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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηεο ηελ κειέηε ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη  ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηφζν ζε  ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε εκπεηξηθφ. πγθεθξηκέλα 

ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο αλαθέξεηαη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηε παιαηφηεξε θαη ζχγρξνλε  

βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εκπεξηέρεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κε ζέκα ηηο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. Γηεξεπλψληαη νη 

ηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά ζηελ ηνπηθή αγνξά 

θαη νη απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ ζην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ Πνιπθαηαζηεκάησλ. Δπηπιένλ 

δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο 

πψιεζεο. Ζ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξα ζε δέθα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ γεσγξαθηθά φιν ην αγνξαζηηθφ θέληξν  

ηνπ Πεηξαηά θαη λα θαιχπηνπλ ηα πξντφληα πνπ ζέινπκε λα δηεξεπλεζνχλ, απφ ηα 

νπνία έρνπλ εμαηξεζεί ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ. 

Οη ζηφρνη ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη νη εμήο:  

 Να δηεξεπλεζεί ε ζπρλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά.  

 Να  δηεξεπλεζεί απφ ηη είδνπο θαηαζηήκαηα θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιηαληθέο 

αγνξέο ηνπο νη θαηαλαισηέο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ηνπ Πεηξαηά. 

 Να εμεηαζηεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ 

Πεηξαηά απφ άπνςε ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 

ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνηθηιίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη, 

επθνιίαο πξφζβαζεο ζηε πεξηνρή, δηάθνζκνπ ηνπο, αλαλέσζεο πξντφλησλ 

ηνπο, επθνιηψλ πιεξσκήο πνπ παξέρνληαη, σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

επγεληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζπρλφηεηαο πξνζθνξψλ θαη 

θαζαξηφηεηαο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζπγθξηηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ίδησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα Δκπνξηθά θέληξα. 

 Να δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά φζνλ 

αθνξά ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα  

 Να κειεηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά απφ ην 

σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ 

 Να εμεηαζηεί  ν παξάγνληαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  ζηελ αγνξαζηηθή 

δηαδηθαζία ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά. 
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 Σέινο λα δηεξεπλεζεί εάλ  ν παξάγνληαο ηεο  χπαξμεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο. 

 

 

ην  Πξψην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ην Ληαληθφ Δκπφξην θαη ηα κέξε πνπ ην απαξηίδνπλ. 

 

ην Γεχηεξν Κεθάιαην αλαθέξεηαη ε πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη νη ζπλαθείο κε 

απηή έλλνηεο. 

 

ην Σξίην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη εμεγείηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. 

 

ην Σέηαξην Κεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ην Πέκπην Κεθάιαην  ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη 

ε αλάιπζε απηψλ. 

 

ην Έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θπξηνηεξνη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη 

επηπιένλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζεζνχλ ζε αλάινγεο κειινληηθέο κειέηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 



 - 5 - 

 

1.1 ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ  

Σν ιηαληθφ εκπφξην αθνξά ηελ πψιεζε πξντφλησλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο γηα 

πξνζσπηθή θαη κε επηρεηξεκαηηθή ρξήζε. Απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν θξίθν ηεο ζπλδεηηθήο 

αιπζίδαο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ ν αγνξαζηήο ιεηηνπξγεί σο ηειηθφο θαηαλαισηήο. Ο ξφινο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

δελ αθνξά κφλν ηελ απιή κεηαβίβαζε πξντφλησλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαλνκήο, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ εθηέιεζε ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε παξνρή δηαθφξσλ 

εμππεξεηήζεσλ ζηνπο πειάηεο (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε θαη πιεξνθφξεζε) θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζπιινγήο εκπνξεπκάησλ πνπ απινπζηεχεη θαη δηεπθνιχλεη ηνλ εθνδηαζκφ 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Με άιια ιφγηα  Δκπφξην ιηαληθήο νξίδεηαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ αγνξά αγαζψλ κε 

ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ηνπο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ρσξίο απηά λα ππνβιεζνχλ ζε 

επεμεξγαζία ή θάπνηνπ είδνπο κεηαηξνπή απφ ηνλ έκπνξν. Ο έκπνξνο ιηαληθήο 

νξγαλψλεη ηελ πψιεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε κηθξέο πνζφηεηεο πξνο ην επξχ θνηλφ, 

ελψ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο ζην 

ρψξν πξηλ παξαδνζεί ζηνλ θαηαλαισηή έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν. ( Zentes, 

J. Morschett, D. Schramm-Klein, H. (2007) “Strategic Retail Management” ,  

Wiesbaden)  

 

Σν ιηαληθφ εκπφξην έρεη πνηθίιεο κνξθέο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο δηαθνξνπνηείηαη θαη ν ηξφπνο αιιά θαη ην πνζνζηφ ζην 

νπνίν ηθαλνπνηεί, κέζσ απηήο, ηηο αλάγθεο ηνπ ν ηειηθφο θαηαλαισηήο. (Δμαδάθηπινο 

Ν.,1996,ζει.79). Έηζη, αθελφο ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία πειαηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

πξνηηκήζεηο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε, κε δηαθνξεηηθή αγνξαζηηθή δχλακε, κε 

δηαθνξεηηθέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο, αθεηέξνπ φκσο ππάξρνπλ πνιιέο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γη' απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Ζ 

κεηαπψιεζε θαηά θαλφλα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη κία ηδηαίηεξε ηερληθή πψιεζεο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα είλαη 

(Πεηξώθ Γ., Τδωξηδάθεο Κ. θαη Τδωξηδάθε Α. (2002), Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη (Η 

ειιεληθή πξνζέγγηζε, αξρέο, ζηξαηεγηθέο, εθαξκνγέο), 2ε Έθδνζε, Αζήλα: 

Rosili   ζει. 34-36) : 
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1. Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ. 

2. Ζ ειεχζεξε ή κε δνθηκή θαη εμέηαζε ησλ εηδψλ απφ ηνπο πειάηεο. 

3. Ζ θαζηέξσζε ή κε ζπλερνχο σξαξίνπ αλαθεξφκελε ζε εβδνκάδα 5 εκεξψλ & 

εθαξκνγή ζπλερνχο σξαξίνπ. 

4. Ζ εμαζθάιηζε ηερληθψλ γλψζεσλ ζηνπο πσιεηέο γηα επηηπρεκέλεο πσιήζεηο.  

5. Ζ παξάδνζε ησλ αγνξαδνκέλσλ εηδψλ θαη‟ νίθσλ. 

6. Ζ παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

7. Ζ επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηε πψιεζε θ.ι.π. 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ιηαληθφ εκπφξην αλαθέξεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο 

κνλάδεο φπσο π.ρ θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ςηιηθψλ, πθαζκάησλ, ρξσκαηνπσιεία 

θ.ι.π, πνπ απνβιέπνπλ ζηε πξνκήζεηα θαη κεηαπψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο θαη κάιηζηα ζηε θαηάζηαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε άκεζε επαθή κε ηνλ ηειηθφ 

αγνξαζηή δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηηο 

επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο ηα ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο είλαη ηα κνλαδηθά ζεκεία ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αγαζψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ παξαγσγή πξνο ηελ αγνξά, δηφηη πξαθηηθά κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ν εηδηθφο ησλ πσιήζεσλ, ν νπνίνο δίλεη πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ 

ππφινηπε παξαγσγηθή αιπζίδα. Σέινο, ην ιηαληθφ εκπφξην κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο δσήο αθνχ κπνξεί θαη εθθξάδεη 

ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο. 

Σν ιηαληθφ εκπφξην είλαη ην κφλν νξαηφ κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εκπνξηθνχ 

θπθιψκαηνο θαη γη' απηφ απνηειεί ην πην επαίζζεην ζεκείν παξνπζίαζεο θαη 

δηαθήκηζεο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά. 

Κνηλσληθά, ινηπφλ ν ιηαλνπσιεηήο ελεξγεί σο αγνξαζηήο ησλ θαηαλαισηψλ, 

θξνληίδνληαο λα πξνβιέπεη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε λα ηνπο εθνδηάδεη κε ηα πξντφληα ηεο επηζπκίαο ηνπο. Οη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο ιφγσ αληαγσληζκνχ ζην κεξίδην ηεο αγνξάο, εμεηάδνπλ ιεπηνκεξψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηαληθήο πψιεζεο γηα λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο λα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο. 
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1.2 ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ 

1. Τν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη ην ιηαληθό εκπόξην ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη θαη 

απνηειείηαη από νξηζκέλεο ζπνπδαίεο δπλάκεηο (ζηνηρεία), όπωο θνηλωληθέο, 

νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, ζεζκηθέο θαη αληαγωληζηηθέο πνπ δηαξθώο επεξεάδνπλ 

ηε ιηαληθή πώιεζε. Παξάγνληεο ινηπόλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ  αλάπηπμε ηνπ 

ιηαληθνύ εκπνξίνπ είλαη νη εμήο: ( Κηνπιάθαο Κ., Κπξηαδόπνπινο Π. (1994), 

Γηνηθεηηθό Μάξθεηηλγθ ζην Ληαληθό Δκπόξην, Αζήλα: Σύγρξνλε Δθδνηηθή ΔΠΔ  

ζει. 72-79) 

o Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε. 

o Σα εηζνδεκαηηθά επίπεδα. 

o Ζ δηαθίλεζε ησλ καδψλ. 

o Ζ ηδηνθηεζία απηνθηλήηνπ. 

o Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ πνπ νδήγεζε ζε 

δηαθνξεηηθή δηακφξθσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχεηαη γηα ςψληα. 

o Οη γεσγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θάζε ηφπνπ. 

 

 ιεο απηέο νη δπλάκεηο καδί επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ην ιηαληθφ εκπφξην θαη εμεγνχλ 

ηνλ επκεηάβιεην ραξαθηήξα ηνπ. 

1.2.1 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Πιεζπζκφο : Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ή κείσζε επεξεάδεη αλάινγα ην ιηαληθφ εκπφξην. 

ηαλ ν πιεζπζκφο κεηψλεηαη, κεηψλνληαη θαη νη επθαηξίεο γηα ιηαληθέο πσιήζεηο θαη 

αληίζηξνθα. Χο πξνο ην πιεζπζκφ ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ: 

 Τελ Ταρύηεηα πνπ κεηαβάιιεηαη ν ξπζκόο ηωλ θαηνηθηώλ κηαο πεξηνρήο. 

ηαλ κεηψλεηαη ν πιεζπζκφο, κεηψλνληαη επίζεο θαη νη επθαηξίεο γηα ιηαληθέο 

πσιήζεηο. Δπηπξνζζέησο, φηαλ νη άιιεο ζπλζήθεο παξακέλνπλ νη ίδηεο, νη 

επθαηξίεο γηα επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ εληνπίδνληαη ζε εθείλεο ηηο ρψξεο θαη ηηο 

πεξηνρέο, πνπ ν πιεζπζκφο ηνπο απμάλεη. 

 Τελ Ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ. 

Απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζα εμαξηεζεί π.ρ. ε έθηαζε ηνπ ρψξνπ, 

πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, 

θαζψο θαη ε κνξθή πνπ ζα πάξνπλ νη πσιήζεηο απηέο. 

  

Ο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ αηψλα καο έρεη δηαθνξνπνηεζεί. Οη ζεκεξηλέο γπλαίθεο 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο επεξεάδνληαο αλάινγα ηελ 

δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη θπζηθά ην ιηαληθφ εκπφξην. Έηζη ε ρεηξαθέηεζε ησλ 
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γπλαηθψλ θαη ε εμίζσζε ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπο κε εθείλα ησλ αλδξψλ, είλαη έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγεί γηαηί κεγαιψλεη δηαξθψο ν αξηζκφο ησλ παληξεκέλσλ 

γπλαηθψλ, πνπ αζρνινχληαη κε εμσηεξηθέο εξγαζίεο, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Έηζη ππάξρεη κεγαιχηεξν εηζφδεκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα 

πξναηξεηηθά έμνδα ηηο ψξεο πνπ δελ εξγάδνληαη νη γπλαίθεο.  

 

1.2.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Σν χςνο θαη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ εηζνδήκαηνο ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Σν εηζφδεκα επηδξά ζηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο 

θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ο θαηαλαισηήο πξνζπαζεί κε ην δεδνκέλν εηζφδεκα 

πνπ δηαζέηεη λα ηθαλνπνηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο κπνξεί. ζν ην 

εηζφδεκα απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ, ζην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη θη νη 

επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη αλεμάξηεησλ κνλίκσλ 

απνζεθψλ. Απηφο είλαη θαη ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε 

ησλ νππεξκάξθεη θαη ησλ ππεξαγνξψλ. 

 

1.2.3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην ιηαληθφ 

εκπφξην γηαηί αζθεί επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ελφο 

θαηαλαισηή θαη ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. Ο πνιηηηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο 

γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα έζηκα, ηηο πλεπκαηηθέο επηηεχμεηο, ηηο 

ηερληθέο γλψζεηο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ φια απηά επεξεάδνπλ αλακθηζβήηεηα ηνλ ηνκέα 

ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

Κηλεηηθόηεηα: Γπν απφςεηο ηεο εχθνιεο δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

επθαηξίεο ιηαληθήο πψιεζεο εηδηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη: 

 Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο, 

 Ζ κεηαθίλεζε άιισλ γηα δηαθνπέο . 

Τπνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία 4 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη κεηαλάζηεο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Νφηηα Δπξψπε, Σνπξθία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα θαη απφ ηε 

Βφξεην Αθξηθή. Οξηζκέλνη απφ απηνχο ζα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηε παηξίδα ηνπο καδί κε 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί είλαη δπλαηφλ λα ζέινπλ 

λα αγνξάζνπλ ηξφθηκα θη άιια πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηε παηξίδα ηνπο. ηηο 

πεξηνρέο πνπ νη κεηαλάζηεο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε κεγάινπο αξηζκνχο, 

παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία γηα εηδηθά θαηαζηήκαηα γηα ηελ πψιεζε απηψλ ησλ 

πξντφλησλ ή απηφ λα είλαη επθαηξία γηα ηηο ππεξαγνξέο λα δηαζέηνπλ θαη κηα πνηθηιία 

πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηηο παηξίδεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
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Δπηπξνζζέησο, πνιινί άλζξσπνη πξαγκαηνπνηνχλ ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα νη Γεξκαλνί κφλν θάλνπλ θάζε ρξφλν πάλσ απφ 12 

εθαηνκκχξηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ γηα δηαθνπέο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κε ηελ 

αχμεζε ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ, απμάλνπλ θαη νη επθαηξίεο γηα ηε πψιεζε «μέλσλ» 

πξντφλησλ, θαζψο θη άιισλ εηδψλ εγρψξηαο θαηαζθεπήο πνπ κνηάδνπλ κε ηα μέλα. Ζ 

ηειηθή επίδξαζε ησλ ηαμηδηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη είλαη έλαο απφ 

ηνπο κεγάινπο παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ηάζε γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιπεζληθνχ ζπζηήκαηνο ιηαληθψλ πσιήζεσλ. 

 

1.2.4 ΑΓΟΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο : Γηα ην ζθνπφ πάηαμεο ηεο θεξδνζθνπίαο θαη εμαζθάιηζεο 

εθνδηαζκνχ ηνπ θνηλνχ κε ηα απαξαίηεηα βηνηηθά αγαζά, ηζρχνπλ εηδηθέο αγνξαλνκηθέο 

δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη δχν είδε αγαζψλ : 

 Σα επνπζηψδε, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη αγνξαλνκηθή ξχζκηζε. 

 Σα νπζηψδε, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

Αλ ηα νπζηψδε απηά είδε βξίζθνληαη ζε αλεπάξθεηα, κπνξεί λα επηβιεζεί απφ ηελ 

αγνξαλνκηθή ππεξεζία θαη ηήξεζε νξηζκέλσλ ηηκψλ. Αλεμάξηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ 

είλαη θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ νπζησδψλ αγαζψλ γηα ηελ απνθπγή λφζεπζήο 

ηνπο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ. 

 

1.3 ΛΗΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

έρεη ραξάμεη κηα ζηξαηεγηθή πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ κείγκαηνο 

κάξθεηηλγθ. Βαζηθφο ππιψλαο αλάιπζεο ηεο ζεσξίαο κάξθεηηλγθ απνηειεί ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη πάξα πνιιέο. Βάζεη ηνπ E.J. Mc Carthy 

νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ:  

 ηελ ηηκή (price) 

 ην πξντφλ (product) 

 ηελ πξνβνιή (promotion)  

 ηελ δηαλνκή (place)  

Σν κίγκα κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, 

ηηο νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ. Δπίζεο εμαζθαιίδεη φηη νη θαηαλαισηέο παίξλνπλ ην πξντφλ πνπ 
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είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ, ζηνλ ηφπνπο πνπ ηνπο εμππεξεηεί, κε 

απνηειεζκαηηθή πξνβνιή. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζα κεγηζηνπνηεζεί φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ «κείγκαηνο» 

κάξθεηηλγθ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζπληνλίδνληαη θαηά ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο 

πξνζδνθίεο κηαο νκάδαο ζηφρνπ πειαηψλ. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη 

νινθιεξσκέλε πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο λα απνθηά ζπλνιηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο, δειαδή λα δείρλεη πνην είλαη ην 

παθέην πξνζθνξάο, πνπ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πειάηε. Ζ δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο ζα είλαη επηηπρήο αλ κπνξέζεη λα κεηαβάιεη ην 

κίγκα απηφ ζε κηα ζπλνιηθή πξνζθνξά πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

1.3.1 ΠΡΟΨΟΝ  

Χο πξντφλ νξίδεηαη ην θάζε ηη πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε κηα αγνξά γηα λα 

πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή, λα απνθηεζεί, λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα θαηαλαισζεί 

θαη λα ηθαλνπνηήζεη κηα επηζπκία ή αλάγθε. ηνλ φξν πξντφλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηφζν ηα πιηθά φζν θαη ηα άπια αγαζά. Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ 

ρξήζε ησλ πξντφλησλ είλαη:  

 Καηαλαιωηηθά, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηειηθή ρξήζε. 

 Βηνκεραληθά, ηα νπνία αγνξάδνληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο γηα 

λα παξάγνπλ άιια πξντφληα ή γηαηί είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νξγαληζκψλ. 

Οη απνθάζεηο γηα ηε ζεηξά ησλ πξντφλησλ είλαη ζεκειηαθέο θαη ν ξφινο ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηέηνηα πξνζθνξά, πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα αλαπηχμεη θαη ζα απμήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Ζ 

επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε φζνλ 

αθνξά ζηελ επηινγή, ζηελ πνηφηεηα, ζην ζηηι, ζηε κνλαδηθφηεηα, θ.ά. Ζ ηζνξξνπία 

κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε αληηιήςεηο θαη 

πξνζδνθίεο, πνπ βαζίδνληαη ζε επίθαηξε έξεπλα. 

Σν πξντφλ, ζηελ νξνινγία ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη νηηδήπνηε πιηθφ ή κε, πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή, λα απνθηεζεί, λα ρξεζηκνπνηεζεί ή 

λα θαηαλαισζεί θαη ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο. 

Πεξηιακβάλνληαη αληηθείκελα, άηνκα ηφπνη, ππεξεζίεο θαη ηδέεο. Ζ ηθαλνπνίεζε 
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πνπ αληινχλ ηα πξφζσπα απφ ηα πξντφληα κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θάζε πηπρή 

ηνπ πξντφληνο φπσο ηελ πνηφηεηα ηνπ, ηελ νλνκαζία, ηελ εγγχεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ην παθέην, ηε ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε ή ηε ζπκβνιηθή αμία. 

1.3.2 ΘΔΖ 

Σν κέξνο νξίδεηαη σο ε ηνπνζεζία, νη εγθαηαζηάζεηο, ην κέγεζνο θαη ε ρσξνκεηξηθή 

θαηαζθεπή. Απνηειεί ην ρψξν ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη 

θαιχπηεη δπν ηνκείο: 

• Σα θαλάιηα δηαλνκήο, φπσο νη ρνλδξέκπνξνη ή νη  ιηαλέκπνξνη πνπ δηαθηλνχλ 

πξντφληα κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη 

• Σε θπζηθή δηαλνκή, φπσο είλαη ε κεηαθνξά, ε απνζήθεπζε θαη νη δπλαηφηεηεο 

ειέγρνπ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα θαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα δηαζέζηκα 

ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηνλ θαηάιιειν ηφπν ζηα θαλάιηα ηνπ 

Μάξθεηηλγθ.(Sandhusen R.L. 2003) Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ζηηο θεληξηθέο πφιεηο 

απφ ηδηφθηεηα θνξηεγάθηα ηεο εηαηξείαο ελψ ζηελ επαξρία απφ θνξηεγά πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο εθάζηνηε αληηπξνζψπνπο. 

 

1.3.3 ΣΗΜΖ 

Ζ ηηκνιφγεζε είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο. Ο ξφινο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη πειάηεο ζηα δηάθνξα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ηηκή πνπ νη πειάηεο θαηαβάιινπλ γηα έλα πξντφλ επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηνπ 

πξντφληνο θαη ηε πηζαλφηεηα αγνξάο ηνπ. Ζ ηηκή ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε αλαιχζεηο 

ηνπ θφζηνπο, ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, ησλ ηηκψλ ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ 

θξαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νδεγηψλ.  

Βέβαηα ε επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ηηκή εμαξηάηαη απφ: 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο 

ζαλ δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ εχθνια ή θαη γξήγνξα ηηο 

αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ηνπο. 

 Σν βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο πηζηεχνπλ φηη νη ηηκέο εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ . 
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Ζ ηηκή έρεη θξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο απφ 

ηνπο πειάηεο θαη είλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε ηε κεηαβαιιφκελε θχζε ηεο 

εμηζνξξφπεζεο ησλ ηηκψλ. Πνιινί έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ 

φηη ε ηηκή είλαη πνζφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ άπνςε ησλ πειαηψλ γηα ηελ «αμία 

ηνπ ρξήκαηνο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, άιινη παξάγνληεο, φπσο ε πνηφηεηα, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε απνθιεηζηηθφηεηα, είλαη ηψξα εμίζνπ ζεκαληηθνί. (Koksal M. H.and 

Ozgul E. (2007), ―The relationship between marketing strategies and 

performance in an economic crisis‖, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 25 

No. 4,, pp. 326-342 ). 

Θα πξέπεη, φκσο, λα ηνληζηεί θαη πάιη φηη ε ηηκή, κέζσ ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ζηελ 

απφθαζε γηα κηα ζεηξά απφ πξντφληα, είλαη ζεκαληηθφ δήηεκα φζνλ αθνξά ηε ιήςε 

απφθαζεο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ. 

Οη πσιήζεηο πάλησο, δελ είλαη ν κφλνο δξφκνο θέξδνπο γηα ηελ εηαηξία. Ζ έξεπλα ηνπ 

κάξθεηηλγθ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πειαηείαο. ηαλ ππάξρνπλ 

πνιινί έκπνξνη γηα ην ίδην πξντφλ, ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ εηθφλα θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Σν ίδην πξντφλ κπνξεί λα θάλεη πςειέο πσιήζεηο ζε 

έλα θαηάζηεκα θαη λα απνηχρεη παηαγσδψο ζε έλα άιιν. Ο έιεγρνο απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο πξνζθέξεη επηηπρία ζηηο πσιήζεηο. Σα θαηαζηήκαηα ζηνθ, βαζίδνληαη 

ζε πνιπδηαθεκηζκέλα εκπνξεχκαηα πνπ πσινχληαη κε δεκηά, γηα λα ελζαξξχλνπλ 

ηηο απξνγξακκάηηζηεο αγνξέο.  

Πνιιέο θνξέο νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηηο ηηκέο κε βάζε έλαλ αληηνηθνλνκηθφ 

ηξφπν. Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνπο πειάηεο, 

φηαλ αγνξάδνπλ έλα πξντφλ, είλαη ε αμία ηνπ. Έηζη ζηελ πνιηηηθή ηεο ηηκνιφγεζεο, 

ζνβαξφ πιένλ ξφιν παίδεη ε έλλνηα ηεο αμίαο. Έξεπλεο, πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο, 

έδεημαλ πσο νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο πςειέο ηηκέο κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ αγαζψλ. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο 

νπνίεο νη πειάηεο αξλήζεθαλ έλα εκπφξεπκα, επεηδή ε ηηκή ηνπ ήηαλ ρακειή. Έηζη 

πνιινί θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ακθηβνιίεο, φηαλ δηαιέγνπλ 

έλα είδνο κε ρακειή ηηκή, παξά φηαλ δηαιέγνπλ έλα άιιν είδνο κε πςειή ηηκή. 

(Cox R., Brittain P., 1995, Ληαληθέο Πωιήζεηο, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο) 

1.3.4 ΠΡΟΒΟΛΖ 

Ζ πξνβνιή πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε, ηηο εηδηθέο 

εθδειψζεηο, ηε δεκνζηφηεηα, ηηο εζσηεξηθέο επηδείμεηο θαη ηηο επηδείμεηο ζηε βηηξίλα. 

Οη πξντζηάκελνη δηαθήκηζεο θξνληίδνπλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ελφο γεγνλφηνο 

πιεξνθνξψληαο ηνπο πειάηεο γηα ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα. Ο δηαθνζκεηήο 
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ρξεζηκνπνηεί ηε βηηξίλα θαη ζπγθεθξηκέλνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο επηδείμεσλ, γηα 

λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εθδήισζε. Οη επηδείμεηο ζηε βηηξίλα θαη ζην 

εζσηεξηθφ απνηεινχλ εξγαιεία πξνψζεζεο. Σν ηκήκα πξνψζεζεο νξγαλψλεη ηηο 

εηδηθέο εθδειψζεηο, ελψ ν δηαθνζκεηήο δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ γηα θάζε 

εθδήισζε. Κάζε εηδηθή πεξίπησζε, πνπ κπνξεί λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα, κπνξεί 

λα γίλεη ν ππξήλαο κηαο εθδήισζεο θαη λα πξνβάιιεη ηελ επηζπκεηή εηθφλα. 

Έηζη, αλ κηα επηρείξεζε έρεη έλα άξηζην πξντφλ, ην νπνίν ην ηηκνινγεί ζε ειθπζηηθή 

ηηκή θαη έρεη επηιέμεη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή δηαλνκήο, είλαη βέβαην πσο φηη ην 

πξντφλ ζα παξάκεηλε ζην ξάθη θαη απηφ γηαηί ην πξντφλ δελ ζα είλαη γλσζηφ ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. ε απηφ ην ζεκείν ε πξνβνιή ζαλ "ζπζηαηηθφ" ζηνηρείν ηνπ 

κείγκαηνο έρεη θαζήθνλ λα πιεξνθνξήζεη, λα πείζεη θαη λα επεξεάζεη ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο δηαθξίλνπκε ηελ πξνβνιή ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 Πξνζσπηθή πψιεζε: πξνθνξηθή παξνπζίαζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε, ζηελ απάληεζε 

εξσηήζεσλ θαη εμαζθάιηζε παξαγγειηψλ. 

 Γηαθήκηζε: νπνηαδήπνηε κνξθή κε πξνζσπηθήο παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο 

ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ έλα πξνζδηνξηζκέλν θνξέα. 

 Πξνψζεζε πσιήζεσλ: κηα πνηθηιία απφ βξαρπρξφληα θίλεηξα πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  

 

Ο ιηαλνπσιεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη νξηζκέλεο απνθάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιεη 

ηα πξντφληα πνπ δηαρεηξίδεηαη. Ζ πξνβνιή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο (Blythe J. (2002), Δηζαγωγή ζην 

Μάξθεηηλγθ, Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο) : 

α) Σηο δεκόζηεο ζρΫζεηο: Με ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλφ πεδίν εκπεηξίαο κεηαμχ απηήο ηεο ίδηαο 

θαη ησλ πηζαλψλ πειαηψλ ηεο. Σν θνηλφ απηφ πεδίν εκπεηξίαο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή εθείλσλ, 

πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ηα κελχκαηά ηεο. Έηζη, νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

ζεσξνχληαη πψο απνηεινχλ ηε βάζε ηεο πξνσζεηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο  

β) Σε δηαθάκηζε: Με ηε δηαθήκηζε ε επηρείξεζε πξνζπαζεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

καδηθά κέζα ελεκέξσζεο, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηκήκαηνο 
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εθείλνπ ηεο αγνξάο, πξνο ην νπνίν απεπζχλεη ηα εκπνξεχκαηά ηεο. Γηαθήκηζε 

είλαη ε απξφζσπε καδηθή επηθνηλσλία πνπ πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο πιεξσκήο. 

θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

επλντθήο «γλψκεο» ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε 

επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο ή γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηαθεκίδεηαη 

θαη έηζη ηα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

Τπάξρνπλ, βαζηθά, δχν ηχπνπ δηαθήκηζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο: α) δηαθήκηζε γηα άκεζε δξάζε (πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ή ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα) θαη β) δηαθήκηζε γηα έκκεζε 

δξάζε (δηαθεκίδεηαη ε ίδηα ε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο). Οη πεξηζζφηεξεο 

δηαθεκίζεηο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ηχπσλ δηαθήκηζεο  

γ) Σελ πξνζσπηθά πώιεζε: Με ηε κέζνδν απηή ε επηρείξεζε έξρεηαη, γηα ησλ 

πσιεηψλ ηεο, ζε απ' επζείαο επηθνηλσλία (πξφζσπν κε πξφζσπν) κε ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

δ) Σα εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα πξνώζεζεο ησλ πσιάζεσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

εληζρχεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο κεζφδνπο θαη πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο δηεγείξνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα πξνβεί ζηελ αγνξά 

ελφο πξντφληνο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: ε 

δηαλνκή δσξεάλ δεηγκάησλ, ε απνλνκή βξαβείσλ ή δψξσλ, νη εηδηθέο 

εθπηψζεηο, νη εθζέζεηο θαη ε δηαθφζκεζε ησλ θαηαζηεκάησλ. (Τδωξηδάθεο Κ. 

θαη Τδωξηδάθε Α. (2001), Μάξθεηηλγθ Φνλδξηθνύ θαη Ληαληθνύ Δκπνξίνπ: 

Αξρέο, Σηξαηεγηθέο, Δθαξκνγέο, Case Studies, 2ε Έθδνζε, Αζήλα: Rosili ) 

Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

Ζ έθηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

πειάηε. Γηα πνιιά ηκήκαηα ηεο αγνξάο, ν αξηζκφο θαη ε έθηαζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απφ κηα επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο είλαη βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε πειαηψλ. Πνιιέο απνθάζεηο 

αγνξάο ππνδεηθλχνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ πειάηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

πνπ είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή απφ ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο. 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ζεηηθή επηξξνή έρνπλε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ ην θαηάζηεκα θαη απηή ε 

ηθαλνπνίεζε επηδξά ζεηηθά απμάλνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη νδεγεί 

ζε κηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Απηή ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 
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ζπδήηεζεο (Word of mouth) θαη ηελ πξφζεζε επαλαγνξάο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα. (Hammond Richard, 2004, «Ληαληθό εκπόξην»,  Γθηνύξδαο Μ. , Αζήλα ) 

 

Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε 

Με ηελ επηθνηλσλία ε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο πξνζπαζεί λα πιεξνθνξήζεη 

θαη λα πείζεη ηνλ πειάηε φηη απηή ε ίδηα είλαη ε θαιχηεξε πεγή ηθαλνπνίεζεο 

αλαγθψλ θαη φηη ην πξντφλ ην νπνίν ηνπ πξνζθέξεη ζα ηθαλνπνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ. 

Ζ επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε, κε ην θαηάζηεκά ηεο θαη κε 

ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηε βηηξίλα θαη κέζα ζην θαηάζηεκα. 

Δπίζεο επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο, κε ηε δηαθήκηζε θαη κε 

ηνπο πσιεηέο ηεο, θαζψο θαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. (Colborne Robert, 1999, «Visual Merchandising: The Business 

of Merchandise Presentation (Sv-Fashion Merchandising)», Delmar Cengage 

Learning) 

 

1.4 ΓΟΜΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

Μία άιιε δηαθσηηζηηθή έλλνηα ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ιηαληθή αγνξά είλαη 

ε δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ δνκή ηεο ιηαληθήο αγνξάο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο κνξθέο: ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ, ηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ, ην 

νιηγνπψιην θαη ην κνλνπψιην. 

Ο ηέιεηνο αληαγσληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ ιηαλνπσιεηψλ, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά νκνηνγελή εκπνξεχκαηα. Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά είλαη, νπζηαζηηθά, αλχπαξθηα. Γελ ρξεηάδνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα λα 

επηβηψζεηο ζηελ αγνξά, νχηε κεγάια θεθάιαηα γηα έλαξμε εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ννκηθά εκπφδηα είλαη αζήκαληα ή αλχπαξθηα θαη ε πξφζβαζε 

ζηα δίθηπα δηαλνκήο (ρνλδξεκπφξην, παξαγσγνί) είλαη εχθνιε. Ο αληαγσληζκφο 

ηηκψλ είλαη ηφζν έληνλνο πνπ θαζίζηαηαη εμηζσηηθφο, δειαδή, θάζε ιηαλνπσιεηήο 

πξέπεη λα απνδερζεί ηελ αγνξαία ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζπλνιηθά απφ ηηο 

δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Παξάδεηγκα ηέιεηαο αληαγσληζηηθήο 

ιηαληθήο αγνξάο είλαη νη αλνηθηέο ή «ιατθέο» αγνξέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Ο κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξην αξηζκφ ιηαλνπσιεηψλ, 

νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά δηαθνξνπνηεκέλνη ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηε 

ζπιινγή, αηκφζθαηξα, εμππεξέηεζε, θ.η.ι. Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά είλαη 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=29851
http://www.perizitito.gr/publishers.php?publisherid=669
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κέηξηα, δηφηη απαηηνχληαη κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Ο αληαγσληζκφο 

ηηκψλ είλαη έληνλνο.  

Ζ νιηγνπσιηαθή ιηαληθή αγνξά έρεη κηθξφ αξηζκφ πσιεηψλ, κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ησλ πσιήζεσλ ζε αθφκα ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ιηαλνπσιεηψλ κπνξεί λα είλαη απφ κηθξή κέρξη έληνλε, ζε ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ηε ζπιινγή, εμππεξέηεζε, θ.η.ι. Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θάζε ιηαλνπσιεηή 

γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη επηθέξνπλ αληηδξάζεηο. πρλά, 

ε νιηγνπσιηαθή δνκή ηεο αγνξάο ππνθηλεί ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ πσιεηψλ κε 

ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. ηαλ παξαηεξείηαη απηφ, ν ζηξαηεγηθφο 

ζπληνληζκφο ησλ νιηγνπσιίσλ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ κεηαμχ ηνπο ζπλελλφεζε 

ή σο άζξνηζκα αηνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Ο αληαγσληζκφο ηηκψλ είλαη ζρεηηθφο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά, αιιά γεληθά απνθεχγεηαη καθξνρξνλίσο. Παξάδεηγκα 

κνλνπσιηαθήο ιηαληθήο αγνξάο είλαη νη αιπζίδεο θαπζίκσλ θαη νη αιπζίδεο 

ειεθηξηθψλ εηδψλ. 

Οη κνλνπσιηαθέο ιηαληθέο αγνξέο είλαη πνιχ ζπάληεο, ηδηαίηεξα ζε εζληθφ επίπεδν. 

Χζηφζν, κνλνπσιηαθά θαηλφκελα κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε κηθξέο ηνπηθέο 

αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα, κία κηθξή πφιε κπνξεί λα έρεη έλα κφλν θαηάζηεκα 

αζιεηηθψλ εηδψλ. Ζ ηζρχο απηψλ ησλ ηνπηθψλ κνλνπσιίσλ εμαξηάηαη, θπζηθά, απφ 

ηελ επρέξεηα πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ ζε γεηηνληθέο αγνξέο, ηε δηάζεζε κέξνπο 

ηεο ζπιινγήο απφ δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα, θαη ηε γεληθφηεξε ειαζηηθφηεηα ηεο 

δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηα ζρεηηθά εκπνξεχκαηα. 

 

1.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 

Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηφο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη επηρεηξήζεηο Ληαληθήο 

πψιεζεο γεληθφηεξα ζην εκπνξηθφ ζχζηεκα, νη επηρεηξήζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε 

νξηζκέλεο βαζηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: (Stanton, William J. 

(1981), Fundamentals of Marketing, New York: McGraw-Hill Book Co.) 

1. Σνλ ηχπν ηδηνθηεζίαο ηνπο 

2. Σελ εηδηθή κνξθή ηνπο 

Σα θξηηήξηα απηά δελ είλαη απφιπηα, αθνχ είλαη δπλαηφ κία δεδνκέλε επηρείξεζε 

Ληαληθήο Πψιεζεο λα ηαμηλνκεζεί ζε θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ρσξηζηά. 

Δπίζεο, κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ηαμηλνκεζεί θαηά ζηαπξνεηδή ηξφπν, δειαδή, αθνχ 

νκαδνπνηεζνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο Ληαληθήο Πψιεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα ππνδηαηξεζνχλ νη επηρεηξήζεηο απηέο πάιη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο. 
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1.5.1 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΔ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤ 

Οη Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο Πψιεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο Πψιεζεο πνπ αλήθνπλ ζε αλεμάξηεηνπο ιηαλέκπνξνπο 

2. Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο Πψιεζεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο. 

3. Franchising 

4. Μηζζσκέλα Σκήκαηα Καηαζηεκάησλ 

5. Καηαλαισηηθνί πλεηαηξηζκνί 

ηε ρψξα καο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο είλαη ζρεηηθά κεγάινο 

θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη κάιινλ κηθξνχ κεγέζνπο θαη εκθαλίδνληαη ζαλ 

αηνκηθέο ,πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο. Δ, Δ. Δ) θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο (Δ.Π.Δ, Α.Δ) θαη 

νξηζκέλεο κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ιηαλνπσιεηψλ. 

 

1.5.1.1Δπηρεηξάζεηο Ληαληθάο Πώιεζεο πνπ Αλάθνπλ ζε ΑλεμΪξηεηνπο 

ΛηαλΫκπνξνπο 

Πξφθεηηαη γηα εκπφξνπο κε έλα θαηάζηεκα, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη δελ 

απνηεινχλ κέξνο κίαο αιπζίδαο ή ελφο θαζέηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (π.ρ., 

franchising). Οη Δπηρεηξήζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο Ληαληθήο Πψιεζεο. Οη αλεμάξηεηνη ιηαλέκπνξνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

θαηαζηήκαηα ζηηο ζπλνηθίεο θαη ηα πξνάζηηα, έρνπλ βειηηψζεη ηελ πνιηηηθή ησλ 

πξντφλησλ, εγθαηαιείπνληαο π.ρ. ηα πξντφληα πνπ θηλνχληαη αξγά ή πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειέο πσιήζεηο. Οη αλεμάξηεηνη απηνί ιηαλνπσιεηέο παίξλνπλ 

γξήγνξα απνθάζεηο , έρνπλ εθζπγρξνλίζεη ηελ εκθάληζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη 

έρνπλ εθιέμεη ηνπο θαιχηεξνπο ρψξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο.  

Τπάξρνπλ κηθξά εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά γηα κία αλεμάξηεηε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ ζρεηηθά κηθξψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

απιψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δληνχηνηο, ν 

αληαγσληζκφο είλαη γεληθά έληνλνο θαη πεγάδεη θπξίσο απφ ην κεγάιν πιήζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζε κία αγνξά.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηνθηεζηαθή κνξθή δελ είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο marketing. πλήζσο, φκσο, παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζπλδένληαη κε κηθξφηεξν κέγεζνο, φπσο κηθξφηεξε ζπιινγή θαη ζρεηηθά 

πςειφηεξν επίπεδν ηηκψλ ζε ζρέζε κε νκνεηδή θαηαζηήκαηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο. 
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1.5.1.2 Δπηρεηξάζεηο Ληαληθάο Πώιεζεο πνπ αλάθνπλ ζε ζπλεηαηξηζκνύο 

Σειεπηαία νη ιηαλέκπνξνη, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζθέθηεθαλ λα 

εθαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο «εζεινληηθήο ζπλεξγαζίαο» κεηαμχ ηνπο ή κε ηνπο 

ρνλδξέκπνξνπο θαη ηνπο βηνκεράλνπο, ελψ εμάιινπ ζα έρνπλ ηε κνξθή ηεο αιπζίδαο 

θαηαζηεκάησλ ,αλ θαη δελ ζα αλήθνπλ ζε κηα εηαηξία κε θεληξηθή δηαρείξηζε θεθαιαίνπ. 

Ζ πκθσλία απηή έρεη δχν κνξθέο: 

 Σν ζπλεηαηξηζκφ εζεινληηθήο ζπλεξγαζίαο ιηαλέκπνξσλ ή ρνλδξεκπφξσλ θαη  

 Σε ζπλεξγαζία ιηαλνπσιεηψλ κε Βηνκεράλνπο. 

 πλεηαηξηζκφο Δζεινληηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ Ληαλνπσιεηψλ 

Ο πλεηαηξηζκφο απηφο είλαη κηα εγγπεκέλε ζπλέλσζε κηαο νκάδαο επηρεηξήζεσλ 

Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, πνπ εθκεηαιιεχεηαη κηα ιηαλεκπνξηθή απνζήθε. αλ επαθφινπζν 

έρεη ηελ ίδξπζε κηαο λέαο κνλάδαο ρνλδξεκπνξίνπ, δειαδή, κηαο εηαηξείαο ηδηνθηεζίαο 

κε ίζεο κεξίδεο απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο, πνπ εμαθνινπζνχλ φκσο λα δηαηεξνχλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. 

 πλεηαηξηζκφο πλεξγαζίαο Ληαλνπσιεηψλ κε Υνλδξέκπνξν 

Ο πλεηαηξηζκφο απηφο είλαη ζπκθσλία αλάκεζα ζε έλα ρνλδξέκπνξν θαη ζε 

νξηζκέλνπο (αλεμάξηεηνη ιηαλνπσιεηέο) ην δηθαίσκα λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπ, ζε 

νξηζκέλεο αγνξέο. Ο Υνλδξέκπνξνο δίλεη ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, φπσο ζθεχε, 

ζπζθεπαζίεο θ.ι.π., ζπκβνπιεπηηθά δε θαη δηεπζπληηθέο ππεξεζίεο αλ ρξεηαζηνχλ. 

χκθσλα κε ην ζπκβφιαην είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη θάζε βνήζεηα θαη εμππεξέηεζε 

ζηνπο ιηαλνπσιεηέο ,ελψ απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ππνρξενχληαη λα αγνξάδνπλ φια ή 

ζρεδφλ φια ηα εκπνξεχκαηά ηνπο απφ απηφλ. 

To θέξδνο ηνπ ρνλδξέκπνξνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη είλαη αλάινγν κε ηηο αγνξέο 

θάζε κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ Δζεινληηθή απηή ζπλέλσζε εκθαλίδεηαη, ζπλήζσο, 

κεηαμχ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο 

παληνπσιείσλ, θαξκαθείσλ, ζηδεξηθψλ, παιηθψλ θ.ι.π. 

 πλεηαηξηζκφο Δζεινληηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ Ληαλνπσιεηψλ θαη Βηνκεράλσλ 

Με απηφλ ηνλ πλεηαηξηζκφ ν βηνκήραλνο ζπλεξγάδεηαη κε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο κε ζπκβφιαην. Απηφ ην ζπκβφιαην κπνξεί λα νξίδεη ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

θαη γηα ηνπο δχν, δειαδή λα επηβάιιεη ζην κελ βηνκήραλν ηελ παξνρή εθπηψζεσλ θαη 

θάζε κνξθή βνήζεηαο ζηνπο ιηαλνπσιεηέο πνπ ζπλεξγάδεηαη, ζηνπο δε ιηαλνπσιεηέο 

ηελ ππνρξέσζε πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ βηνκεράλνπ. 

Σα θαηαζηήκαηα, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε βηνκεράλνπο δηαηξνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Απηά πνπ πσινχλ απνθιεηζηηθά ηα πξντφληα ηνπ βηνκεράλνπ. 

 Απηά πνπ πσινχλ ππνρξεσηηθά πξντφληα ηνπ βηνκεράλνπ αιιά θαη άιια άζρεηα 

φκσο κε ηα παξαπάλσ πξντφληα θαη 
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 Απηά πνπ πσινχλ φια ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα καδί κε ηα πξντφληα ηνπ 

βηνκεράλνπ. 

ηε ζπλεξγαζία απηή ν βηνκήραλνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θνηλφ δηαθεκηζηηθφ 

πξφγξακκα. Δπίζεο νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξε εξγαζία ιηαληθήο 

πψιεζεο, γηαηί σθεινχληαη απφ ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ βηνκεράλνπ. 

 

 1.5.1.3 Franchising 

Μηα άιιε ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηδηνθηεζίαο ηνπο είλαη θαη 

ην Franchising, δειαδή, είλαη νη Ληαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ ην 

πξνλφκην ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο επσλπκίαο θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα εκπνξίαο 

πξντφλησλ άιιεο κεγάιεο επηρεηξήζεσο. 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ έλα άηνκν ή κηα πξνζσπηθή εηαηξεία 

(Οκφξξπζκε ή Δηεξφξξπζκε) έρνπλ ην δηθαίσκα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηα 

ζήκαηα κηαο κεγάιεο βηνκεραληθήο ή ρνλδξεκπνξηθήο επηρεηξήζεσο ή κίαο κνλάδαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, έρνπλ φκσο θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθηλνχλ κφλν ηα πξντφληα 

ηεο εηαηξείαο, ηεο νπνίαο θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε 

θαλφλεο θαη πξφηππα ηεο κνλάδαο. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο κνξθήο ιηαλεκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη ζηαζκνί πσιήζεσο πγξψλ θαπζίκσλ, νξηζκέλεο ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ ,νη νπνίεο θέξνπλ ηα ζήκαηα κηαο ρνλδξεκπνξηθήο εηαηξείαο , θαηαζηήκαηα 

πνπ πσινχλ είδε δαραξνπιαζηηθήο (ληφλαηο) ή γξαθεία πσιήζεσο αζθαιεηψλ θ. ι. π. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη έλαο επηρεηξεκαηίαο .ν νπνίνο απνθηά απηφ ην δηθαίσκα λα 

θέξεη ηελ επσλπκία ,φπσο θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ 

κηαο κεγάιεο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεσο είλαη ηα παξαθάησ (Normann R. (2002), 

Service Management – Strategy and Leadership in Service Business, 3rd Edition, 

West Sussex, England: John Wiley & Sons ) : 

 Απνθηά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ην θηίξην 

ζε κηθξφ θφζηνο. 

 Δθπαηδεχεηαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

 Δκπνξεχεηαη πξντφληα πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηελ αγνξά κε γλσζηφ ζήκα. 

 Απνθηά φιεο ηηο νηθνλνκίεο κεγέζνπο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη παξ' φιν πνπ ηα θεθάιαηά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλα. 

Απηή ε ζπλεξγαζία σθειεί βέβαηα θαη ηελ επηρείξεζε ,πνπ παξαρσξεί ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο 

επσλπκίαο ηεο. πγθεθξηκέλα σθειείηαη θαηά ην φηη: 

 Απνθηά κηα αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ρσξίο λα δηαζέηεη θεθάιαηα θη κε ιηγφηεξε 

θξνληίδα θαη θφπν. 
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 Οη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ δελ είλαη ππάιιεινη θαη ζπλεπψο εξγάδνληαη 

εληαηηθά γηα ηε δηθή ηνπο επηηπρία ,ε νπνία σθειεί θαη ηηο δχν ζπλεξγαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο . 

Οη Δπηρεηξήζεηο πνπ παξαρσξνχλ ηελ επσλπκία ηνπο παξαθνινπζνχλ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο εκπφξσλ πνπ θπθινθνξνχλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηα πξντφληα 

ηνπο θαη ηδηαίηεξα παξαθνινπζνχλ ηνπο λένπο ζπλεξγάηεο ,επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο 

δπζθήκηζεο απφ απηνχο φηαλ δελ θάλνπλ θαιά ηελ δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο απηέο νη 

εηαηξείεο έρνπλ ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ιηαλέκπνξνπο, νη νπνίνη δελ δηαηεξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα επίπεδα. Γπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο έρεη θαη ν ιηαλέκπνξνο 

κε ηελ εηαηξεία πνπ ηνπ παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο επσλπκίαο θαη 

ηελ απνθιεηζηηθφηεηα εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ηξφπν πνπ θαζέλαο απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο δελ βιάπηεηαη. 

Σν χςνο ηνπ πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνχ, πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλεξγάηε είλαη αλάινγν κε ηε θήκε, ηελ επηβνιή θαη 

ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο πνπ παξαρσξεί ην πξνλφκην. 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε θήκε θαη ε επηηπρία ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά απηήο πνπ 

παξαρσξεί ην πξνλφκην, ηφζν θαη ηα πξνζδνθψκελα θέξδε απηήο πνπ απνθηά ηελ 

επσλπκία θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα, ζα είλαη κεγαιχηεξα θαη ζπλεπψο ηφζν 

πεξηζζφηεξν είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη θαιχηεξα ην δηθαίσκα πνπ απνθηά. 

 

1.5.1.4 ΜΗΘΧΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

Οξηζκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ κηζζψλνπλ έλα κέξνο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

θαηαζηήκαηφο ηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ιηαλεκπνξηθήο επηρεηξήζεσο ηξίηνπ, κε βαζηθφ 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηε 

πειαηεία ηνπο. Ο ρψξνο δειαδή κηζζψλεηαη ζε ηξίην ιηαλέκπνξν γηα ηελ εκπνξία 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία δελ ελδηαθέξεηαη λα θπθινθνξήζεη ε επηρείξεζε, 

πνπ κηζζψλεη ην ρψξν, είηε δηφηη δελ έρεη εκπεηξία θαη γλψζε, είηε δηφηη δελ επαξθεί λα 

θαιχςεη δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ηελ εκπνξία νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Παξάδεηγκα, ε 

ππεξαγνξά ηξνθίκσλ κηζζψλεη έλα ρψξν ζε ηξίην ιηαλέκπνξν γηα ηε δηάζεζε 

νπσξνιαραληθψλ ή ηε δηάζεζε θξεάησλ, δηφηη ε ίδηα δελ ελδηαθέξεηαη λα επεθηαζεί 

ζηελ εκπνξία απηψλ ησλ πξντφλησλ.  

 

1.5.1.5 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

Καηαλαισηηθνί είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη ηδξχνληαη απφ θαηαλαισηέο, νη νπνίνη 

έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηελ εκπνξία θαη απνζθνπνχλ ζηε θαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο, κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο θαη βάζνο γηα ηα κέιε θαη ζε ζπλαγσλίζηκεο ηηκέο. 

Απφ ηνπο Καηαλαισηηθνχο πλεηαηξηζκνχο έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην δηθαίσκα, 

λα αγνξάδνπλ θαη κε κέιε ίζσο φρη ζηηο ίδηεο ηηκέο. Οη θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

δηνηθνχληαη απφ εθιεγκέλα κέιε θαη ηα θέξδε ,εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή 

κνηξάδνληαη ζηα κέιε. 

Οη Καηαλαισηηθνί πλεηαηξηζκνί κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη 

θαηαλαισηέο κηαο πεξηνρήο ή απφ ηα κέιε ελφο ζσκαηείνπ ή ζπιιφγνπ ή ελψζεσο 

εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ή επαγγεικαηηψλ ή βηνηερλψλ ή ησλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή (γεσξγηθή, θηελνηξνθηθή, αιηεπηηθή θ.ι.π.). 

 

1.5.1.6  ΑΛΤΗΓΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

πλερίδνληαο ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αλάινγα κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο ,ζα εμεηάζνπκε ηελ ηειεπηαία κνξθή ηνπο, ηελ «αιπζίδα 

θαηαζηεκάησλ». Σελ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ απνηεινχλ θαηαζηήκαηα ηεο ίδηαο 

ηδηνθηεζίαο εγθαηεζηεκέλα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο κηαο πφιεο ή ζε άιιεο πφιεηο. Με 

άιια ιφγηα είλαη κία νξγάλσζε πνπ απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 

ηεο ίδηαο ηδηνθηεζίαο θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο , πνπ εκπνξεχνληαη ηηο ίδηεο ζεηξέο 

πξντφλησλ. 

Οη Αγνξέο ησλ πξντφλησλ γηα ηα θαηαζηήκαηα απνθαζίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε θαζψο θαη ε πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θάζε θαηάζηεκα ηεο αιπζίδαο. 

Οη Αιπζίδεο απηέο πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο κε ηελ 

εκπνξηθή ηνπο επσλπκία γηα λα πεηχρνπλ φζν γίλεηαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηα 

αληαγσληζηηθά. 

Σειεπηαία παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ θαη ππάξρεη ηάζε 

γηα ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηα πξνάζηηα θαη ζπλνηθίεο ηεο ίδηαο πφιεο θαζψο 

επίζεο θαη ζε άιιεο πφιεηο. Δίλαη γλσζηφ, φηη νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, κπνξνχλ λα 

πσινχλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο εκπφξνπο, επεηδή (Simchi-Levi 

D., Kaminsky P., Simchi-Levi E. (2003), Managing the Supply Chain - The 

Definitive Guide for the Business Professional, New York: McGraw-Hill): 

 Δπηδηψθνπλ κηθξφηεξν θαζαξφ θέξδνο ζηηο θαζαξέο πσιήζεηο 

 Έρνπλ θνηλή δηνίθεζε. Ζ επηβάξπλζε θάζε θαηαζηήκαηνο κε έμνδα δηνηθήζεσο 

είλαη κηθξή. 
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 Πεηπραίλνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη ηνπο 

βηνκεράλνπο, αθνχ πξνκεζεχνληαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπο ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο 

 Έρνπλ απζηεξφ έιεγρν απνζεκάησλ θαη πεξηνξηζκφ ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο. 

Δπηπιένλ νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη έηζη ηειεηνπνηνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Πξέπεη, φκσο, λα 

πνχκε φηη ηα θαηαζηήκαηα ησλ αιπζίδσλ παξνπζηάδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα, πνπ έρνπλ 

ηα κεγάια θαηαζηήκαηα κε θνηλή δηνίθεζε, δειαδή, πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ, 

ηππνπνίεζε θαη αθακςία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη ηελ εθινγή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

1.5.2 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ 

Παξαθάησ εμεηάδνληαη πεξηιεπηηθά νη δηάθνξεο κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ Ληαληθήο 

Πψιεζεο: (Τδωξηδάθεο Κ. θαη Τδωξηδάθε Α. (2001), Μάξθεηηλγθ Φνλδξηθνύ θαη 

Ληαληθνύ Δκπνξίνπ: Αξρέο, Σηξαηεγηθέο, Δθαξκνγέο, Case Studies, 2ε Έθδνζε, 

Αζήλα: Rosili )  

1.5.2.1. Πιαλόδηνη ΠσιεηΫο 

Δίλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο ιηαληθήο πψιεζεο. Οη κηθξέκπνξνη 

ιηαλνπσιεηέο πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο κε επηζθέςεηο απφ πφξηα ζε πφξηα ζε φινπο 

ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηνπο. Απηέο νη επηζθέςεηο είλαη πνιιέο θνξέο απξνζδφθεηεο 

γηα ηνπο πειάηεο ή πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ κηα ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ γηα ηελ ηειεθσληθή πξνζπλελλφεζε πνιιέο 

θνξέο γίλεηαη απφ ηνλ πσιεηή ή ν πσιεηήο παξαθαιεί πειάηεο, ζηνπο νπνίνπο 

δηέζεζε πξντφληα λα ηνπ ππνδείμνπλ θίινπο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 

ηειεθσλήζεη απφ κέξνπο ηνπο, ψζηε ε απνδνρή ηεο επηζθέςεσο λα γίλεη πην εχθνιε. 

Με απηή ηε κέζνδν πσινχληαη θαιιπληηθά, νηθηαθά ζθεχε, εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία 

γεληθά θ.ι.π. πλήζσο ε κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη: 

 Γηα δηάζεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ πνπ ραιάλε γξήγνξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάζε κέξα απφ ηνπο πειάηεο (π.ρ. εθεκεξίδα, ςσκί, πξντφληα γάιαθηνο ). 

 Γηα ηελ θπθινθνξία πξντφλησλ πνπ κπαίλνπλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά θαη 

απαηηνχλ εηδηθή πξνζπάζεηα.  

 Γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ ζε πεξηφδνπο θάκςεο ηεο αγνξάο.  

Ζ Μέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ν πσιεηήο έξρεηαη ζε πξνζσπηθή επαθή κε 

ηνλ πειάηε θαη έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη θάζε ππνςήθηνο πειάηεο δέρεηαη κε θαρππνςία 

ηελ επίζθεςε ηνπ πσιεηνχ θαη ε ζηάζε ηνπ είλαη αξλεηηθή. Ο πσιεηήο φκσο, φπσο 
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αλαθέξακε θαη πην πάλσ, πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ζπζηάζεηο ζηνπο θίινπο ησλ ήδε 

πειαηψλ ηνπ ή λα πείζεη θίινπο θαη πειάηεο λα νξγαλψζνπλ θηιηθέο ζπγθεληξψζεηο, 

ζηηο νπνίεο απηφο θάλεη επίδεημε ησλ πξντφλησλ θαη πξνζπαζεί λα πσιήζεη. Βέβαηα 

ζηελ θπξία πνπ νξγαλψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ζην ζπίηη ηεο πξνζθέξνληαη νξηζκέλα 

δψξα ζπλήζσο πξντφληα ,ηα νπνία δηαζέηεη ν επηζθέπηεο πσιεηήο. 

Δίλαη θαλεξφ, φηη ν ηξφπνο απηφο θπθινθνξίαο είλαη δαπαλεξφο, γη' απηφ εθαξκφδνληαη 

κφλν αλ κε απηφλ εμππεξεηνχληαη νη πειάηεο ,ή γηαηί γηα ηελ εηζαγσγή ελφο πξντφληνο 

ζηελ αγνξά, είλαη απαξαίηεηε ε επίδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ απφ ην πσιεηή.  

 

1.5.2.2 ΛΑΗΚΔ ΑΓΟΡΔ  

Οη Λατθέο αγνξέο ζηε ρψξα καο ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ κε φξγαλν ειέγρνπ ηελ αγνξαλνκία. 

ηηο ιατθέο αγνξέο επηηξέπεηαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο νη παξαγσγνί θαη 

κηθξνπσιεηέο κεηά απφ άδεηα πνπ ρνξεγεί «Σν Σακείν Λατθψλ Αγνξψλ». ηελ Αζήλα 

θαη ζηνλ Πεηξαηά ιεηηνπξγνχλ 100 πεξίπνπ ιατθέο αγνξέο. ηηο ιατθέο αγνξέο ην 80% 

ησλ πξντφλησλ είλαη θξνχηα θαη ιαραληθά θαη ην ππφινηπν 20% είλαη ηα δηάθνξα άιια 

είδε, δειαδή, γεληθά ηξφθηκα, ξνπρηζκφο θαη ππνδήκαηα, είδε θνπδίλαο, ςηιηθά θαη 

παηρλίδηα. 

Σα πνζνζηά θέξδνπο πνπ αλέξρνληαη κέρξη 35%, θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αγνξαλνκία 

θαη είλαη πάληα ρακειφηεξα απφ εθείλα πνπ έρνπλ ηα θαηαζηήκαηα. πλήζσο ζηα 

θξνχηα έρνπκε δηαθνξά κέρξη 30% ζε φθεινο ηνπ θαηαλαισηή. Πνιιέο θνξέο νη 

πσιεηέο πξνο ην ηέινο ηεο πψιεζεο πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο θάησ απφ ηελ ηηκή 

θφζηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί φιν ην εκπφξεπκα κηα θαη δελ κπνξνχλ λα ην 

ζπληεξήζνπλ. 

1.5.2.3  ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΔΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη βξίζθνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. πγθεληξψλνπλ ζπλήζσο ηα πξντφληα 

γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη πσινχλ είδε γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. 

Ζ εκαζία φκσο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ κεηψζεθε ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ζπγθνηλσλίαο. Έηζη απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπο ζε 

επηρεηξήζεηο ρνλδξεκπνξίνπ ησλ πξντφλησλ ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ή ιηαληθήο 

πψιεζεο ,γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ πξνο θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο (βαζηθά, ηξφθηκα θαη νξηζκέλα είδε νηθηαθήο ρξήζεο ) 
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1.5.2.4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΟΡΗΜΔΝΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

Με ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εηδψλ πνπ παξάγνληαη θαη 

πξνζθέξνληαη, επηβιήζεθε ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ Ληαληθήο πψιεζεο νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ, γηα ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ αλαγθψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο πνπ 

απεπζχλνληαη (θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ,εηδψλ ξνπρηζκνχ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, 

ππνδεκάησλ θ.ι.π.). 

Ζ Γεκηνπξγία ηεο κνξθήο απηήο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ έγηλε απαξαίηεηε, γηαηί ε 

παιαηφηεξε κνξθή ηνπ γεληθνχ εκπνξίνπ, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα δηαζέηεη φια ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη Δπηρεηξήζεηο απηέο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κνλάδσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη κηθξέο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ κηθξφ θχθιν εξγαζηψλ. Βέβαηα, ζε ζρεηηθά κεγάιεο πφιεηο, 

ιεηηνπξγνχλ θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ 

είλαη φκσο κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ κνλάδσλ ηνπ θιάδνπ ηνπο. 

Οη Δπηρεηξήζεηο απηήο ηεο κνξθήο είλαη πνιιέο θνξέο αλαγθαζκέλεο λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ ζην απφζεκά ηνπο 

είδε, πνπ μνδεχνληαη εχθνια γηα πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ 

απεπζχλνληαη.  

1.5.2.5 ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ (Specialty stores) 

Σα Δηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ κηα θαηεγνξία πξντφλησλ ζε κεγάιν βάζνο θαη 

ζπλήζσο ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη εηδηθεπκέλν γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα (θαηαζηήκαηα εηδψλ 

θσηνγξαθηθήο ηέρλεο, ζπνξ, εηδψλ θπλεγηνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, κπνπηίθ θ.ι.π.). 

ζν βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε πνηθηιία ησλ εηδψλ πνπ παξάγνληαη 

ζε φιν ηνλ θφζκν, ηφζν ηα εηδηθά θαηαζηήκαηα ζηηο ζρεηηθά κεγάιεο πφιεηο ζα 

εδξαηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο, γηα ηε θπθινθνξία νξηζκέλσλ πξντφλησλ, γηα ηθαλνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηέιεηα απφ ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο κνξθήο.  

1.5.2.6 ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ (Department Stores) 

Σα κεγάια θαηαζηήκαηα είλαη κεγάιεο ιηαλεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ (είδε ελδπκαζίαο, ππνδεκάησλ, νηθηαθήο ρξήζεο, ηαμηδηνχ 

θ.ι.π.) ψζηε νη πειάηεο (ηειηθνί θαηαλαισηέο) κε κηα επίζθεςή ηνπο λα θαιχπηνπλ 

κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Σα θαηαζηήκαηα απηά είλαη νξγαλσκέλα ζε ηκήκαηα θαη θάζε ηκήκα δηαζέηεη κηα 

θαηεγνξία πξντφλησλ. Ζ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θη ππεξεζηψλ είλαη 
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κέζε κέρξη αξθεηά θαιή θαη ην βάζνο ησλ πξντφλησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ κέζνπ θαη ζρεηηθά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Οη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ είλαη αληαγσληζηηθέο θαη νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο 

αγνξάδνπλ πξντφληα ζε κεγάιεο ζρεηηθά πνζφηεηεο απ' επζείαο απφ ηνπο 

παξαγσγνχο. 

Μεηά ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ηέηνηα θαηαζηήκαηα ζε νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο Ζ. Π. Α., άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε εηδηθά νξγαλσκέλα 

αγνξαζηηθά θέληξα. 

1.5.2.7 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

ε νξηζκέλεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, δεκηνπξγήζεθαλ Μεγάια Δκπνξηθά 

Κέληξα ηα νπνία θαηέρνπλ αξθεηή έθηαζε θαη βξίζθνληαη ζε ζηξαηεγηθέο εκπνξηθέο 

ζέζεηο ησλ κεγαινππφιεσλ, θνληά απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο. 

ην θέληξν απηψλ ησλ εθηάζεσλ θηίδνληαη εηδηθά θαηαζηήκαηα, γχξσ δε απφ απηά 

ππάξρεη άθζνλνο ρψξνο δσξεάλ ζηάζκεπζεο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δηδηθέο νδηθέο αξηεξίεο πνπ βξίζθνληαη θνληά θαη γχξσ απφ ηα 

θαηαζηήκαηα, επηηξέπνπλ ηελ άλεηε πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ πειαηψλ κε 

ιεσθνξεία, θαζψο θαη ηελ άλεηε παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ εηδψλ, πνπ αγνξάζηεθαλ, 

ζηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. 

ε απηά ηα εκπνξηθά θέληξα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα ησλ πην 

γλσζηψλ θη επηηπρεκέλσλ εκπνξηθψλ νίθσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη απεπζχλνληαη ζε 

φια ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο απφ ην πην ςειφ κέρξη ην πην ρακειφ εηζφδεκα. 

Έηζη θάζε θαηαλαισηήο κπνξεί ζε απηά ηα θαηαζηήκαηα λα βξεη πξντφληα θάζε 

επηπέδνπ απφ άπνςε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Δπίζεο, γιηηψλεη ηελ ηαιαηπσξία λα πάεη 

απφ θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα, ηε δπζθνιία λα βξεη ηξφπν ζηάζκεπζεο, ην ράζηκν 

ρξφλνπ λα γπξίζεη ζην θέληξν ηεο πφιεο γηα λα ςσλίζεη θ.α. .Γη' απηφ θαη ηα 

Πεξηθεξεηαθά Δκπνξηθά Κέληξα έρνπλ ζεκεηψζεη κεγάιε επηηπρία, επεηδή παξέρνπλ 

ηέηνηεο ζεκαληηθέο εμππεξεηήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

δηαζέηνπλ ζπλήζσο πάλσ απφ 100 θαηαζηήκαηα θαη εμππεξεηνχλ πιεζπζκφ πάλσ 

απφ 150 ρηιηάδεο θαηνίθνπο.  

1.5.2.8 ΤΝΟΗΚΗΑΚΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

Σα πλνηθηαθά Δκπνξηθά Κέληξα είλαη ζρεηηθά κηθξά. Έρνπλ φκσο αξθεηφ ρψξν 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη θαηαζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πλνηθίαο. 

ηε ρψξα καο αλ θαη θαζπζηεξεκέλα ε εκθάληζε ησλ πλνηθηαθψλ Δκπνξηθψλ 

Κέληξσλ είλαη εληππσζηαθή. Ο Οηθνδνκηθφο νξγαζκφο πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, φρη κφλν ζηηο πξνλνκηνχρεο ζπλνηθίεο αιιά θαη 

ζηηο ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο, απνδεηθλχεη πσο ηα πλνηθηαθά Δκπνξηθά Κέληξα 
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θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο ζηνλ ηφπν καο. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δεθάδεο λέα 

πλνηθηαθά Δκπνξηθά Κέληξα ζηα πξνάζηηα, πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη θαζηεξψζεη ηε 

δηθή ηνπο αγνξά θαη πειαηεία. Πνιχ δχζθνια γηα παξάδεηγκα νη θάηνηθνη ηνπ 

Υαιαλδξίνπ, ηεο Γιπθάδαο ή ηεο Νέαο Ησλίαο ζα πξνηηκήζνπλ λα ςσλίζνπλ ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο.  

 

1.5.2.9 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ ΜΑΕΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 

Οη Δπηρεηξήζεηο απηέο επηδηψθνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πςεινχ θχθινπ εξγαζηψλ κε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνζνζηψλ κηθηνχ θέξδνπο ζηε κνλάδα πψιεζεο. Ο Τςειφο 

θχθινο εξγαζηψλ ηνπο επηηξέπεη (Philip H. Mitchell 2008, Discovery-Based Retail, 

Bascom Hill Publishing Group): 

 Να αγνξάζνπλ θαη' επζείαλ απφ ηνπο παξαγσγνχο πξντφληα ζε ζνβαξέο 

πνζφηεηεο κε επλντθνχο φξνπο (απφ ηελ άπνςε ηεο ηηκήο θαη ηνπ ηφπνπ 

πιεξσκήο). Σν γεγνλφο απηφ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα 

πνπ δηαθηλνχληαη απφ απηέο ζε πνιχ ζπλαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 Να πξαγκαηνπνηνχλ ηθαλνπνηεηηθά θέξδε θαη ε απφδνζή ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ λα 

είλαη κεγάιε. 

1.5.2.9.1 ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Δ 

ΥΑΜΖΛΔ ΣΗΜΔ (Discount stores): 

Σα κεγάια θαηαζηήκαηα καδηθήο πψιεζεο πξντφλησλ ζε ρακειέο ηηκέο δηαζέηνπλ 

ηκήκαηα, πνπ ην θαζέλα δηαρεηξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντφλησλ 

(ειεθηξηθά είδε νηθηαθήο ρξήζεο, έπηπια, είδε ζπνξ, είδε ξνπρηζκνχ, ηξφθηκα θ.ι.π.). 

Απηά ηα θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε κεηξεηά απνθιεηζηηθά κε 

απηνεμππεξέηεζε. Ζ βνήζεηα δε πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλε.  

1.5.2.9.2 ΜΔΓΑΛΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΜΑΕΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Δ 

ΥΑΜΖΛΔ ΣΗΜΔ (Cash & Carry) 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε κεηξεηά απνθιεηζηηθά κε απηνεμππεξέηεζε θαη κε πνιχ 

πεξηνξηζκέλε βνήζεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο. πλήζσο έρνπλ αιπζίδα ηέηνησλ 

θαηαζηεκάησλ ψζηε λα πεηπραίλνπλ αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο 

θαη ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ε αγνξά ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο λα ηνπο επηηξέπεη ηελ 

πξνκήζεηά ηνπο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο αιπζίδαο ζηε ρψξα καο 

είλαη ε εηαηξία Macro. 

1.5.2.10 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΔΤΚΟΛΗΑ (Convenience Stores) 

Απηά ηα θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ πξντφληα ηππνπνηεκέλα θαη ζρεηηθά κηθξήο ή 

πεξηνξηζκέλεο αμίαο πνπ αγνξάδνληαη ζπρλά, ρσξίο έξεπλα θαη ρσξίο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ (θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, ηξνθίκσλ θ.ι.π.). Δμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο αηφκσλ 
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πνπ θαηνηθνχλ, εξγάδνληαη ή δηέξρνληαη απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπο. Πσινχλ ζε 

ζρεηηθά πςειφηεξεο ηηκέο, αιιά ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπο θαη ηνπ σξαξίνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ επθνιία ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ο πειάηεο θηλείηαη κε γλψκνλα ηελ επθνιία 

(convenience shopping) θαη πξνηηκά θνληηλά ζεκεία πσιήζεσλ. 

1.5.2.11 ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΟΘΖΚΔ (Retail Catalog Showrooms) 

Οη Δπηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αληί θαηαζηεκάησλ, ζηα νπνία εθηίζεληαη ηα 

πξντφληα πνπ πσινχληαη, δηαζέηνπλ βαζηθά απνζήθεο θαη νη πειάηεο επηιέγνπλ ηα 

πξντφληα πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ απφ θαηαιφγνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

πειάηεο ζπληάζζνπλ θαη ηελ παξαγγειία ηνπο ζε εηδηθά έληππα. Σα πξντφληα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ είλαη ηππνπνηεκέλα, κεγάιεο πνηθηιίαο, φισλ ησλ πνηνηήησλ, κε θζαξηά θαη 

κε επεξεαδφκελα απφ ηε κφδα, ζπλήζσο δηαξθή ακέζνπ θαηαλαιψζεσο θαη θάπνηαο 

αμίαο. 

Οη Δπηρεηξήζεηο απηέο δηαζέηνπλ πξντφληα ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο, δηφηη 

αγνξάδνπλ απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζε ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο θαη ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα (απνζήθεο ρακεινχ 

κηζζψκαηνο ,πξνζσπηθφ κφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηεο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο).  

1.5.2.12 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΠΧΛΖΔΧ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΔΤΚΑΗΡΗΑ (Barns) 

Σα θαηαζηήκαηα απηά δηαζέηνπλ πξντφληα δεπηέξαο θαη ηξίηεο δηαινγήο, ππφινηπα 

απνζεκάησλ εξγνζηαζίσλ ησλ νπνίσλ δηαθφπεθε ε παξαγσγή, ππφινηπα δηαιπκέλσλ 

θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ πησρεχνπλ, πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη ζε 

δεκνπξαζίεο ησλ ηεισλείσλ θ.ι.π.  

1.5.2.13 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 

Απηά ηα θαηαζηήκαηα πσινχλ κφλν δηα κέζνπ ηαρπδξνκηθψλ παξαγγειηψλ. Γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηνπο εθδίδνπλ θάζε ρξφλν έγρξσκνπο θαηαιφγνπο, γηα φια 

ηα πξντφληα ηνπο. Οη πειάηεο κε βάζε ηνλ θαηάινγν, δηαιέγνπλ κε ηελ άλεζή ηνπο ζην 

ζπίηη ηνπο ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο κε 

ην ηαρπδξνκείν. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα θαηαζηήκαηα απηά εθηεινχλ ηηο 

παξαγγειίεο ηαρπδξνκηθά ή κε δηαλνκή ζηα ζπίηηα, κε εηδηθά νρήκαηα. 

Ζ Μέζνδνο απηή έρεη ρακειφ θφζηνο (ρακειφ θφζηνο απνζήθεο αληί θαηαζηήκαηνο, 

ρακειφ θφζηνο επίπισλ θαη ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο γηα ηε ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή 

ησλ πξντφλησλ), θαιχπηεη κηα αξθεηά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ν πειάηεο δελ 

κπαίλεη ζηνλ θφπν επηζθέςεσο ησλ θαηαζηεκάησλ γηα λα αγνξάζεη απηφ πνπ ζέιεη. 

Αληίζεηα απηή ε κέζνδνο έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη ν πειάηεο απφ ηνλ θαηάινγν δελ έρεη 

ζαθή αληίιεςε ησλ πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη, (εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα γλσζηά 

ηππνπνηεκέλα πξντφληα )θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ιπζνχλ νη απνξίεο ηνπ θαη λα 

απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο ηνπ, θαζψο επίζεο θη θαζπζηεξεί λα παξαιάβεη ηα πξντφληα 
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πνπ αγνξάδεη. Γηα απηφ ηα θαηαζηήκαηα απηά δέρνληαη ειεχζεξα ηελ επηζηξνθή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, απφ ηνπο πειάηεο, αλ απηά, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ ηνπο 

ηθαλνπνηνχλ. Έηζη θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπο. . Οη επηρεηξήζεηο 

απηέο νξγαλψλνληαη ελίνηε ζε αιπζίδεο, φπσο είλαη ε βξεηαληθή αιπζίδα θαηαιφγσλ 

Argos. ηε δηακφξθσζε ρακειψλ ηηκψλ ζπκβάιινπλ, εθηφο απφ ην ηδηαίηεξν ζχζηεκα 

πψιεζεο, νη κεγάιεο πνζφηεηεο εθνδηαζκνχ. (Παπαβαζηιείνπ N θαη Ήληνπλαο Κ. 

(2005), Η Τηκνινγηαθή Σηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο, Αζήλα: Α. Σηακνύιεο). Ζ 

Έκθαζε ζηηο πξνζπάζεηεο απηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ζπγθεληξψλεηαη κφλν ζηε 

δηάζεζε πξντφλησλ ζε ηηκέο ζρεηηθά ρακειέο, αιιά θαη ζε αληαγσληζηηθή πνηφηεηα. 

 

 

1.6  ΤΓΚΡΗΖ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΥΟΝΣΡΗΚΟΤ 

Ο κεζάδσλ ινηπφλ είλαη απηφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ελψ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο ζεσξνχλ σο 

πξνεθηάζεηο ησλ δηθψλ ηνπο δηεπζχλζεσλ κάξθεηηλγθ. Απηφ πθίζηαηαη γηαηί αλ δελ 

ππήξραλ νη κεζάδνληεο, ζα έπξεπε νη ίδηνη λα εθηεινχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ο κεζάδσλ δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο : 

 Καηεγνξία ησλ εκπφξσλ: Ο κεζάδσλ έκπνξνο αγνξάδεη απεπζείαο πξντφληα θαη 

γίλεηαη θχξηνο απηψλ αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηνλ θίλδπλν ηεο θπξηφηεηαο θαη 

ηεο ζρεηηθήο αβεβαηφηεηαο γηα κηα θεξδνθφξα δηάζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Καηεγνξία ησλ αληηπξνζψπσλ: Ο κεζάδσλ αληηπξφζσπνο πξνζθέξεη άκεζε 

βνήζεηα γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ αιιαγή θπξηφηεηαο 

ησλ αγαζψλ, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη ν ίδηνο ν θχξηνο ησλ αγαζψλ απηψλ. Δπηπιένλ, 

δελ αλαιακβάλεη θαλέλα θίλδπλν γηα ηε κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ, ηεο 

αζηάζεηαο, ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ γηαηί ηνλ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε, ηελ 

νπνία αληηπξνζσπεχεη ν κεζάδσλ αληηπξφζσπνο. 

Ο ρνλδξέκπνξνο απνηειεί ηνλ κεζάδνληα πνπ αγνξάδεη θαη κεηαπσιεί ηα 

εκπνξεχκαηα ζηνπο ιηαλέκπνξνπο, ζηνπο βηνκεράλνπο, ζηα ηδξχκαηα φρη φκσο ζηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Αληίζεηα ν ιηαλέκπνξνο είλαη έλαο κεζάδσλ- έκπνξνο θαη 

ζπάληα αληηπξφζσπνο, ν νπνίνο πνπιάεη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Οη δχν απηέο 

θαηεγνξίεο εκπνξίνπ, δειαδή ην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, δηαθέξνπλ πνιχ 

κεηαμχ ηνπο. Ζ θνξνινγία ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε θάζε είδνο δηαθέξεη, θαζψο θαη νη 

πξνζθεξφκελνη φξνη πσιήζεσλ. 
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Παξφιεο ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχκε αλάκεζα ζην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, 

θαη ηα δπν είδε εκπνξίνπ δηαθαηέρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη 

ζπληζηνχλ κηα παξαγσγηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ιηαληθφ θαη 

ρνλδξηθφ εκπφξην ππάξρνπλ ιφγσ ηνπ θέξδνπο πνπ πξνζθέξνπλ έλαληη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηαλνκήο. Τπάξρνπλ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ( Kasper H., Helsdingen P. V. and Gabbott M. (2006), Services 

Marketing Management – a strategic perspective, 2nd Edition, West Sussex, 

England: John Wiley & Sons ) : 

 απφ ηελ εμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ, 

 απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

 απφ ηηο ηνπηθέο θαη ρξνληθέο επθνιίεο. 

 

1.6.1 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ζ ξνή ησλ πξντφλησλ απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο, ζηα ζεκεία ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο 

απαηηεί ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ζε απηέο ηνπ κάξθεηηλγθ, ή 

ζα εθηειεζηνχλ απφ κία επηρείξεζε ή απφ έλαλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Αλάκεζα ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ππάξρεη έλα ράζκα, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα θαιπθζεί.  

Γηα λα εθηειεζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ ππάξρνπλ ν θαηαζθεπαζηήο, ν 

ρνλδξέκπνξνο θαη ν ιηαλέκπνξνο Σν ρνλδξεκπφξην θαη ην ιηαλεκπφξην ππάξρνπλ ζηα 

ζπζηήκαηα επηρείξεζεο γηαηί είλαη εμεηδηθεπκέλα. πλέπεηα απηφ έρεη, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κάξθεηηλγθ λα εθηεινχληαη κε θαιχηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν απφ φηη ζα ηηο 

εθηειέζεη έλαο βηνκήραλνο ή έλαο πειάηεο. ηαλ έλαο βηνκήραλνο ή έλαο πειάηεο 

φπσο π.ρ. έλαο γεσξγηθφο ζπλεηαηξηζκφο αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαηά έλα απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, ηφηε ν ρνλδξέκπνξνο 

θαη ν ιηαλέκπνξνο εμαιείθνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαλνκήο. Οη κεζάδνληεο κπνξνχλ λα 

εμαιείθνληαη, αιιά νη ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο εθηεινχλ, φρη.  

 

1.6.2  ΜΔΗΧΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΣΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

Οη κεζάδνληεο κε ηελ πείξα ηελ νπνία δηαζέηνπλ, ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο θαη κε ηηο 

δηαζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ, πξνζθέξνπλ ζηνλ παξαγσγφ πεξηζζφηεξα απ‟ φηη ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαηνξζψζεη κφλνο ηνπ. Οη κεζάδνληεο πξνθαινχλ κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηφζν ησλ παξαγσγψλ, φζν θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

1.6.3 ΣΟΠΗΚΔ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΔ ΔΤΚΟΛΗΔ 
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Ζ γεσξγία, θαζψο θαη νη βαξηέο βηνκεραλίεο βξίζθνληαη θνληά ζηηο πεγέο ησλ πξψησλ 

πιψλ, φρη θνληά ζηηο αγνξέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δπεηδή ην ζεκείν ηεο 

βηνκεραλίαο είλαη ηνπηθά δηαρσξηζκέλν απφ ην ζεκείν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη, δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ ξφιν ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ απφ ηνλ ηφπν ηεο βηνκεραλίαο ζηηο δηάθνξεο δηαζθνξπηζκέλεο γεσγξαθηθέο 

αγνξέο. 

Ζ ηηκή αγνξάο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηηκή 

παξαγσγήο ηνπο. Τπάξρνπλ πξντφληα, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή είλαη επνρηαθή, αιιά 

ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή φιν ην έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή , ην πξντφλ πξέπεη λα 

απνζεθεπηεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο θαζ‟ φιν ην έηνο ζηαζεξήο δήηεζεο (π.ρ. είδε 

θνιχκβεζεο). 

Ζ ζπκβνιή ησλ κεζαδφλησλ είλαη κεγάιε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, νη κεζάδνληεο αλαιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, ελψ νη θαηαλαισηέο, κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηα πξντφληα νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή απνθαζίζνπλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη κεζάδνληεο γηα ηηο πξναγνξέο ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο 

παξαγσγνχο, νη νπνίνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλερίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαζ‟ φιν ην 

έηνο νκαιά. 

 

1.7 ΔΞΔΛΗΞΖ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν ιηαληθφ εκπφξην είλαη έλαο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηαρεία εμέιημε θαη 

ξαγδαίεο αιιαγέο. Οη αιιαγέο ζην ιηαληθφ εκπφξην είλαη ζπρλά ζεκειηψδεηο θαη 

αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ. Ζ 

εμέιημε δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξακεξίδνπλ ή 

εθηνπίδνπλ ηηο παιαηφηεξεο. 

Οη κεγάιεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηελ εμέιημε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη νη κεηαβνιέο 

ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αιιαγέο 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αιιαγέο ζηε δεκνγξαθία, ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αλάγθαζαλ ην ιηαληθφ εκπφξην λα 

πξνζαξκνζζεί ζηε κεγαιχηεξε κέζε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ζηελ επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή. 
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Ζ ζπλερήο εμέιημε θαη αλαλέσζε ησλ κνξθψλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πεξηγξάθεηαη κε 

απιφ ηξφπν απφ ηε ζεσξία ηνπ «θχθινπ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ» ή «wheel of retailing». 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δηαγξάθνπλ έλαλ 

θχθιν, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη άιινηε ζχληνκα θαη άιινηε αξγά, θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη ζπρλά εμσγελείο θαη δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπο. 

Σν Δκπφξην κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εληαηηθφηεξε αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ, 

βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ ηνκέα, εθαξκφδνληαο απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο 

εκπνξίαο πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθφηεξνπ εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε 

εκπνξηθψλ κνλάδσλ πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε επηρεηξεκαηηθή βάζε. Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κέγεζνο θαη 

ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ «ηεο νξγάλσζεο & δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ» απφ ηε δηνίθεζε 

ηνπο . 

 

Πξνβιέπεηαη φηη ην ιηαληθφ εκπφξην ζα εγθαηαιείπεη φιν θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην 

ρψξν ηνπ κηθξνχ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζα απνθηήζνπλ 

κεγάιε ζεκαζία θαη ζα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε δνκή ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζα εμνκνησζεί πξννδεπηηθά κε ηε δνκή ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θιάδσλ. 

 

Ζ ηάζε γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο δηαπηζηψλεηαη βαζηθά απφ ηα παξαθάησ (Krafft, Manfred; Mantrala, Murali 

K. (eds.) (2006). Retailing in the 21st century: current and future trends. New 

York: Springer Verlag) : 

 

 Απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην θχθιν εξγαζηψλ, απφ ην κέγεζνο θαη ην βάζνο ησλ ζεηξψλ ησλ 

πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη, απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ, 

απφ ην χςνο ησλ πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεκάησλ θ.ι.π 

 Απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά επηρείξεζε (δεκηνπξγία 

«κηθξψλ θαηαζηεκάησλ αληηπξνζψπσλ» θαη αξγφηεξα δεκηνπξγία 

ππνθαηαζηεκάησλ ) 
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 Απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά, 

πνπ ν θχθινο δσήο ηνπο φιν θαη κηθξαίλεη (ζπρλέο αιιαγέο κφδαο, αιιαγέο 

ζπλεζεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θ.ι.π).Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη επηρεηξήζεηο κε 

κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Απφ ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ εθαξκφδνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζπλδπαζκφο επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο κε επηρείξεζε κεηαθνξψλ ή ζπλδπαζκφο επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο κε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θ.ι.π). 

 Απφ ην γεγνλφο, φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ιηαλέκπνξσλ δελ ζρεκαηίδνληαη πηα κε ηελ 

έλλνηα ησλ ακπληηθψλ ζπλαζπηζκψλ ησλ αζζελέζηεξσλ αιιά γηα ηε δεκηνπξγία 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί θάλνπλ επηινγή ησλ κειψλ ηνπο θαη 

επηρεηξνχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ζχλζεζήο ηνπο (πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

απνδνηηθψλ θαη πξννδεπηηθψλ κειψλ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ην κέιινλ, 

παξά έλα πιήζνο αδπλάησλ ρσξίο κειινληηθέο πξννπηηθέο ). 

 Απφ ην γεγνλφο φηη νη φκηινη δελ αζθνχλ πηα πνιηηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ ,αιιά πξνζπαζνχλ λα ην απμήζνπλ. 

 Απφ ηελ επηδίσμε ησλ «νκίισλ» ,δειαδή, ησλ εκπνξηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ 

αιπζίδσλ θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, λα αιιάμνπλ ηε λνκηθή κνξθή 

ηεο επηρείξεζεο (απφ πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο: Ο.Δ, Δ.Δ ζε θεθαιαηνπρηθέο: 

Δ.Π.Δ, Α.Δ), ψζηε ε λέα κνξθή λα ππνγξακκίδεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα, λα 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη λα παξέρεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε ζπλνρή ζηελ νξγάλσζε. 

Σέινο, ε επηθξάηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ επηβεβαηψλεηαη επίζεο, απφ ην 

γεγνλφο, φηη ην ιηαληθφ εκπφξην πξνζειθχεη ζήκεξα ηθαλά ζηειέρε απφ άιινπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ παιαηφηεξα ήηαλ ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν λα θεχγνπλ ηα ηθαλά ζηειέρε απφ ην ιηαληθφ εκπφξην πξνο ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο (βηνκεραλία ,πηζησηηθά ηδξχκαηα θ..ι.π.). 

 

1.7.1 ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΡΟΥΟ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Σα θαηαζηήκαηα ιηαληθψλ πσιήζεσλ, φπσο θαη ηα πξντφληα πεξλνχλ απφ δηάθνξεο 

θάζεηο αλάπηπμεο θαη παξαθκήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θχθινο 

δσήο ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ (Kotler, Philip, 2006, Marketing Management, 12th Edition, 

Prentice-Hall Inc.): 

• Ζ θαηλνηνκία φπνπ έρνπκε πνιχ κηθξφο αξηζκφ αληαγσληζηψλ, έληνλε αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ησλ πσιήζεσλ, παξνπζηάδεη ρακειά θέξδε. Ο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο ζε απηφ 
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ην ζηάδην είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη βειηίσζεο ηεο κνξθήο, ελψ είλαη 

ειάρηζηνο δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη πεξηνξηζκέλεο νη επελδχζεηο κε αλάιεςε πςειψλ 

θηλδχλσλ. 

• Ζ αλάπηπμε φπνπ απμάλεηαη ν αξηζκφο αληαγσληζηψλ θαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη 

εκθαλίδνληαη πςειά θέξδε. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

θαη ε θαζηέξσζή ηεο ζηελ αγνξά ελψ παξνπζηάδεη κέηξην δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη 

εθηεηακέλε επέλδπζε. 

• Ζ σξηκφηεηα φπνπ πιένλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ, ε εμέιημε ησλ 

πσιήζεσλ είλαη ζηάζηκε ή νξηαθή, θαη ηα θέξδε κέηξηα. ηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ, ε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ε επηκήθπλζε ηνπ ζηαδίνπ 

ελψ απφ πιεπξά δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απηφο είλαη έληνλνο θαη παξνπζηάδεη ειεγρφκελε 

επέλδπζε θαη ηέινο 

• Σν ζηάδην ηεο παξαθκήο κε κέηξην αξηζκφο αληαγσληζηψλ, αξλεηηθή εμέιημε 

πσιήζεσλ θαη ρακειά θέξδε ή δεκίεο. ηφρνο είλαη ε απνδνηηθή έμνδνο απφ ηελ αγνξά, 

νη επελδχζεηο είλαη ειάρηζηεο ή κεδεληθέο θαη παξνπζηάδεη κέηξην δηνηθεηηθφ έιεγρν. 

 

Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη λέα είδε θαηαζηεκάησλ γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηνχ ηχπνπ θαηαζηήκαηα δίλεηαη κε ηελ ππφζεζε ηνπ ηξνρνχ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ. Σα ζπκβαηηθά θαηαζηήκαηα πξνζθέξνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο θαη ηηκνινγνχλ ην πξντφλ ηνπο έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη ην θφζηνο . Απηφ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ λέα είδε θαηαζηεκάησλ. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε έρνπκε ηηο ηξεηο παξαθάησ θάζεηο ζην θχθιν ηνπ εκπνξίνπ:  

• Δκθάληζε λέαο κνξθήο: ρακειέο ηηκέο, ρακειή εθηίκεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή 

(image), ειάρηζηεο ππεξεζίεο, πεξηνξηζκέλε πνηθηιία πξντφλησλ θαη θζελέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

• Αλαβάζκηζε κνξθήο: κέηξηεο ηηκέο, βειηησκέλεο εγθαηαζηάζεηο, κεγαιχηεξε πνηθηιία 

θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. 

• Χξηκφηεηα κνξθήο: πςειέο ηηκέο, πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο θαη πνιιέο ππεξεζίεο. 

 

Ο θχθινο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αξρίδεη κε ηελ εκθάληζε κίαο θαηλνηφκνπ 

επηρείξεζεο, ε νπνία εθπξνζσπεί έλα λέν ηχπν ιηαλεκπνξηθήο επηρείξεζεο. Ζ λέα, 

θαηλνηφκνο κνξθή ιηαληθνχ εκπνξίνπ πξνζειθχεη πειαηεία ράξε, θπξίσο, ζηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ιφγσ απνηειεζκαηηθφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε ζρέζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο κνξθέο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο, ηα ζνχπεξ κάξθεη 

πξνζέιθπζαλ πειαηεία βαζηδφκελα ζην ρακειφηεξν επίπεδν ιηαληθψλ ηηκψλ, ην 
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νπνίν θαηέζηε εθηθηφ απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ππνθαηάζηαζε εξγαζίαο απφ 

θεθάιαην, ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο θαη γεληθά απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε 

ησλ εκπνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ε λέα κνξθή δηέξρεηαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο ή αλαβάζκηζεο (trading 

up), φπνπ αλαπηχζζνληαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο, φπσο ε ζπιινγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ε αηκφζθαηξα ησλ ζεκείσλ πσιήζεσο θαη ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Οη βειηηψζεηο απηψλ ησλ ζεκείσλ, φκσο, επηθέξνπλ 

ζρεηηθή αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε νπνία είηε ζα κεηαθεξζεί ζηηο ιηαληθέο 

ηηκέο, είηε ζα κεηψζεη ην πεξηζψξην θέξδνπο. 

Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επέξρεηαη ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο θαη απμάλεηαη 

ν αληαγσληζκφο, θαζψο πιεζαίλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηλνηφκν 

κνξθή. Σαπηνρξφλσο απμάλνληαη νη δαπάλεο πξνψζεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

ηαδηαθά, ε κνξθή απηή ράλεη ην πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο πνπ ηελ αλέδεημε 

θαη δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα κία λέα πεξηζηξνθή ηνπ ιηαλεκπνξηθνχ θχθινπ, 

ε νπνία ζα αξρίζεη κε ηελ εκθάληζε κίαο άιιεο, λέαο θαηλνηφκνπ κνξθήο πνπ ζα 

εηζέιζεη ζηελ αγνξά κε πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν θχθινο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη κία εμειηθηηθή ζεψξεζε ηεο 

αιιαγήο ησλ κνξθψλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Πεξηγξάθεη ηελ εκθάληζε, αλάπηπμε, 

σξηκφηεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηχπσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Ζ εκθάληζε θαη εμαθάληζε 

ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εξκελεχεηαη θπξίσο απφ ηελ απφθηεζε θαη απψιεηα 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο πεγάδεη 

απφ ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο κνξθήο φπσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, απνδνηηθφηεξε 

ελζσκάησζε ηερλνινγίαο, νηθνλνκηθφηεξν εθνδηαζκφ, νηθνλνκηθφηεξε έθζεζε θαη 

πψιεζε εκπνξεπκάησλ, απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθήκηζε, θ. η. ι. 

 

1.8 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Μία επηρείξεζε ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη ζσζηά ην κέιινλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

Οη παξάγνληεο είλαη νη εμήο (Aaker A. David, (2008), Stragetic Market Management 

7ε Έθδνζε, Δθδόζεηο Wiley India Pvt Ltd. ,USA) : 

 Ζ κείσζε ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Σν δηαξθψο απμαλφκελν θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ελέξγεηαο. 

 Οη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ, νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, ε 

λννηξνπία θαη ε δηάζεζε γηα νξηζκέλα πξντφληα. 
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 Ζ εκθάληζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, φπσο ν ειεθηξνληθφο έιεγρνο ησλ 

αγνξαζζέλησλ εκπνξεπκάησλ ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία ησλ  

εκπνξεπκάησλ, ηελ απηφκαηε πιεξσκή απφ ην ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο θαη 

ηελ απηφκαηε πψιεζε. 

 Ζ αλάπηπμε κεγάισλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ειέγρνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ αχμεζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ κεηαβνιή ζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Απηφ απαηηνχλ νη 

αλάγθεο, ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ν αληαγσληζκφο. 

Ζ παξαθνινχζεζε φκσο φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ απαηηεί εηδηθεπκέλν 

Μάλαηδκελη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ζπγρξφλσο κεζφδνπο Γηνηθήζεσο Πξνζσπηθνχ, 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ψζηε λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

ιηαληθφ εκπφξην. 

Οη λέεο κνξθέο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζα έρνπλ κηθξφηεξε δηάξθεηα απ‟ φζε ζην παξειζφλ, 

γηαηί ε ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη νη αιιαγέο γίλνληαη ηαρχηεξα. 

Πνιινί πξνβιέπνπλ πνιχ κεγαιχηεξα θαηαζηήκαηα ζην κέιινλ, ηα νπνία ζα πσινχλ 

φισλ ησλ εηδψλ ηα εκπνξεχκαηα. Άιινη πάιη πξνβιέπνπλ κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα 

εηδηθφηεηαο, γηαηί ν θαηαλαισηήο ζα απαηηεί κεγαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη πξνζσπηθή 

επαθή. Ζ πξφβιεςε κεγαιχηεξσλ θαηαζηεκάησλ ζεκαίλεη καδηθέο αγνξέο θαη 

πσιήζεηο ρακεινχ θφζηνπο πξντφλησλ. Ζ πξφβιεςε κηθξψλ, εηδηθψλ, θαηαζηεκάησλ 

ζεκαίλεη κεηαμχ άιισλ πςειά εηζνδήκαηα, πινχζηεο θνηλσληθέο ηάμεηο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη νη πσιήζεηο κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζα απμεζνχλ πνιχ ζην κέιινλ. 

Αθφκα νη πσιήζεηο κέζσ ηειεθψλνπ γίλνληαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο θαη νη άλζξσπνη 

ζην κέιινλ ζα ζπλεζίδνπλ λα ςσλίδνπλ κε ηε βνήζεηα θαηαιφγσλ. Οη πειάηεο αθφκα 

ζην κέιινλ ζα κπνξνχλ λα δίλνπλ ηελ παξαγγειία κέζσ internet θαη ζα ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπο. Έηζη ν πειάηεο ςσλίδνληαο απφ ην ζπίηη ηνπ εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη 

θαχζηκα, πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθά ζηηο κέξεο καο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

ην κέιινλ, πνιιέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζα επεθηαζνχλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, 

φπσο θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζα παξάγνπλ νη ίδηεο ηα πξντφληα 

ηνπο ή ζα ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα παξάγνπλ ηε δηθή 

ηνπο κάξθα πξντφλησλ. 

Σν ιηαληθφ εκπφξην ζην κέιινλ ζα ππνζηεί κεγάιεο κεηαβνιέο, θαη ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ ζα γίλεηαη νινέλα θαη πην απαηηεηηθφ . Γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφηεξνο 
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πξνγξακκαηηζκφο θαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο αλ ζέινπλ λα έρνπλ ειπίδα ζην κέιινλ. 

Απηφ ζεκαίλεη θαηάθηεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ απνθάιπςε αλαγθψλ πνπ δελ έρνπλ 

εθδεισζεί θαη δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, νη νπνίεο είλαη δηαξθείο θαη κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ κε ρακειφ επίπεδν επελδχζεσλ. 

 

1.8.1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηε ρψξα καο είλαη ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε ιηαληθή πψιεζε κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε έληνλνπ αληαγσληζκνχ. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο ιηαλέκπνξνο ρξεηάδεηαη κεδακηλέο δηαηππψζεηο, δειαδή εγγξαθή 

ζην Δκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, Σακείν Δκπφξσλ θαη ζρεηηθά κηθξά 

θεθάιαηα κε απνηέιεζκα νη λενεηζεξρφκελνη λα είλαη πνιινί θαη ρσξίο επαξθή πείξα. 

Καη ην ρνλδξηθφ θαη ην ιηαληθφ εκπφξην παξνπζηάδεη κείσζε ζηνλ αξηζκφ 

θαηαζηεκάησλ ηνπο αιιά κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κεγάια θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο αγνξάδνπλ ηα πξντφληα θαηεπζείαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαζψο θαη ζηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηε ιηαληθή πψιεζε, πνπ έρεη 

πξναλαθεξζεί. 

Ζ εχθνιε είζνδνο ζηε ιηαληθή πψιεζε έρεη σο απνηέιεζκα αζηάζεηα θαη αδηάθνπε 

κεηαβνιή ζηε δνκή ηεο απηήο θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία κεγάινπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

νπνίν είλαη κάιινλ δχζθνιν λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κνλνπσιηαθή ζέζε, εθηφο βέβαηα 

αλ βξίζθεηαη ζε κηα κηθξή πφιε. 

Ζ κείσζε απηή ζηνλ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εμέιημε δελ 

επλνεί εθείλνπο, πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ρσξίο πείξα θαη γλψζεηο. 

Δπίζεο, δελ επλνεί εθείλνπο, πνπ δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Παξά ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο 

ζηε ρψξα καο, ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πιεζπζκφ καο, είλαη 

κεγάινο, αθνχ αληηζηνηρεί 1 θαηάζηεκα ζε θάζε 40 θαηνίθνπο, ελψ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε 

ίδηα αλαινγία είλαη: Ηηαιία 1/94, Βέιγην 1/102, Γαιιία 1/104, Γεξκαλία 1/161, Οιιαλδία 

1/213). (Μπαιηάο, Γ., θαη Παπαβαζηιείνπ, Ν. (2003). Μάξθεηηλγθ ιηαληθνύ θαη  

ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ Αζήλα, Δθδόζεηο Rosili) 

Σν ζηπινβάηε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί ην ειιεληθφ ζνχπεξ κάξθεη, θαζψο 

πξαγκαηνπνηεί ην 54% επί ηνπ ζπλφινπ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Μάιηζηα, ε ζπλερήο 

είζνδνο λέσλ πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ελφο αδπζψπεηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πνιέκνπ πνπ πεξηιακβάλεη πφιεκν ηηκψλ θαζψο θαη λέεο εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο. Οη μέλεο αιπζίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο 

αλαπηχζζνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο είηε απηφλνκα είηε κέζσ εμαγνξψλ θαη 
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«γίγαληεο» ηνπ παγθφζκηνπ ιηαλεκπνξίνπ ιεηηνχξγεζαλ ήδε ηα πξψηα ηνπο 

θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, ηα επηβιεηηθά εκπνξηθά θέληξα αιιάδνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ θαη απνηεινχλ θίλεηξν γηα λέεο επελδχζεηο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη παξαηεξεζεί κηα εθπιεθηηθή εμέιημε θπξίσο ζην ρψξν 

ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αιιά θαη ηνπ ρνλδξηθνχ. Μεγάιεο κνλάδεο θαηαζηεκάησλ έρνπλ 

απισζεί ζ' νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Γίγαληεο ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

πξνζθέξνπλ πιένλ θάζε εμππεξέηεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Θα πξέπεη αθφκε λα ηνληζηεί φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη αξθεηά πίζσ φζνλ αθνξά ηελ 

δεκηνπξγία «εκπνξηθψλ θέληξσλ» (Shopping Centers). Έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο, θπξίσο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, αιιά πζηεξνχλ πνιχ ησλ 

αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Σέινο, κηα αθφκε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πζηεξεί ζηε ρψξα καο είλαη νη ηαρπδξνκηθέο πσιήζεηο, νη νπνίεο 

κέρξη θαη ζήκεξα βξίζθνληαη ζε λεπηαθή θαηάζηαζε. ( ΚαδΪδεο Ν., (2000), 

Απνηειεζκαηηθό Μάξθεηηλγθ γηα θεξδνθόξεο πωιήζεηο, Αζάλα, Δθδόζεηο 

ηακνύιε) 

πλνπηηθά, ην ιηαληθφ εκπφξην έρεη θάλεη κεγάια άικαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ είζνδν κεγάισλ πνιπεζληθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ θαη' αλάγθε 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο εθάξκνζαλ 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο Marketing θαη merchandising θαη έηζη φρη κφλν δελ 

παξαθνινχζεζαλ απιψο ηηο μέλεο εηαηξίεο κε παζεηηθφ ηξφπν, αιιά άζθεζαλ 

«επηζεηηθή πνιηηηθή», αληηκεησπίδνληάο ηνπο έγθαηξα θαη κε ζεηηθφ ηξφπν, 

επεθηείλνληαο κάιηζηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ. (Δμαδάθηπινο Ν. 

(1996), Μάξθεηηλγθ Φνλδξηθνύ θαη Ληαληθνύ Δκπνξίνπ, Αζήλα: Έιιελ) 

Σν εκπφξην, ζαλ ζπλέρεηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο, απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ φινπ νηθνλνκηθνχ θπθιψκαηνο. Έηζη, ην εκπφξην κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ εληαηηθφηεξε αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ, βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ 

ηνκέα, εθαξκφδνληαο απνδνηηθφηεξεο κεζφδνπο εκπνξίαο, πνπ ζα έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ ηηκψλ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθφηεξνπ εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ε χπαξμε εκπνξηθψλ κνλάδσλ, πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε επηρεηξεκαηηθή βάζε. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

κέγεζνο θαη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ «ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ» 

απφ ηελ δηνίθεζή ηνπο. 

πσο ζπλέβε ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, έηζη θαη ζηε ρψξα καο, πνπ αθνινπζεί ην 

βαζκφ εμέιημεο ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ, παξαηεξείηαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα κηα ηάζε γηα 
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κεγαιχηεξε επηθξάηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάζζεθε 

κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε θάζε κνξθή 

ζπλεξγαζίαο. Με ηελ ζπλεξγαζία απηή νη κηθξέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, φηαλ πξνκεζεχνληαη ηα 

εκπνξεχκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο φηαλ αζθνχλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε θνηλή 

δηαθήκηζε, ε ηήξεζε θνηλήο απνζήθεο, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θ.ι.π. 

Σν ιηαληθφ εκπφξην έρεη εγθαηαιείςεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρψξν ηνπ κηθξνχ εκπνξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, απνθηνχλ κεγάιε δχλακε θαη έρνπλ αλαιάβεη 

εγεηηθφ ξφιν. 

Ζ θαθή θήκε (image) ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, νη δπζκελείο πξννπηηθέο θέξδνπο, ε 

πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή έιιεηςε επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο 

πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο νδεγνχζαλ άιινηε πνιινχο λα εγθαηαιείςνπλ ην ιηαληθφ 

εκπφξην. ήκεξα, φκσο, κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ησλ απμαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ γηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, ε θαηάζηαζε 

κεηαβάιιεηαη θαη πείζεη πνιιά ηθαλά θαη εθπαηδεπκέλα ζηειέρε λα παξακείλνπλ ή λα 

κεηαπεδήζνπλ ζην ιηαληθφ εκπφξην. (Γνύλαξεο Σ. (2003), Μάξθεηηλγθ Υπεξεζηώλ, 

Αζήλα: Rosili ). 

ηε ζεκεξηλή αγνξά, φιν θαη ιηγφηεξεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ επηβηψλνπλ θαζψο νη 

πνιπεθαηνκκπξηνχρνη εγέηεο ηεο αγνξάο θπξηαξρνχλ, θαηαιακβάλνληαο φιν θαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά. Οη αλεμάξηεηνη ιηαλνπσιεηέο ζα γίλνπλ είδε ππφ 

εμαθάληζε, εμαθαληζκέλνη απφ ηελ δηθή ηνπο αλεπάξθεηα θαη απφ ηα δηθά ηνπο 

αλππέξβιεηα θφζηε. 

Οη κεγαιχηεξνη ιηαλνπσιεηέο ζηεξίδνληαη ζηελ δηθή ηνπο κάξθα γηα πεξηζζφηεξα 

θέξδε γηα κηα αληαγσληζηηθή ππεξνρή ζηα πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ αγνξά θαη 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ - θαηαλαισηψλ. Καζψο νη θπξηφηεξνη παίθηεο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ δχλακή ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ ηελ 

Phillip Morris, Prνcter & Camble ή ηελ PepsiCo πνπ είλαη θη απηέο κάξθεο 

βαζηζκέλεο ζε δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Οη θνξπθαίνη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχλ ηψξα λα απαηηήζνπλ ηηκέο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, ην νπνίν αλ δελ επηηεπρζεί ή αλ δελ ζπκβηβαζηνχλ θάπσο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφζπξζε ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ή νξηζκέλεο θνξέο ζηελ δηαθνπή 

ζπλεξγαζίαο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. (Fitzeh Philip (2003), ―Private 

Label Marketing in the 21st Century‖, Store Brands / Exclusive Brands on the 

Cutting Edge, Global Books LLC, New York.) 
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2.1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ- ΟΡΗΜΟ 

Ζ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή αλαθέξεηαη ζην άηνκν ή ην λνηθνθπξηφ πνπ θάλεη αγνξά θαη 

ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη κέζα ζε κηα νηθνλνκία. Ζ έλλνηα 

ηνπ θαηαλαισηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, έηζη ε ρξήζε θαη ε ζεκαζία 

ηνπ φξνπ πνηθίινπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά φηαλ ζπδεηνχλ νη κάλαηδεξ θαη νη νηθνλνκνιφγνη γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

κηινχλ γηα ην άηνκν ζαλ θαηαλαισηή. Τπάξρεη κηα ηάζε ζην κάξθεηηλγθ λα 

εμαηνκηθεχζεη ηελ έλλνηα. ηα νηθνλνκηθά ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, νη θαηαλαισηέο 

ππαγνξεχνπλ πνηα αγαζά παξάγνληαη θαη ζεσξνχληαη γεληθά ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αηνκηθή θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζπλδέεηαη πξψηηζηα 

κε ην επίπεδν δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. 

Καηαλαισηήο είλαη ε νληφηεηα πνπ αγνξάδεη ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη έλα 

πξντφλ πνπ παξέρεηαη γηα πψιεζε θαη πνπ απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, 

πξνζσπηθψλ ή κε. Ο φξνο θαηαλαισηήο πεξηιακβάλεη:  

(α) ηνλ Σειηθφ Καηαλαισηή (ultimate consumer) θαη 

(β) ηνλ Βηνκεραληθφ Αγνξαζηή (Industrial User). 

Ο θαηαλαισηήο είλαη απηφο πνπ ελεξγά ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία ζε έλα 

δεδνκέλν πεξηβάιινλ. Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ελδηαθέξεη ηνπο 

κειεηεηέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ηα ζηειέρε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Μηα φςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

σο θαηαλαισηήο. Άιιεο φςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζηε πνιηηηθή, ηε 

θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θ.α. Οη δηάθνξεο φςεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, φκσο ζηηο κέξεο καο ε ζρέζε απηή δπζθνιεχεη ηηο 

ηφζν απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ φςεσλ ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο παξαηεξείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα. Γηα παξάδεηγκα. Έλα άηνκν πνπ 

κπνξεί σο νηθνγελεηάξρεο λα είλαη θαιφο θαη ζηνξγηθφο, σο θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

εθδειψλεηαη κε ηξφπν πνπ θαλεξψλεη θίλεηξα θαη πάζε. πλεπψο, ην πεξηβάιινλ 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πνηθίισλ φςεσλ ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ πξνζέιθπε πάληνηε ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πνπ 

είλαη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν θαηλφκελν. Ο Αξηζηνηέιεο εληφπηζε ηξία βαζηθά θίλεηξα 

πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σα ηξία απηά 

θίλεηξα είλαη α) ν ιφγνο, δειαδή ε νξγαλσκέλε ζθέςε β), ην ήζνο, δειαδή ην ηη είλαη 

ζσζηφ θαη ηη φρη θαη γ) ην πάζνο, ηα έλζηηθηα δειαδή θαη ηηο νξκέο ( Μάιιηαξεο Π. Γ. , 

2001, ―Δηζαγωγή ζην Μάξθεηηλγθ‖ , εθδόζεηο Σηακνύιεο, Γ‘ έθδνζε, Αζήλα, ζει. 

204). 
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Ζ ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη λα 

κειεηεζνχλ. Ζ παξαηήξεζε καο βνεζάεη λα βξνχκε ηη πξάγκαηη θάλνπλ ηα άηνκα. Απηφ 

φκσο δελ είλαη αξθεηφ γηαηί ζα πξέπεη λα βξνχκε γηα πνίν ιφγν ην θάλνπλ. Μφλν έηζη 

ζα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα επηηξέςεη λα ηελ επεξεάζνπκε, 

έζησ θαη ιίγν. 

Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη ε εθξνή. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά είλαη 

ηα αίηηα, νη εηζξνέο. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν είλαη ν άλζξσπνο. Καηά ζπλέπεηα ν 

άλζξσπνο δέρεηαη θάπνηεο εηζξνέο, ζηε ζπλέρεηα ηηο επεμεξγάδεηαη θαη ηέινο αλάινγα 

κε ηα αίηηα πξνζαξκφδεη θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. 

Σν Μάξθεηηλγθ ελδηαθέξεηαη άκεζα γηα ηελ φςε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή αθνξά «ηηο απνθάζεηο 

θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ 

αγνξά θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ». 

Ζ θαηαλάισζε πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία αξθεηά ρξνλνβφξα πνπ απνηειείηαη απφ 

θάπνηα ζηάδηα. Με βάζε ηνλ νξηζκφ δηαθξίλνπκε ηξία ζηάδηα: 

 Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζε φηη πξνεγείηαη ηεο αγνξάο. Παξαδείγκαηα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε ζχγθξηζε 

ππνθαηάζηαησλ ηθαλνπνίεζεο, ε πξνζνρή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ε κειέηε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αγνξά. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε ε αγνξά, ε 

πνζφηεηα πνπ αγνξάζηεθε, ε ηηκή πνπ πιεξψζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο 

πξφθεηηαη γηα παξαδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην. 

 Σέινο, ην ηξίην ζηάδην αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε αθνινπζεί ηεο αγνξάο. Ζ ρξήζε 

ηνπ πξντφληνο πνπ αγνξάζηεθε θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ρξήζεο απνηεινχλ 

δχν απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζηάδην. 

Άκεζε ζπλέρεηα ηεο δήηεζεο θαη ηεο αγνξάο είλαη ε θαηαλάισζε. πλήζσο, ε 

επηρείξεζε έρεη πιήξε γλψζε ηεο πξνζθνξάο. Έρεη δειαδή πιήξε γλψζε ην ηη 

ππάξρεη γηα πψιεζε θαη κε πνίεο ζπλζήθεο πσιείηαη. Γηα ην Μάξθεηηλγθ ε θεληξηθή 

έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο έρεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε γλψζε ηεο πξνζθνξάο 

αιιά θαη ηεο δήηεζεο. Οηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηε δήηεζε πξέπεη λα απνηειεί 

αληηθείκελν κειέηεο. 

Οη επηζπκίεο θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο, ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ 

απνηεινχλ παξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ κειέηεο. Ζ ζπζζψξεπζε γλψζεσλ πάσ ζηα 

αληηθείκελα βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ Μάξθεηηλγθ. Απηφ ζπκβαίλεη 
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γηαηί κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη πξνγξακκαηίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

2.2 ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ζ έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή θαιχπηεη ζρεδφλ φιε ηελ έθηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο ε θαηαλάισζε νηθνλνκηθψλ αγαζψλ απνηειεί θχξην 

ζπζηαηηθφ θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα νξίζνπκε φηη 

ε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή αθνξά ζηελ ιήςε αγνξαζηηθήο απφθαζεο θαη ζηελ 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία νδεγνχληαη ηα άηνκα κε ζηφρν λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θάπνηα αλάγθε ή/ θαη επηζπκία ηνπο. 

Ζ κειέηε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηέιεζε θαη απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζηελ 

επηζηήκε ηνπ marketing θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, θαζψο έρεη σο ππξήλα ην άηνκν θαη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αγνξάο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο. 

Υσξίο ηνπο θαηαλαισηέο δελ ζα ππήξρε αγνξά άξα θαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία 

πξντφλησλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πξψηνπο. 

Χο γλσζηφ πνιιέο επηζηήκεο καδί έρνπλ αζρνιεζεί έηζη ψζηε λα δηαιεπθαλζεί φζν 

είλαη δπλαηφ ην „καχξν θνπηί („black box‟), δειαδή ην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Γηα 

παξάδεηγκα φπσο αλαθέξεη ν Solomon (Solomon R. Michael (2002) ‗Consumer 

Behavior: Buying, having and being‘. International edition. Prentice Hall. ζει.30) , 

ππάξρνπλ δχν θαηεπζχλζεηο ζηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή: Ζ θάζε κία επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε έρεη ζπκβάιεη ζην λα πξνζζέζεη κηα 

δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ζηελ αλάιπζε. Αλακθηζβήηεηα θάζε επηζηήκε είλαη ρξήζηκε 

ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αιιά θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα ηελ 

νπνία δεηείηαη αλάιπζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Γηα 

παξάδεηγκα εάλ ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά, αλ ζα νδεγεζεί ην θνηλφ ζηφρνο ζηελ αγνξά ηνπ, ζα ιάβνπκε ππφςε ηα 

δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θνηλνχ θαη ίζσο λα πξνβνχκε ζε 

Pre-test αγνξάο θαη focus groups κε ηελ βνήζεηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο πεηξακαηηθήο 

ςπρνινγίαο.  
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ΥΖΜΑ 1: Δπηδξάζεηο άιισλ επηζηεκψλ ζηε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή 

 

Μίθξν-πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 

Καηαλαισηήο-άηνκν                                                   Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία 

 

Σν άηνκν ζε νκάδα                                                               Κιηληθή Φπρνινγία 

Πεηξακαηηθή Φπρνινγία 

Ζ νκάδα                                                                      

Κνηλσληθή Φπρνινγία 

Κνηλσληνινγία 

 

Κνπιηνχξα θνηλσλίαο                                            Πνιηηηζηηθή Αλζξσπνινγία 

 

Μάθξν-πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 

 

Πεγή: ηψκθνο Γ. 2002, "πκπεξηθνξά Καηαλαισηή & ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ”, 

Δθδφζεηο ηακνχιεο, Β‟ έθδνζε, Αζήλα, ζει. 43 

 

 

Ο φξνο πκπεξηθνξά Καηαλαισηή πεξηιακβάλεη ηνπο αγνξαζηέο γεληθφηεξα, ηνπο 

πειάηεο ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ θαζψο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

αγαζά. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά αγνξάο θαη ρξήζεσο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ 

θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί θαη παξνπζηαζζεί. χκθσλα κε ηνλ Γ. ηψκθν (2002, 

"Σπκπεξηθνξά Καηαλαιωηή & Σηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ‖, Δθδόζεηο Σηακνύιεο, Β‘ 

έθδνζε, Αζήλα, ζει.24) σο ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή νξίδεηαη: 

«…φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά πξντφληνο δξαζηεξηφηεηεο, νη ζθέςεηο θαη νη 

επηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ, ζηε δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, 

φπσο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη απφ απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά». Παξφκνην νξηζκφ έρεη 

δψζεη θαη ν Wilkie, (1994, ―Consumer behavior‖, John Wiley & Sons, New York 

1994, ζει.14.).  

Ο Jacoby (1976 Consumer psychology: An octennium. Annual Review of 

Psychology, 27 ζει.331-358) ζεκεηψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 

αληαλαθιά ζην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε, 

ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απφξξηςε αγαζψλ, ππεξεζηψλ, ρξφλνπ θαη ηδεψλ απφ 

αλζξψπηλεο κνλάδεο ιήςεο απνθάζεσλ δηαρξνληθά.  
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Δπηπιένλ, νη Hawkins et al. (Hawkins, Del I., Roger J. Best, and Kenneth  A. Coney , 

2001, «Consumer Behavior:  Building Marketing Strategy», 8th ed. ,Boston: Irwin/ 

McGraw-Hill) νξίδνπλ ηε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή σο ηε κειέηε αηφκσλ, νκάδσλ 

ή νξγαληζκψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηιέμνπλ, λα 

εμαζθαιίζνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα απνξξίςνπλ πξντφληα, ππεξεζίεο, 

εκπεηξίεο ή ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ θνηλσλία. 

Πιένλ ε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή απνηειεί κηα πνιχπιεπξε επηζηήκε ε νπνία 

δελ εξεπλά κφλν ηε δηαδηθαζία ιήςεσο θαηαλαισηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ απηή 

θαζεαπηή απφθηεζε ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηηο πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θαηαλαισηή κεηά ηε αγνξά ηνπ πξντφληνο, φπσο ηε ρξήζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

απφξξηςε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο (Blackwell, R.D, Miniard, P.W. and Engel, 

J.F. , 2001, Consumer Behavior, Harcourt College Publishers, 9th Ed.). 

Ο επίζεκνο νξηζκφο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή δίλεηαη απφ ηελ American 

Marketing Association (Bennett, Peter D., 1995, ed.  «Dictionary of Marketing 

Terms», 2nd  ed. Published in conjunction with the  American Marketing 

Association.  Chicago, IL.: NTC Business Books, ) ε νπνία ηεο νξίδεη σο «ηε 

δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλψζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηε δσή 

ηνπο». 

Ζ κειέηε ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή είλαη ε κειέηε ηνπ πψο ηα άηνκα 

παίξλνπλ απνθάζεηο γηα λα μνδέςνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο (ρξήκα, ρξφλν, 

πξνζπάζεηα) ζε αληηθείκελα πξνο θαηαλάισζε. πκπεξηιακβάλεη δειαδή ηε κειέηε 

ησλ εξσηεκάησλ (Σηώκθνο , Γ. 2002, "Σπκπεξηθνξά Καηαλαιωηή & Σηξαηεγηθή 

Μάξθεηηλγθ‖, Δθδόζεηο Σηακνύιεο, Β‘ έθδνζε, Αζήλα,, ζει. 36): 

ΣΗ αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο 

- Γηαηί ην αγνξάδνπλ 

- Πφηε ην αγνξάδνπλ 

- Απφ πνπ ην αγνξάδνπλ 

- Πφζν ζπρλά ην αγνξάδνπλ. θιπ. 

2.3 ΓΗΑΣΗ ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΖΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ζ Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο αθνινπζψληαο θαηά 

πφδαο ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Σν παξάδνμν είλαη φηη νη θαηαλαισηέο, ελψ έρνπλ 

πιένλ πιεζψξα επηινγψλ αγνξάο πξντφλησλ, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αλαπνθάζηζηνη. 

Αξρηθά, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή. Ο 

ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο είλαη πιένλ - ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη – ελεκεξσκέλνο 
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γηα φ,ηη λέν ππάξρεη ζηελ αγνξά. Δπίζεο, ν θαηαηγηζκφο κελπκάησλ πνπ δέρεηαη έρεη 

νδεγήζεη ζηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί κηα ζρεηηθή 

πνιππινθφηεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ marketing. 

Έηζη, ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κειεηάηαη απφ ην marketing πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε πξντφλησλ θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ marketing mix. 

Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή , πέξα απφ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν απμεκέλσλ πσιήζεσλ, θεξδψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε, δχλαηαη επίζεο λα πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαλαισηέο. Με ηελ ελδειερή κειέηε θαη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ηεο αληίδξαζήο ηνπ ζε θάζε είδνπο εξεζίζκαηα πνπ δεκηνπξγεί ην ηαθηηθφ 

κάξθεηηλγθ, νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν ελήκεξνη γηα ηελ αγνξά 

θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηελ δηέπνπλ , θαζψο επίζεο γηα ηα θίλεηξα ηεο. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

κειέηεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη θαηαλαισηέο θαηαλννχλ ζε βάζνο (ή 

έζησ πεξηζζφηεξν) ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, γλσξίδνληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κηα απφθαζε ζρεηηθή κε ηελ αγνξά/ θαηαλάισζε 

ελφο πξντφληνο, θαζψο θαη ην είδνο ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ πάλσ ηνπο νη θάζε 

είδνπο ηερληθέο πξνψζεζεο ελφο πξντφληνο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία „κάζεζεο‟ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, αζθαιψο θαη είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζεη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη, αθελφο κελ , βειηηψλεη ηελ „αληίζηαζε‟ ηνπο ζε πξνζθνξέο 

„over promise- under deliver‟ θαζψο θαη ζε θάζε είδνπο πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ή 

παξαπιάλεζήο ηνπο απφ ηελ αγνξά, αθεηέξνπ δε, εληζρχνπλ ηε δήηεζή ηνπο γηα 

πξαγκαηηθά πνηνηηθά πξντφληα / ππεξεζίαο επηβξαβεχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηα παξέρνπλ.  

Αθφκε φκσο θαη αλ πξνζεγγίζνπκε ηελ κειέηε ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή απφ ηε 

ζθνπηά ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα δηαπηζηψζνπκε πσο ε θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζή ηεο, βνεζά ηνπο marketers ζην λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Ζ επνρή πνπ ηα πξντφληα πξνεγνχληαλ ηεο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο, έρεη δψζεη ηε ζέζε ηεο, ζηνλ πξνεγνχκελν εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, ζηνλ εληνπηζκφ αγνξψλ ζηφρσλ, ζηελ ζηφρεπζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ πξντφληνο. 

Γεδνκέλνπ φηη φια ηα παξαπάλσ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη 

απφ θαηαλαισηέο, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, έλαο γλψκνλαο αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ αλαγθψλ θαη επθαηξηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο απηέο, αιιά θαη αλαγλψξηζεο απεηιψλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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2.4 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ‟ φςηλ καο θαη πνηνη παξάγνληεο ηνλ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο ησλ αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ. ‟ απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά, ηα 

επηά βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή (ηα θίλεηξα, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηε δηαθνξνπνίεζή 

ηεο ζε ρξφλν θαη πνιππινθφηεηα, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ηεο, ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ θαη πσο απηή επηδξά ζηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ), φπσο απηά έρνπλ 

δηαηππσζεί απφ ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο, φπσο ν Wilkie (1994).  

 

2.4.1. ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Wilkie (1994) αγνξάδνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε αγαζά γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ καο. Θα κπνξνχζακε δειαδή λα 

ππνζηεξίμνπκε, φηη ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

παξαθηλείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο – αλ φρη ζε φιεο – ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αγνξάδνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε αγαζά, σο κέζα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνησλ 

αλαγθψλ καο – πιηθψλ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ πνιιέο θνξέο. Θα πξέπεη φκσο λα 

επηζεκάλνπκε φηη ηα θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ δελ είλαη πάληα πξνθαλή ζε ηξίηνπο κε 

απνηέιεζκα ε ρξήζε ζεσξηψλ θαη ε δηεμαγσγή εξεπλψλ λα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. 

Χο θίλεηξν ζεσξείηαη ε ελεξγή δηάζεζε ελφο αηφκνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ελεξγνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θάπνηαο ππνθίλεζεο, ε νπνία επηδξά 

αλάινγα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηφκνπ, ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Σν αλ ζα θξαηήζεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ πεηζηηθφηεηαο ηεο 

ππνθίλεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε δηαθήκηζε κπίξαο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε «δίςα» 

ζε βαζκφ αλάινγν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηε κπίξα θαη αληίζηξνθα. 

Έλα κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή πξνέξρεηαη απφ θαζαξά ιεηηνπξγηθά 

θίλεηξα (functional motives), φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ θάπνηνο αγνξάδεη ηνχβια γηα 

λα ρηηζηεί ην ζπίηη ηνπ· ελψ έλα άιιν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνθηλείηαη απφ 

θίλεηξα πνπ εθθξάδνπλ ην άηνκφ ηνπ ζαλ κηα νληφηεηα μερσξηζηή (self-expressive 

motives – Wilkie, W.L. , 1994, ―Consumer behavior‖, John Wiley & Sons, New 

York 1994, ζει.10), φπσο φηαλ θάπνηνο αγνξάδεη έλα δψξν γηα λα επραξηζηήζεη έλα 

κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  
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Οη Blackwell et al. (Blackwell, R.D, Miniard, P.W. and Engel, J.F. (2001), Consumer 

Behavior, Harcourt College Publishers, 9th Ed.), ζε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ 

ζέζε ππνζηεξίδνπλ φηη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ δε ζα έπξεπε λα ρσξίδνληαη ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αιιά ζε ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο λα πεξηιακβάλνπλ θαη λα 

δηεπθξηλίδνπλ θαιχηεξα ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλάγθεο θαη επηζπκίαο ηνπ 

θαηαλαισηή. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη, νη θπζηθέο αλάγθεο (physiological needs), ε 

αλάγθε πγείαο θαη αζθάιεηαο, αγάπεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο, ε αλάγθε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, ε αλάγθε ηεο επραξίζηεζεο, ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θνηλσληθήο εηθφλαο 

ηνπ αηφκνπ, ε αλάγθε ηεο θαηνρήο θαη ηέινο ε αλάγθε ηεο πιεξνθνξίαο  

Θα πξέπεη ζ‟ απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί, φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηαλαισηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο επηζπκνχλ λα εθπιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ έλαλ ζηφρνπο ή αλάγθεο, 

κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθεξφκαζηε ζε έλα κφλν θίλεηξν, αιιά ζε κηα νκάδα 

θηλήηξσλ ε νπνία παξαθηλεί ηε ζπκπεξηθνξά. ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο, ελψ θάπνηα 

θίλεηξα κπνξνχλ λα είλαη εκθαλή ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζε ηξίηνπο θάπνηα άιια 

κπνξεί λα είλαη πην δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ νη 

απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο θαη ζπλδένληαη 

ζηελά κε ζπλαηζζήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαλαισηή. 

2.4.2 ΟΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ  

Ζ πξάμε ηεο θαηαλάισζεο σο πξάμε δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί κνλφπιεπξα. Θα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ νη ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα, ηα ζρέδηα, νη απνθάζεηο, νη αγνξέο θαη 

νη εκπεηξίεο πνπ ζπζζσξεχνληαη απφ ηελ πξάμε ηεο θαηαλάισζεο. ίγνπξα έλαο 

εξεπλεηήο ηεο «αγνξαζηηθήο» ζπκπεξηθνξάο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξάμε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη δελ ηελ εμεηάδεη ζθαηξηθά, κπνξεί λα παξαιείςεη άιιεο εμίζνπ 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (δηαθεκίζεηο, απφςεηο ηξίησλ, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ, απφθαζε αγνξάο, είδνο πιεξσκήο, ρξήζε πξντφληνο θ.α.) 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηήλ θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε πξνκειεηεκέλεο θαη 

ζπκπησκαηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο αγνξάο ελφο 

πξντφληνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο σο πξνκειεηεκέλε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ έλαο θαηαλαισηήο επηζθέπηεηαη 

έλα πνιπθαηάζηεκα γηα λα ςσλίζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ έρεη ππ‟ φςηλ 

ηνπ, ζα αληηθξίζεη θαη κηα πιεζψξα άιισλ αγαζψλ θαη δελ ζα είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

κπνξεί λα αγνξάζεη θάπνηα απφ απηά ρσξίο λα ην έρεη πξνγξακκαηίζεη. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπκπησκαηηθή ή σο 

απζφξκεηε (impulsive). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε εξεπλεηέο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη ζε δηαθεκηζηέο, νη νπνίνη κε απηφ ηνλ 



 - 50 - 

ηξφπν θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζπκπεξηθνξάο πεξηζζφηεξν ζθαηξηθά (Wilkie, 

1994). 

2.4.3. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Ζ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα ζηάδηα δξαζηεξηφηεηαο, 

είλαη έλαο πνιχ ρξήζηκνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1 ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ζηάδηα. Σα ηξία επίπεδα πνπ παξνπζηάδνληαη 

είλαη πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά γηα ην πψο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή. Σν πξψην ζηάδην είλαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξν- αγνξάο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επηινγή ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν 

αθνινπζείηαη απφ ην δεχηεξν ζηάδην, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγνξάο – αγνξά ηνπ 

πξντφληνο – θαη ηέινο ην ηξίην ζηάδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηά-αγνξάο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ε απαμίσζε ηνπ πξντφληνο. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 Σα ζηΪδηα δηαδηθαζέαο ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ 

Καηαλαισηά 

ΠΡΧΣΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ  
→ 

ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ  
→ 

ΣΡΗΣΟ  

ΔΠΗΠΔΓΟ 

Γξαζηεξηφηεηεο 

πξν-αγνξάο 
 

Γξαζηεξηφηεηεο 

αγνξάο 
 

Γξαζηεξηφηεηεο    

κεηα- αγνξάο 

Δπηινγή 

πξντφληνο  
 Αγνξά   

Αρξήζηεπζε - 

απαμίσζε 

Πεγή: (Wilkie 1994, ζει.17) 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή σο κηα δηαδηθαζία, «ηνλίδεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηαδίσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ απηφ ηεο αγνξάο» 

(Wilkie, W.L. , 1994, ―Consumer behavior‖, John Wiley & Sons, New York 1994, 

ζει.17), θαη καο δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έλαο θαηαλαισηήο πξνβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 
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2.4.4. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

Γχν ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ν ρξφλνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο ιήςεο ηεο 

απφθαζεο. Ο ρξφλνο αλαθέξεηαη ζην πόηε ιακβάλεηαη ε απφθαζε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ πνιππινθφηεηα αλαθέξεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηνλ 

αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο αιιά θαη ζηε 

δπζθνιία απηήο ηεο απφθαζεο. πζρεηίδνληαο απηέο ηηο δχν έλλνηεο είλαη αληηιεπηφ 

πσο φζν πεξηζζφηεξν πνιχπινθε είλαη κηα απφθαζε, ηφζνο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε ηεο. 

Δίλαη θαηαλνεηφ πσο φζν πεξηζζφηεξν πνιχπινθε είλαη κηα απφθαζε ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ζα είλαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξν-αγνξάο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ 

έλαλ θαηαλαισηή. Πνιιέο θνξέο φκσο, γηα λα απνθχγεη ν θαηαλαισηήο κηα 

ελδερφκελε ρξνλνηξηβή, ε νπνία ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα φρη θαη ηφζν 

ζπκθέξνπζα αγνξά (π.ρ. δελ είδε πξνζθνξέο γηα ην πξντφλ πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη) 

ιεηηνπξγεί ιηγφηεξν αλαιπηηθά απ‟ φηη ζα κπνξνχζε. Με άιια ιφγηα, πξνζπαζεί λα 

απινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο (Wilkie, 

 ׃(1994

• Ο θαηαλαισηήο δελ ςάρλεη πάληα ηε βέιηηζηε αγνξά αιιά κηα ηθαλνπνηεηηθή –

απνδεθηή αγνξά. 

• Οδεγείηαη απφ πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο θαη ζπζηάζεηο ηξίησλ. 

• Δκπηζηεχεηαη κάξθεο θαη θαηαζηήκαηα πνπ έρεη αγνξάζεη ζην παξειζφλ θαη έρεη  

κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο θνξέο, πνπ ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο κηαο αλάγθεο καο έξρεηαη 

αληηκέησπε κε ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο κηαο απφθαζεο. πσο γηα 

παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα αγνξάο ελφο ζρεηηθά θηελνχ πξντφληνο ην νπνίν λα δηαζέηεη 

θαη ηηο απαηηνχκελεο απφ εκάο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. Πνιινί θαηαλαισηέο 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηιήκκαηα, δηαηεξψληαο θάπνηα «επθηλεζία» φζνλ 

αθνξά ηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο φηαλ 

απηέο ην επηηξέςνπλ. 

 

2.4.5. ΑΓΟΡΑΣΗΚΟΗ ΡΟΛΟΗ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Έλαο θαηαλαισηήο ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο κηαο απφθαζεο αιιά θαη κεηά 

απφ απηή κπνξεί λα αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ξφινπο. Σνπο 

δηαθνξεηηθνχο απηνχο ξφινπο ζα κπνξνχζε λα ηνπο εμαζθεί ηαπηφρξνλα, φπσο φηαλ 

ςσλίδεη κφλνο ηνπ ή φηαλ ςσλίδεη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά, φκσο δχλαηαη λα επεξεαζηεί θαη απφ ηξίηνπο, κε απνηέιεζκα ν ξφινο 
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ηνπ αηφκνπ πνπ επεξεάδεη ηελ ηειηθή απφθαζε λα εθηειείηαη απφ άηνκα ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ καο πεξηβάιινληνο – έλα θηιηθφ/ νηθνγελεηαθφ καο πξφζσπν ή ζε άιιε 

πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ν πσιεηήο. Οη ξφινη είλαη νη εμήο: 

• Απηφο πνπ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ απφθαζε θαη πνπ ειέγρεη ηε 

ξνή ηνπο (information gatherer) 

• Ο επεξεάδωλ (influencer): εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ επεξεάδνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο 

πνπ αμηνινγνχληαη θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

• Ο απνθαζίδωλ (decider): Απηφο πνπ παίξλεη ηελ ηειηθή απφθαζε (πνην πξντφλ ζα 

αγνξαζηεί). Οη απνθαζίδνληεο είλαη ζπλήζσο εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δχλακε κεβάζε ηελ νπνία απνθαζίδνπλ πνχ θαη πψο ζα δηαηεζνχλ ηα ρξήκαηα. 

• Ο αγνξαζηήο (buyer): Απηφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αγνξά, πνπ εθηειεί ηελ 

αγνξαζηηθή απφθαζε. 

• Ο ρξήζηεο (user): Απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο 

ππφινηπνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ηνπ. 

Οη ξφινη ηνπ θαηαλαισηή πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ γελληνχληαη κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Πνιχ ιίγεο αγνξέο γίλνληαη κε κνλαδηθφ γλψκνλα ην 

«εγψ», ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα πάληα ιακβάλνπκε ππ‟ φςηλ καο ηνλ θνηλσληθφ καο 

πεξίγπξν. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη ξφινη αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί ζπάληα κπνξεί λα είλαη 

επεξεαζηήο θαη αθφκα πην ζπάληα αγνξαζηήο. Οη αγνξέο ελφο άηεθλνπ λένπ ζπλήζσο 

αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ελφο θαηαλαισηή κε παηδηά, έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπ γίλνληαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζίγνπξα επεξεάδεηαη απφ ηηο 

αλάγθεο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ξφινη απηνί πνπ αλαιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

 

2.4.6. ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΜΗΞΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Οη απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνηθίιινπλ κε ηνλ ηχπν ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο. 

Οη πνιχπινθεο θαη δαπαλεξέο αγνξέο είλαη πηζαλφλ λα απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ζθέςε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή θαη πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο Assael δηέθξηλε 

ηέζζεξηο ηχπνπο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή κε βάζε ην βαζκφ 

αλάκημεο ηνπ αγνξαζηή θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο 

κάξθεο (Assael, Henry. , 1984, «Consumer Behavior and Marketing Action», 2nd  

ed. Boston, MA.: Kent Publishing Co.). 

Πνιύπινθε Αγνξαζηηθά πκπεξηθνξΪ 
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Οη θαηαλαισηέο παξνπζηάδνπλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά φηαλ εκπιέθνληαη ζνβαξά ζε κηα 

αγνξά θαη γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κάξθεο. Απηφ 

ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηη ην πξντφλ είλαη δαπαλεξφ, αγνξάδεηαη θαηά αξαηά δηαζηήκαηα, 

ελέρεη θίλδπλν θαη απνθαιχπηεη ην ραξαθηήξα ηνπ αγνξαζηή. Καηά θαλφλα, ν 

θαηαλαισηήο δελ γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο θαη 

πξέπεη λα κάζεη πνιιά. 
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Πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: (α) ν Αγνξαζηήο απνθηά πηζηεχσ γηα ην πξντφλ, (β) απνθηά 

ζηάζεηο γηα ην πξντφλ θαη  (γ) θάλεη ψξηκεο αγνξαζηηθέο επηινγέο. 

Αγνξαζηηθά πκπεξηθνξΪ πνπ ειαηηώλεη ηελ ακθηβνιέα. 

Μεξηθέο θνξέο ν θαηαλαισηήο ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζε κηα αγνξά, αιιά δηαπηζηψλεη 

ειάρηζηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κάξθεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκκεηνρή βαζίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε αγνξά είλαη αθξηβή, δελ γίλεηαη ηαθηηθά θαη εκπεξηέρεη θάπνην θίλδπλν. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο ζα γπξίζεη ηα θαηαζηήκαηα γηα λα κάζεη ηη 

ππάξρεη, αιιά ζα αγνξάζεη αξθεηά γξήγνξα, ελδερνκέλσο αληηδξψληαο θπξίσο πξν 

κηαο θαιήο ηηκήο ή ζηηο επθνιίεο πιεξσκήο. Μεηά ηελ αγνξά ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη θάπνηα ακθηβνιία πνπ μεθηλάεη απφ ην γεγνλφο φηη ζα εληνπηζηνχλ 

νξηζκέλα αλεζπρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαλαισηήο επαγξππλεί γηα 

λα αθνχζεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπ. 

πλεζηζκΫλε Αγνξαζηηθά πκπεξηθνξΪ 

Πνιιά πξντφληα αγνξάδνληαη θάησ απφ ζπλζήθεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαλαισηή 

θαη έιιεηςεο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηε κάξθα. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πξντφληα 

πνπ αγνξάδνπλ ζπρλά θαη θνζηίδνπλ ιίγα ρξήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

θαηαλαισηέο δελ ςάρλνπλ λα κάζνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κάξθεο, δελ 
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αμηνινγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη δελ παίξλνπλ κηα απφθαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

κηα ηεθκεξησκέλε αλσηεξφηεηα ηεο κάξθαο πνπ αγνξάδνπλ. Αληίζεηα είλαη παζεηηθνί 

δέθηεο πιεξνθνξηψλ θαζψο παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε ή βιέπνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ζηα 

δηάθνξα έληππα. Μεηά ηελ αγνξά κπνξεί αθφκε θαη λα κελ αμηνινγήζνπλ ηελ απφθαζή 

ηνπο επεηδή δελ έρνπλ κεγάιε αλάκημε ζηελ απφθαζε αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

Αγνξαζηηθά πκπεξηθνξΪ Αλαδάηεζεο ηεο Πνηθηιέαο 

Μεξηθέο πεξηπηψζεηο αγνξψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή, 

αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κάξθα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη θαηαλαισηέο 

ζπρλά αιιάδνπλ κάξθα. 

 

2.4.7. ΔΞΧΓΔΝΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν θαηαλαισηήο, επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, γεγνλφο πνπ 

επηζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, αλάινγα 

πάληα κε ηηο αλάγθεο πνπ επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη. Ο εμσγελήο απηφο επεξεαζκφο 

έρεη αληίθηππν θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαηαλαισηηθψλ απνθάζεσλ. Τπάξρεη κηα 

πιεζψξα εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, θαη νη νπνίεο άιινηε ιεηηνπξγνχλ καθξνρξφληα θαη 

άιινηε βξαρπρξφληα. 

Ζ θνπιηνχξα είλαη ν πην βαζηθφο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ επηζπκηψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ. Αλαθέξεηαη ζηα πηζηεχσ, ζηηο αμίεο θαη ζηηο απφςεηο πνπ 

κνηξαδφκαζηε κε ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο φπνπ δνχκε θαη επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ 

ζπκπεξηθνξά καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, ηνπνζεηψληαο «φξηα» ζηελ αληίιεςή 

καο γηα ην πνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη απνδεθηά. Κάζε θνπιηνχξα απνηειείηαη 

απφ κηθξφηεξεο ππνθνπιηνχξεο πνπ παξέρνπλ πην ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα θαη 

θνηλσληθφηεηα ζηα κέιε ηνπο. Οη ππνθνπιηνχξεο, είλαη νκάδεο αλζξψπσλ νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θνπιηνχξαο θαη κνηξάδνληαη φκνηεο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Κάπνηα παξαδείγκαηα είλαη απηά ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο 

θπιήο, ηεο ειηθίαο θαη ηεο ζξεζθείαο. Πνιιέο ππνθνπιηνχξεο απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ηκήκαηα αγνξάο θαη ζπρλά νη επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ πξντφληα θαη πξνγξάκκαηα 

κάξθεηηλγθ θνκκέλα θαη ξακκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

Δπίζεο, ε θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη θάπνηνο είλαη παξάγνληαο πνπ 

ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηε θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Pinson, C. and 

Jolibert, A. (1997), ―Consumer behavior: an overview of current approaches and 

issues‖, In European Perspectives on Consumer Behaviour, Edited by Lambkin, 

M, Foxall, G, Raaij F.V. and Heilbrunn, B, Prentice Hall Europe 1998.). 

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη θάπνηεο ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη δηαξθείο ππνδηαηξέζεηο κέζα 

ζε κηα θνηλσλία, νη νπνίεο είλαη ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλεο θαη ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ 
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θνηλέο αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξά. Γελ αληηθαηνπηξίδνπλ κφλν ην εηζφδεκα 

αιιά θαη άιινπο δείθηεο, φπσο ην επάγγεικα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο. Οη θνηλσληθέο ηάμεηο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν έλδπζεο, ηνλ ηξφπν 

νκηιίαο, ηηο πξνηηκήζεηο ηξφπνπ αλαςπρήο θαη πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά καο είλαη θαη ε νηθνγέλεηα. Δηδηθά ζε κηα θνηλσλία φπσο ε ειιεληθή, φπνπ 

ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αθφκα δπλαηφο, επεξεαδφκαζηε απφ ηηο θαηαλαισηηθέο 

ηεο ζπλήζεηεο σο παηδηά θαη σο ελήιηθνη αξγφηεξα. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

νξγαληζκφο θαηαλαισηηθψλ αγνξψλ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ ηελ νκάδα 

αλαθνξάο κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. 

Ο θνηλσληθφο καο πεξίγπξνο θαη νη νκάδεο αλαθνξάο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε είλαη έλαο 

εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αθνχ απφ θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο θαη επαθέο 

επεξεαδφκαζηε φζνλ αθνξά ηηο θαηαλαισηηθέο καο ζπλήζεηεο. Οη νκάδεο αλαθνξάο 

ελφο αηφκνπ απνηεινχληαη απφ φιεο ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ κηα άκεζε ή έκκεζε 

επηξξνή ζηε ζηάζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Οη νκάδεο αλαθνξάο κπνξεί λα 

είλαη πξσηεχνπζεο, φπσο ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη ζπλάδειθνη ζηε δνπιεηά ή 

δεπηεξεχνπζεο φπσο νη ζξεζθεπηηθέο, νη επαγγεικαηηθέο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο νκάδεο. 

Οη νκάδεο αλαθνξάο εθζέηνπλ έλα άηνκν ζε λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο δσήο. 

Δπίζεο επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν απηφ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχλ πηέζεηο γηα λα ζπκκνξθσζεί, νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο ζα επεξεάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο επηινγέο πξντφληνο θαη κάξθαο πνπ ζα 

θάλεη ην άηνκν. Δάλ γηα παξάδεηγκα θάπνηνο αζιείηαη, ζίγνπξα ζα επεξεαζηεί απφ ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ πξνπνλεηή ηνπ γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη γηα ηηο 

ελδπκαηνινγηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

Οη απνθάζεηο ηνπ αγνξαζηή επεξεάδνληαη θαη απφ θάπνηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο είλαη ε ειηθία ηνπ, ην επάγγεικά ηνπ, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν ηξφπνο δσήο 

ηνπ, ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη άλζξσπνη αγνξάδνπλ δηαθνξεηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Κάπνηεο έξεπλεο κηινχλ γηα ςπρνινγηθέο θάζεηο ηνπ 

θχθινπ δσήο. Οη ελήιηθνη γλσξίδνπλ πεξάζκαηα ή κεηαζρεκαηηζκνχο θαζψο πεξλνχλ 

ηα ρξφληα. Οη επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε πξνζνρή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο 

δσήο – δηαδχγην, ρεξεία, θαηλνχξηνο γάκνο- θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Οη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ελφο αηφκνπ επεξεάδνληαη επίζεο θαη απφ ην επάγγεικά 

ηνπ. Ο απιφο εξγάηεο ζα αγνξάζεη ξνχρα θαη παπνχηζηα γηα ηε δνπιεηά θαη ζθεχε 

κεηαθνξάο. Ο πξφεδξνο κηαο εηαηξείαο ζα αγνξάζεη αθξηβά θνζηνχκηα, ζα θάλεη 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα. Ζ επηινγή ησλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη θάπνην άηνκν. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
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ζπλίζηαληαη ζην πξνο δηάζεζε εηζφδεκα, ηηο απνηακηεχζεηο θαη ηα δηαζέζηκα, ηα δάλεηα, 

ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηελ θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηακίεπζε. 

Οη εμσγελείο θαηαζηάζεηο, φπσο ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία ή κηα καθξνρξφληα 

αζζέλεηα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην πνζφ πνπ ζα 

μνδέςνπκε γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο θαη ην πφηε είλαη θαιχηεξν λα αγνξαζηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. Σν πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία 

θαη ησλ ΜΜΔ, είλαη έλαο ρψξνο πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα 

δχλακε επηξξνήο ζηνλ ζεκεξηλφ θαηαλαισηή. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Δμσηεξηθνέ ΠαξΪγνληεο ηεο πκπεξηθνξΪο Καηαλαισηά 

ΠΖΓΔ 
ΔΤΡΟ 

ΔΠΗΡΡΟΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΖΓΧΝ/  

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Κνπιηνχξα 

Γεληθέο 

Δπηξξνέο 

↓ 

πγθεθξηκέλεο 

Μάθξν-

επηξξνέο  

↓ 

Μηθξν-

επηξξνέο 

Μία ή κεξηθέο    

↓                   

Πνιιέο 

Τπνθνπιηνχξα 

Κνηλσληθή Σάμε 

Οηθνγέλεηα 

Φίινη & Οκάδεο 

Αλαθνξάο 

Δμσγελείο 

Καηαζηάζεηο 

Πεξηβάιινλ 

Μάξθεηηλγθ 

Πεξηζηαζηαθέο 

Δπηδξάζεηο 

Πεγή : (Wilkie1994) 

  

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 2, απφ ηελ πξψηε ζηήιε πνπ καο δείρλεη ην εχξνο ηεο 

επηξξνήο, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν γεληθά ,φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θνπιηνχξαο ή ηεο ππνθνπιηνχξαο. Πξνρσξψληαο φκσο πξνο ηα θάησ 

νη παξάγνληεο επηδξνχλ πην ζπγθεθξηκέλα. Γηα παξάδεηγκα ζπλήζσο νη δηαθεκίζεηο 

ζηνρεχνπλ λα επεξεάζνπλ ηνλ θαηαλαισηή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ νξηζκέλεο 

κάξθαο, ελψ ν παξάγνληαο ηεο θνπιηνχξαο δελ καο «ππνδεηθλχεη» ζπγθεθξηκέλεο 

κάξθεο αιιά πεξηζζφηεξν ηα αγαζά πξνο θαηαλάισζε. πσο αλαθέξνπλ νη Peter and 

Olson (Peter, J.P., Olson, J.C. and Grunert, K.G., 1999, Consumer behaviour and 

marketing strategy—European edition, McGraw-Hill, Maidenhead, London), ε 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T7C-41J666R-8&_user=275166&_coverDate=12%2F31%2F2000&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1652489798&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000059642&_version=1&_urlVersion=0&_userid=275166&md5=5fdc624816cc3b1435030bf6735cf7be&searchtype=a#bbib4
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θνπιηνχξα επηδξά ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί 

λα εληζρχζεη ηελ κνξθνπνίεζε θαη εμέιημε ηεο θνπιηνχξαο. ηε δεχηεξε ζηήιε, 

αλαθέξεηαη ν παξάγνληαο ρξφλνο, αλ δειαδή νη επηξξνέο ιακβάλνπλ ηφπν ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κηθξή δηάξθεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο δηαθεκίζεηο ή νη 

επηδξάζεηο πνπ αξγνχλ πεξηζζφηεξν λα ιάβνπλ κέξνο, αιιά δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν 

(θνπιηνχξαο). 

 

 

2.5 ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

2.5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ, ην άηνκν - θαη αλαπφθεπθηα ιφγσ ηνπ επηηαθηηθνχ ηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ – θαιείηαη λα πάξεη ην ξφιν ηνπ θαηαλαισηή, (θαη κεηαμχ 

άιισλ, ξφινο ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

ηεο επέλδπζεο, θ.α.), αζθεί θαη δέρεηαη επίδξαζε απφ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Παξαβιέπνληαο ηνλ πνιπζχλζεην ραξαθηήξα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

κέζα απφ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεδφλ φινη νη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ 

λα θηάζνπλ ζηηο «άξηζηεο» εθείλεο επηινγέο θαη ζπλδπαζκνχο πνηνηήησλ θαη 

πξντφλησλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, θαηαιήγνπλ ζπλεηδεηά θαη 

κε, ζηε δεκηνπξγία ζεσξηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ακπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο – έλα κνληέιν θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη επξέσο απνδεθηφ είλαη απηφ ησλ Engel, Kollat, θαη Blackwell 

πνπ αλαπηχρζεθε ην 1978 (Engel, J. Kollatt, D. - Blackwell, R. 1978 ‚‘‘Consumer 

Behavior‘' Dryden Press). 

Σν κνληέιν απηφ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε θάζεηο: 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

3. Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

4. Απφθαζε αγνξάο 

5. πκπεξηθνξά κεηά ηελ αγνξά 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή αιιηψο ε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί κε εξεζίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο ελζχκεζεο. Απηά ηα 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο ε πιεξνθφξεζε απφ 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, απφ πεγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην «κάξθεηηλγθ» ή θαη 

απφ πξνζσπηθέο επαθέο κε άιινπο. Ζ δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί επίζεο 

λα ελεξγνπνηεζεί απιά κέζσ ησλ θίλεηξσλ ηνπ θαηαλαισηή. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο 
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ε ελεξγνπνίεζε αξρίδεη κφλν φηαλ ν θαηαλαισηήο δηαπηζηψλεη αξθεηά κεγάιε δηαθνξά 

κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη «ηδαληθήο» θαηάζηαζεο. 

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κεηά απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή ελαιιαθηηθψλ 

κέζσλ (ππνθαηάζηαησλ) ηθαλνπνηήζεσλ. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηξαθεί ν θαηαλαισηήο θαη ε 

ζρεηηθή επηξξνή πνπ έρεη θαζεκηά πάλσ ζηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά. Οη πεγέο 

πιεξνθφξεζεο ηνπ θαηαλαισηή εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: 

• Πξνζσπηθέο πεγέο: Οηθνγέλεηα, θίινη, γείηνλεο, γλσζηνί 

• Δκπνξηθέο πεγέο: Γηαθήκηζε, πσιεηέο, ληίιεξ, ζπζθεπαζία, βηηξίλεο 

• Γεκφζηεο πεγέο: Μαδηθά κέζα, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο θαηαλαισηψλ 

• Δκπεηξηθέο πεγέο: Eμέηαζε, ρξεζηκνπνίεζε πξντφληνο 

Ο ζρεηηθφο αξηζκφο θαη ε επηξξνή απηψλ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνηθίιιεη αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία πξντφληνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγνξαζηή. 

Μηιψληαο γεληθά, ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ θάπνην πξντφλ απφ ηηο εκπνξηθέο πεγέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πην 

απνηειεζκαηηθέο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ πξνζσπηθέο πεγέο. Κάζε πεγή 

πιεξνθφξεζεο θάλεη κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία γηα λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε γηα 

αγνξά. ε εκπνξηθή πιεξνθφξεζε θπζηνινγηθά επηηειεί κηα ελεκεξσηηθή ιεηηνπξγία, 

ελψ νη πξνζσπηθέο πεγέο επηηεινχλ κηα ιεηηνπξγία αλαγλψξηζεο θαη/ ή αμηνιφγεζεο. 

 

Με πνην ηξφπν επεμεξγάδεηαη ν θαηαλαισηήο ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηηο δπλαηέο 

επηινγέο πξντφλησλ γηα λα θάλεη ηελ ηειηθή επηινγή; Απνδεηθλχεηαη φηη δελ ππάξρεη 

θακία απιή θαη κνλαδηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ φινη νη 

θαηαλαισηέο ή αθφκα θη απφ έλα θαηαλαισηή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αγνξψλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κηαο απφθαζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πθηζηάκελα κνληέια δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο βιέπνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

δηακνξθψλεη θξίζεηο γηα πξντφληα ζηεξηδφκελνο θπξίσο ζε κηα ζπλεηδεηή θαη ινγηθή 

βάζε. 

 

Οξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε ηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ θαηαλαισηή. Βιέπνπκε ηνλ θαηαλαισηή λα πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη θάπνηα αλάγθε. Ο θαηαλαισηήο αλαδεηεί νξηζκέλα νθέιε απφ ηε ιχζε 

πνπ δίλεη ην πξντφλ. Ο θαηαλαισηήο βιέπεη θάζε πξντφλ ζαλ κηα δέζκε 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο λα πξνζθέξνπλ ηα επηδεηνχκελα 

νθέιε θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ αλάγθε. 



 - 59 - 

Οη θαηαλαισηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη ζρεηηθά ή πην 

ζεκαληηθά. Θα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζ‟ εθείλα πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηα 

επηδησθφκελα νθέιε. Ζ αγνξά γηα έλα πξντφλ ζπρλά κπνξεί λα ηκεκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πην ζεκαληηθά γηα δηάθνξεο νκάδεο 

θαηαλαισηψλ. 

Ο θαηαλαισηήο είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη νξηζκέλα «πηζηεχσ» ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

πνπ θαηέρεη ε θάζε κάξθα ζηελ θιίκαθα θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ. Σα πηζηεχσ απηά 

ζπγθξνηνχλ ηελ εηθφλα ηεο κάξθαο θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηελ 

επηξξνή πνπ αζθεί ε επηιεθηηθή αληίιεςε, ε επηιεθηηθή παξακφξθσζε θαη ε επηιεθηηθή 

ζπγθξφηεζε. Ο θαηαλαισηήο ππνηίζεηαη φηη έρεη θάπνηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο πεξηγξάθεη πσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή απφ θάπνην πξντφλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηα δηάθνξα επίπεδα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Ο θαηαλαισηήο θαηαιήγεη ζε ραξαθηεξηζηηθά (θξίζεηο, πξνηηκήζεηο) κε θαηεχζπλζε ηηο 

ελαιιαθηηθέο κάξθεο κέζσ θάπνηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Οη θαηαλαισηέο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα λα θάλνπλ κηα 

επηινγή αλάκεζα ζε αληηθείκελα πνπ δηαζέηνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά (Green P.E. 

and Wind Y. ,1973, ―Multiattribute decisions in marketing: A dryden press‖, Chap. 

2 ) 

ηε θάζε αμηνιφγεζεο ν θαηαλαισηήο δηακνξθψλεη πξνηηκήζεηο γηα ηηο κάξθεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηειηθήο επηινγήο. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί, επίζεο, λα 

δηακνξθψζεη κηα πξφζεζε γηα αγνξά γηα λα αγνξάζεη ηε κάξθα πνπ πξνηηκάεη 

πεξηζζφηεξν. Χζηφζν, δπν παξάγνληεο κπνξεί λα κεζνιαβήζνπλ αλάκεζα ζηελ 

πξφζεζε γηα αγνξά θαη ηελ απφθαζε γηα αγνξά. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε ζηάζε 

ησλ άιισλ. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία ε ζηάζε ελφο άιινπ αηφκνπ κεηψλεη ηελ πξνηηκψκελε 

απφ θάπνην άηνκν επηινγή, εμαξηάηαη απφ δχν πξάγκαηα: (1) ηελ έληαζε ηεο 

αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ άιινπ αηφκνπ θαη (2) ηελ παξψζεζε ηνπ θαηαλαισηή λα 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο επηζπκίεο ηνπ άιινπ (Fishbein M., Albarracin D., Johnson B. 

T., Muellerleile P. A. (2001), ―Theories of reasoned action and planned behavior 

as models of condom use: A metaanalysis‖, Psychological Bulletin, vol. 127, no. 

1, ζει. 142-161) 

ζν πην έληνλε είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε θαη φζν πην ζηελά πξνο απηφ ην άηνκν είλαη ν 

θαηαλαισηήο ζπλδεδεκέλνο, ηφζν πην πνιχ ζα πξνζαξκφζεη ηελ πξφζεζε ηνπ γηα 

αγνξά. Πάλησο, ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν: Ζ πξνηίκεζε ελφο αγνξαζηή γηα θάπνηα 

κάξθα ζα απμεζεί, αλ απηή ε κάξθα αξέζεη ζε θάπνην άηνκν πνπ ζπκπαζεί. Ζ επηξξνή 

ησλ άιισλ γίλεηαη πνιχπινθε φηαλ πνιιά άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αγνξαζηή 

έρνπλ αληηθαηηθέο απφςεηο θαη ν αγνξαζηήο επηζπκεί λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη φινπο. 
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Ζ πξφζεζε γηα αγνξά επεξεάδεηαη, επίζεο, απφ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο. Ο 

θαηαλαισηήο δηακνξθψλεη κηα πξφζεζε γηα αγνξά βαζηδφκελνο ζε ηέηνηνπο 

παξάγνληεο φπσο είλαη ην πξνζδνθψκελν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ε πξνζδνθψκελε 

ηηκή θαη ηα πξνζδνθψκελα πιενλεθηήκαηα/ νθέιε ηνπ πξντφληνο, ηαλ ν θαηαλαισηήο 

πξνηίζεηαη λα ελεξγήζεη, νη απξφβιεπηνη παξάγνληεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη λα 

αιιάμνπλ ηελ πξφζεζε γηα αγνξά. Ζ απφθαζε ελφο θαηαλαισηή γηα ηξνπνπνίεζε, 

αλαβνιή ή απνθπγή ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ 

εθιακβαλφκελν θίλδπλν. Οη αθξηβέο αγνξέο ζπλεπάγνληαη αλάιεςε θηλδχλνπ (Bauer 

R.A., 1967 ―Consumer behavior as risk taking‖, in Risk Taking and Information 

Handling in Consumer Behavior, ed. Donald F. Cox (Boston: Division of 

Research, Harvard Business School), Taylor G.W. , 1974,  ―The Role of Risk in 

Consumer Behavior‖, Journal of Marketing, ζει.54-60). Οη θαηαλαισηέο δελ 

κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξνη γηα ην απνηέιεζκα ηεο αγνξάο. Απηφ δεκηνπξγεί αλεζπρία. 

Ζ έθηαζε ηνπ θηλδχλνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηαθπβεχεηαη, ην 

κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ην κέγεζνο ηεο απηνπεπνίζεζεο 

ηνπ θαηαλαισηή. Ο θαηαλαισηήο θαηαζηξψλεη θάπνηεο κεζφδνπο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, φπσο είλαη ε απνθπγή ιήςεο απφθαζεο, ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ θίινπο θαη ε πξνηίκεζε γηα εζληθέο νλνκαζίεο κάξθαο θαη εγγπήζεηο. 

Μεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, ν θαηαλαισηήο ζα δνθηκάζεη θάπνηα ηθαλνπνίεζε ή 

θάπνηα δπζαξέζθεηα. Ο θαηαλαισηήο, επίζεο, ζα αζρνιεζεί κε θάπνηεο ελέξγεηεο θαη 

ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο νη νπνίεο ζα ηνλ θάλνπλ λα απνθαζίζεη αλ ζην κέιινλ ζα 

μαλαπξνηηκήζεη ην ίδην πξντφλ. 

Ιθαλνπνίεζε κεηά ηελ αγνξά: Μεηά ηελ αγνξά ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα εληνπίζεη 

θάπνην ειάηησκα ζην πξντφλ. Μεξηθνί αγνξαζηέο δελ ζέινπλ ην ειαηησκαηηθφ πξντφλ, 

άιινπο ηνπο αθήλεη αδηάθνξνπο, ελψ κεξηθνί άιινη ζεσξνχλ φηη ην ειάηησκα απμάλεη 

ηελ αμία ηνπ πξντφληνο (Kotler P. and Mantrala K. , 1985, ―Flawed products: 

Consumer responses and marketer strategies‖, Journal of Consumer Marketing, 

ζει. 27-36) 

Ση είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη αλ ν αγνξαζηήο ζα ηθαλνπνηεζεί πνιχ, ζε θάπνην βαζκφ ή 

αλ ζα δπζαξεζηεζεί κε θάπνηα αγνξά; Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ αγνξαζηή είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο εγγχηεηαο αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν αγνξαζηήο γηα ην πξντφλ θαη ηελ 

εθιακβαλφκελε απφδνζε ηνπ πξντφληνο (Barbera P.A. and Mazursky D.(1983), ―A 

longitudinal Assessment of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction: The Dynamic 

Aspect of the Cognitive Process‖, Journal of Marketing Research, Vol. 18, ζει. 

393-404). 

Οη θαηαλαισηέο δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κε βάζε ηα κελχκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ απφ πσιεηέο, θίινπο θαη άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Αλ ν πσιεηήο 
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κεγαινπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα, νη θαηαλαισηέο ζα δηακνξθψζνπλ αλεπηβεβαίσηεο 

πξνζδνθίεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε δπζαξέζθεηα. ζν κεγαιχηεξν ην ράζκα αλάκεζα 

ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ απφδνζε, ηφζν κεγαιχηεξε ε δπζαξέζθεηα ηνπ θαηαλαισηή. 

Φξεζηκνπνίεζε θαη απαιιαγή από έλα πξνϊόλ: Ζ ρξεζηκφηεηα ή κε πνπ 

απνιακβάλνπλ νη θαηαλαισηέο απφ ηα πξντφληα ηα νπνία απνθηνχλ, απνηειεί 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

ρξήζεσλ θάπνηνπ αγαζνχ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηαθήκηζεο γηα κηα 

επηρείξεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε φκσο, απφξξηςεο ηνπ πξντφληνο, νη αξκφδηνη 

αληηιακβάλνληαη φηη ην πξντφλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνην λέν κε θαηλνχξγηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκα θαη απφζπξζε ηνπ «παιηνχ». 

Ζ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αγνξάο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ θαηάζηξσζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ. 

Μειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αγνξαζηέο αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ηνπο, 

κε πνην ηξφπν ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο, πψο αμηνινγνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πψο 

παίξλνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά θαη πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κεηά ηελ 

αγνξά, απνθνκίδνπκε πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ην πψο νη θαηαλαισηέο ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

 

2.5.2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Σν βαζηθφ κνληέιν ιήςεο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο είλαη ην εμήο (Philip Kottler 

(2000) ‗Marketing Management‘, Millennium Edition, Prentice Hall. Σει. 161): 

 

ΠΗΝΑΚΑ  

ΣΑΓΗΑ ΛΖΦΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

Αλαγλψξηζε πξνβιήκαηνο 

 

 

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ  

Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ  

Απφθαζε                                            

Αμηνιφγεζε κεηά ηελ απφθαζε  

Πεγή: Philip Kottler, φ.π., ζει.: 161. 

 

Ο Κottler επίζεο αλαθέξεη ηνλ ξφιν ηνπ αηφκνπ ζην θάζε ζηάδην φπσο θαίλνληαη ζην  
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παξαθάησ ζρήκα: 

ΥΖΜΑ:  

         

Initiator: 

αξρίδεη θαη 

ζθέθηεηαη κηα 

αγνξά 
 

infulencer: 

πξνζπαζεί 

λα επεξεάζεη 

άιινπο 
 

Decider: έρεη 

ηε δχλακε ή 

ηελ εμνπζία 

λα ιάβεη 

απφθαζε  

Buyer: 

πξνβαίλεη 

ζηελ αγνξά 

 

User: 

ρξεζηκνπνηεί 

ην πξνηφλ 

         

Πεγή: Philip Kottler, φ.π., ζει.: 176. 

 

Οη Fishbein θαη Aijen αλέπηπμαλ ην κνληέιν αμηνιφγεζεο θαη αγνξάο, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία φηη νη ζηάζεηο θαη ηα θνηλσληθά πηζηεχσ δηακνξθψλνπλ 

πξνζέζεηο αγνξάο θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ νδεγνχλ ζε ηειηθή αγνξά. (Fishbein, M. – 

Ajzen J., 1975, ―Belief, Attitude, Intention, and Behaviour: An Introduction to 

Theory and Research‖).  Γειαδή αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε „ζρνιή‟ ηεο εκπεηξηθήο 

αγνξάο. 

ΠΗΝΑΚΑ : Σheory of Reasoned Action 

Belief toward an outcome 
Evaluation of the outcome 

Attitude Behavior 

Attitude 

Beliefs of what others think 

Subjective norm What experts think 

Motivation to comply with others 

Πεγή: Fishbein, M. – Ajzen J.,  Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior 

1980  

 

Σν 1980 νη Ehernberg θαη Goodhart αλέπηπμαλ έλα πνιχ απιντθφ κνληέιν ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ζην πξψην ζηάδην έρνπκε ηε πξνζνρή (awareness) ηνπ θαηαλαισηή γηα ην 

πξντφλ, έπεηηα ηε δνθηκή απηνχ θαη ηέινο ηελ επαλαιακβαλφκελε αγνξά κε ηελ ζεηηθή 

έθβαζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ( Brassington F., Pettitt S., 2006, Principles of 

Marketing', 4th ed., Pearson Education, Essex, ζει 113).  

Οη Engel, Kollat & Blackwell(Engel, J. Kollatt, D. - Blackwell, R. (1978) ‚‘‘Consumer 

Behavior‘' Dryden Press. Σει.: 125.) , εκπινχηηζαλ ην βαζηθφ κνληέιν ιήςεο 

αγνξαζηηθήο απφθαζεο κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ν 

θαηαλαισηήο. Γίλεη έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο θαη 



 - 63 - 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θαηαλαισηή. Γελ ηνλ ζεσξεί 

κνλάδα πνπ δξα ζχκθσλα κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά 

ιακβάλεη ππφςε θαη εμσηεξηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Σν κνληέιν είλαη ην 

παξαθάησ: 

ΠΗΝΑΚΑ: ΜΟΝΣΔΛΟ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

εξεζηζκα 

από 

ελΫξγεηα 

ΜΪξθεηηλγ

θ 

Δπεμεξγαζέα 

πιεξνθνξέαο 

Λάςε 

απόθαζεο 

ΔμαξηεκΫλεο 

κεηαβιεηΫο 

Δμσηεξηθνέ 

παξΪγνληεο 

Έθζεζε ζην 

κήλπκα  

Αλαγλψξηζε 

πξνβιήκαηνο 
Πηζηεχσ  

Κνπιηνχξα/ 

λφξκεο 

Πξνζνρή 
Αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ 
ηάζεηο 

Δπεξεαζκφο 

απφ θνηλσληθέο 

νκάδεο 

Απνδνρή/ κε 

απνδνρή  

Αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ 
Πξνζέζεηο 

Δπεξεαζκφο 

απφ ηελ 

νηθνγέλεηα 

Γηαηήξεζε 
Απφθαζε Κξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο 

Αλαπάληερεο 

ζπλζήθεο Απνηειέζκαηα 

Καηαλφεζε/ 

αθνκνίσζε 

Αμηνιφγεζε κεηά 

ηελ απφθαζε 
Life style   

Ηθαλνπνίεζε/ 

Με ηθαλνπνίεζε 

Φπζηνινγηθή 

απνδνρή 
  

Πεγή: Engel, J. Kollatt, D. - Blackwell, R. (1978) ‚‟‟Consumer Behavior‟' Dryden Press.  

 

Δπηπιένλ ν Kottler θαηαιήγεη ζην βαζηθφ κνληέιν ηεο δηακφξθσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο: 

ΥΖΜΑ:  

ΦπρνινγηθΫο κεηαβιεηΫο  

ΚνηλσληθΫο 

επηξξνΫο      

Παξαθίλεζε  Οηθνγέλεηα  Γηαδηθαζία 

επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο 

 Αγνξά 

/ κε 

αγνξά 

Αληίιεςε  Κνηλσληθή ηάμε   

Μάζεζε  Οκάδεο αλαθνξάο 

ηάζε  Κνπιηνχξα      

Πξνζσπηθφηεηα/ Life style        

Πεγή: Kotler P., Keller K. L. (2007), ―Marketing Management‖, Pearson Education 

Limited, 12  edition 
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Οη Howard θαη Sheth αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο ξνπηίλαο ηεο αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηα κνληέια ησλ ζπζηεκάησλ απφθαζεο βαζίδνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο αληίιεςεο θαη κάζεζεο. Υεηξίδνληαη ην πξφβιεκα απηφ πξνηείλνληαο έλα ρξνληθφ 

κνληέιν κηαο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηέρεη ηξία ζηάδηα ιχζεσο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ην πξψην ζηάδην, νη θαηαλαισηέο εκπιέθνληαη ζε κία εθηεηακέλε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη παίξλνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο κέζα απφ επξεία πνηθηιία 

επηινγψλ. ην δεχηεξν ζηάδην, ηα θξηηήξηα ησλ απνθάζεσλ ζηελεχνπλ, αιιά 

παξακέλεη θάπνηα ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηεο κάξθαο πξντφλησλ. ην ηξίην 

θαη ηειεπηαίν ζηάδην, ε αγνξά πξντφλησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ξνπηίλα αληίδξαζεο 

ζπκπεξηθνξάο φπνπ ν αγνξαζηήο έρεη έληνλε πξνδηάζεζε απέλαληη ζε κία κάξθα 

πξντφληνο. (Howard J.A and Sheth J.N  (1969), the Theory of Buyer Behavior, New 

York: John Wiley and Sons.9-28) 

 

Έλα παξφκνην παξφκνην κνληέιν αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη απηφ ηνπ Arens 

(Arens F. William , 2000, ‗‗Contemporary Advertising: principles and practice‘‘, 

McGrew Hill. Σει. 130) 

 

ΥΖΜΑ:  

              

Αληίιεςε 

Μάζεζε θαη 

πεηζψ 

παξαθίλεζε 

 

Οηθνγέλεηα 

Κνπιηνχξα 

θνηλσλία 

 
Υξφλνο 

Σφπνο 

Πεξηβάιινλ 

 
Αμηνιφγεζε 

ησλ 

ελαιιαθηηθψλ         

 
Θεηηθά ή 

αξλεηηθή 

εκπεηξία 

              

Πεγή: William F. Arens (2000),  „„Contemporary Advertising: principles and practice‟‟, 

McGrew Hill. ει.: 134. 

 

 

Καη ε νηθνλνκηθή ζεσξία έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ βέιηηζηε 

θαηαλάισζε ηνπ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Αλαθέξεη φηη ζηελ αγνξά 

ππάξρεη έλα ζχλνιν πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ν 

θαηαλαισηήο γηα λα επηηχρεη ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε αλάινγα κε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ηνπ. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο επνκέλσο ν 

θαηαλαισηήο επηιέγεη ηηο πνζφηεηεο απφ ην θάζε πξντφλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ην πεξηνξηζκέλν εηζφδεκα θαη ηηο ηηκέο. 

Δπηπιένλ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη θαη ν λφκνο ηεο δήηεζεο απνηειεί κνληέιν ηεο 
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θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά πξντφλησλ κε βάζε ηελ 

ηηκή ηνπο. Γειαδή φηαλ ε ηηκή ζα πέζεη ζε έλα πξντφλ ε δήηεζε γηα απηφ ζα αλέβεη. 

πσο θαηαιαβαίλνπκε ε πξφβιεςε ηεο επηηπρίαο ελφο πξντφληνο ή κηαο ελέξγεηαο δελ 

είλαη δπλαηή (σο έλαλ βαζκφ πάληα) βαζηδφκελνη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαζψο ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ επεξεάδεηαη απφ πνιιαπινχο ςπρνινγηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα εάλ βαζηδφκαζηαλ ζηελ ηηκή θαη ζηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηφηε ε αγνξά απηνθηλήησλ κε πςειή ηηκή φπσο ηα BMW 

ζα αλήθαλ ζηελ θαληαζία γηα ηελ κέζε νηθνλνκηθή ηάμε, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη θαζψο 

έλα απηνθίλεην BMW απνηειεί έλδεημε status γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θάηη πνπ πξνθαλψο 

έρνπλ αλάγθε θαη άηνκα ηεο κέζεο ηάμεο αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. Άξα ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε ηηκή δελ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα παξαπάλσ κνληέια απνδεηθλχνπλ φηη ν 

θαηαλαισηήο πεξλάεη απφ πνιιά ζηάδηα, είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα πξηλ θαηαιήμεη 

πνην πξντφλ ή ππεξεζία ζα αγνξάζεη. ηα ζηάδηα απηά ζπκκεηέρνπλ αηνκηθνί θαη έμσ-

αηνκηθνί παξάγνληεο θαη φινη ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ. Γηα ηνπο 

marketeers είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ απηέο ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο έηζη ψζηε λα 

βξνπλ ηξφπνπο λα ηηο επεξεάζνπλ. 

 

2.6 ΓΔΝΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Σν Μάξθεηηλγθ έρεη θαηαιήμεη ζε έλα γεληθφ ππφδεηγκα (κνληέιν εξεζίζκαηνο-

απφθξηζεο) πνπ πεξηγξάθεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο (Kotler P., Keller K. L. (2007), ―Marketing Management‖, Pearson 

Education Limited, 12  edition, ζει. 184). 

Απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ φιε δηαδηθαζία, είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ δχν 

νκάδεο παξαγφλησλ (Μάιιηαξεο Π. Γ. , 2001, ―Δηζαγωγή ζην Μάξθεηηλγθ‖ , 

εθδόζεηο Σηακνύιεο, Γ‘ έθδνζε, Αζήλα, ζει. 250-251). ) Ζ πξψηε νκάδα 

παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν 

(πξνζσπηθέο κεηαβιεηέο) θαη δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζή ηνπ, φπσο 

είλαη νη αληηιήςεηο θαη ν ηξφπνο δσήο, ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή, ελψ ζηελ δεχηεξε νκάδα παξαγφλησλ πεξηέρνληαη νη κεηαβιεηέο- 

εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαηαλαισηή, ζην νπνίν δεη θαη 

αλαπηχζζεη δειαδή ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ν θαηαλαισηήο δέρεηαη δηάθνξα 

εξεζίζκαηα ηα νπνία εγείξνπλ κηα αλάγθε ηνπ (αληηιακβαλφκελε ή κε) ζηελ νπνία 

αληαπνθξίλεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε αγνξαζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ πξψηα έρεη 
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επεμεξγαζηεί ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γεληθέο θαηεγνξίεο πνπ 

δηαθξίλνληαη είλαη νη εμήο ηξεηο: 

Δξεζέζκαηα 

Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί σο απνηέιεζκα 

επεξεαζκψλ πνπ δέρεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ (επλντθέο ή κε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο), ην 

πνιηηηθφ (ζηαζεξφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ή αλαηαξαρέο), ην πνιηηηζηηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ (λέεο αλαθαιχςεηο) ή/θαη ην κίγκα κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο (πξντφλ, 

ηηκή, δηαλνκή, πξνβνιή). Ο ξφινο ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ είλαη λα απνηεινχλ ηνλ 

θηλεηήξην κνριφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάπνηνο σο θαηαλαισηήο. Σν αλ ηειηθά απηφο ζα 

απνθαζίζεη λα αγνξάζεη ή φρη έλα πξντφλ (πσο ζα αληαπνθξηζεί), εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

εξεζηζκάησλ ζην κπαιφ ηνπ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη φρη άδηθα σο “καχξν θνπηί”, ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ εθεί δελ είλαη μεθάζαξεο (Σηώκθνο Γ., 

ό.π, ζει. 64). 

Δπεμεξγαζέα ΔξεζηζκΪησλ 

Αθνχ ην άηνκν ιάβεη θάπνηα εξεζίζκαηα πνπ ζα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα θάπνηα 

αλάγθε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ (π.ρ. αλάγθε 

γηα αγνξά λένπ απηνθηλήηνπ γηαηί ην παιηφ ράιαζε) ή εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ 

κάξθεηηλγθ (αγνξά ελφο λένπ κνληέινπ πνπ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ), ηφηε 

ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ζηάδηα απφ ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο πεξλά θάπνηνο πνπ ζέιεη λα 

πάξεη κηα αγνξαζηηθή απφθαζε. Καζψο δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη λα εληνπίζνπκε αθξηβψο πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη πφζν ζε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ γίλεηαη ζπλήζσο, είλαη λα 

θαηαγξάθνληαη νη δπν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

εξεζηζκάησλ ζην “καχξν θνπηί” ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πξψηε νκάδα παξαγφλησλ 

αλαθέξεηαη ζε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην άηνκν (ςπρνινγία θαηαλαισηή), 

φπσο είλαη ε παξαθίλεζε, ε αληίιεςε, ε κάζεζε, νη ζηάζεηο, θ.ν.θ. Ζ δεχηεξε νκάδα 

(ραξαθηεξηζηηθά θαηαλαισηή) αλαθέξεηαη ζε κεηαβιεηέο απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ν θαηαλαισηήο θαη πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο θνπιηνχξα, θνηλσληθή ηάμε, 

νκάδεο αλαθνξάο, ε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ αηφκνπ, θ.ν.θ. 

Αληαπόθξηζε 

Αλαιφγσο κε ην εάλ άηνκν απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, ζα 

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ζην κπαιφ ηνπ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο 

φπσο: πνηα κάξθα ζα αγνξάζεη, απφ πνχ ζα ηελ πξνκεζεπηεί, πφζε πνζφηεηα ζα 

αγνξάζεη, πφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αγνξά θαη κε πνην ηξφπν ζα γίλεη ε πιεξσκή. 
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2.7 ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

2.7.1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη: ε θνπιηνχξα, ε ππνθνπιηνχξα θαη ε 

θνηλσληθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ν θαηαλαισηήο. 

 

2.7.1.1 ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

Ζ θνπιηνχξα είλαη ίζσο ν πην βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο επηζπκίεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, 

αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, επηζπκηψλ, εζψλ θαη εζίκσλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ κηα 

θνηλσλία απφ κηα άιιε. «Δίλαη έλα πνιχπινθν, ζχλζεην ζχλνιν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

γλψζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα πηζηεχσ, ηελ ηέρλε, ηνπο λφκνπο, ηα ήζε θαη έζηκα θαη 

φιεο ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο θαη ζπλήζεηεο πνπ απνθηά ν άλζξσπνο σο κέινο ηεο 

θνηλσλίαο». (Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, 

Αζήλα). Ζ θνπιηνχξα απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο θαη 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη  σο ε πξνζσπηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο 

πνπ δεη θαη κεγαιψλεη έλα άηνκν (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 368). 

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο 

ελφηεηεο (Solomon M. R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M. K. (2007), 

―Consumer Behavior: A European Perspective‖, Pearson Education Limited, 3rd 

edition , ζει. 500): 

 Οηθνινγία (ecology): ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ, κε άιια ιφγηα ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εθκεηαιιεπζνχλ νη δηαζέζηκνη πφξνη (π.ρ. βηνκεραλνπνηεκέλε ή ππναλάπηπθηε 

θνηλσλία) 

 Κνηλσληθή δνκή (social structure): ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηεξείηαη ε θνηλσληθή 

ηάμε, δειαδή νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είλαη θπξίαξρεο ζε κηα θνπιηνχξα (π.ρ. 

ππξεληθή ή εθηεηακέλε νηθνγέλεηα) 

 Ηδενινγία (ideology): πεξηιακβάλεη ηα δηαλνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Γειαδή, ν ηξφπνο πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα, ην ήζνο θαη νη αξρέο πνπ 

ελζηεξλίδνληαη. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θνπιηνχξαο είλαη ηα εμήο (Schiffman L. G et al., 

ό.π, ζει. 369-375): 
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 ηθαλνπνηεί αλάγθεο: ε θνπιηνχξα ππάξρεη γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ 

κηαο θνηλσλίαο γηα ηάμε θαη δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, πσο ληπλφκαζηε γηα έλα γάκν, πφηε θεχγνπκε απφ ην ζπίηη ησλ 

γνληψλ καο, ηη θάλεη θαιφ ζηε δηαηξνθή καο, πσο γηνξηάδνπκε ην Πάζρα, θ.ιπ. 

 είλαη πξντφλ κάζεζεο: απφ κηθξή ειηθία ηα παηδηά απνθηνχλ απφ ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ έλα ζχλνιν αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη εζίκσλ. Ζ κάζεζε κπνξεί λα γίλεη 

κε ηξεηο ηξφπνπο. πγθεθξηκέλα, κέζσ άκεζεο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο πνπ ην ζπκβνπιεχνπλ ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη φρη, κέζσ έκκεζεο 

εθπαίδεπζεο φπνπ ην παηδί  παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γχξσ ηνπ θαη ηελ 

πηνζεηεί θαη ηέινο κέζσ ηερληθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηνπ 

θξάηνπο. 

 είλαη θνηλή: γηα λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάηη σο αληηθείκελν κηαο θνπιηνχξαο ζα 

πξέπεη λα ην ελζηεξλίδεηαη κηα κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλσλίαο. Οη εκπεηξίεο, νη αμίεο 

θαη ηα έζηκα, κεηαθέξνληαη ζηα άηνκα κε ηε ρξήζε θνηλήο γιψζζαο κέζα απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο φπσο είλαη νη νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, νη ρψξνη 

ιαηξείαο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 είλαη δπλακηθή: ε θνπιηνχξα εμειίζζεηαη θαζψο αιιάδεη ε θνηλσλία κεηά απφ 

γεγνλφηα φπσο αιιαγέο πιεζπζκνχ, πφιεκνη, έιιεηςε πφξσλ, αλαθάιπςε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δαλεηζκφ εζίκσλ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, θ.ν.θ. 

 

 Φπζηθά, θαλείο άλζξσπνο δελ γελληέηαη θέξλνληαο καδί ηνπ κηα κνξθή θνπιηνχξαο. 

Δλψ, νη ππνδεέζηεξεο θνπιηνχξεο δηέπνληαη απφ ην έλζηηθην, ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη θάηη πνπ ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε καζαίλεηαη. Καζψο ην παηδί 

κεγαιψλεη απνθηάεη έλα ζχλνιν αμηψλ, αληηιήςεσλ, πξνηηκήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ πνπ θαηεπζχλνπλ ε νηθνγέλεηα θαη 

άιινη βαζηθνί ζεζκνί. Γελ έρεη ηδέεο, ζθέςεηο, ζπλήζεηεο θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε θνπιηνχξα γίλεηαη απφθηεκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο άιινπο. 

Οη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ πάληα λα αληηιακβάλνληαη εγθαίξσο ηηο αιιαγέο ζε κηα 

θνπιηνχξα έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο 

φρη κφλν γηα λα απνθνκίδνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ πσιήζεσλ αιιά θαη γηα λα 

απνθηήζνπλ ηε θήκε ηνπ πξσηνπφξνπ θαη ηνπ κνληέξλνπ. 
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2.7.1.2 ΤΠΟΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

Κάζε θνπιηνχξα απνηειείηαη απφ δεπηεξεχνπζεο ππνθνπιηνχξεο νη νπνίεο είλαη 

μερσξηζηά ηκήκαηα ελφο πνιηηηζκνχ, νξγαλσκέλα γχξσ απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε 

θπιή, ε εζληθφηεηα, ε ζξεζθεία θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή. (Schiffman L. G et al., ό.π, 

ζει. 379-388). Απηέο νη ππν-θνπιηνχξεο (subcultures) απνηεινχλ δηαθεθξηκέλα 

ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ πεξηιακβάλεη νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηα ππφινηπα. Οη εζληθφηεηεο, ζπλαληψληαη κέζα ζε κεγάιεο 

θνηλφηεηεο θαη παξνπζηάδνπλ μερσξηζηά εζληθά γνχζηα θαη ηάζεηο. Ζ ζξεζθεία, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνπιηνχξεο απνηειεί θπξίαξρε δχλακε γηα ηε ζπλνρή θαη ηελ ππαθνή ηεο 

νκάδαο. Οη θπιεηηθέο νκάδεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθφ ζηπι θαη ζπλήζεηεο, ελψ 

ηα άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, έρνπλ εμίζνπ εηδηθφ ηξφπν 

δσήο. 

 

2.7.1.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΑΞΖ 

Ζ θνηλσληθή ηάμε είλαη κηα ζρεηηθά κφληκε θαη ηαμηλνκεκέλε ηκεκαηνπνίεζε κηαο 

θνηλσλίαο, ηεο νπνίαο ηα κέιε έρνπλ ζρεδφλ ίδηεο αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη 

ζπκπεξηθνξέο. «Πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά δηαξθείο νκάδεο κέζα ζε κηα θνηλσλία νη νπνίεο 

είλαη ηεξαξρεκέλεο θαηά ζεηξά θαη ησλ νπνίσλ ηα κέιε κνηξάδνληαη παξφκνηεο 

αμίεο, ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξά». ( Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα). 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ηεξαξρηθά ζηελ ίδηα ηάμε θχξνπο 

(status class), θαη δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θχξνο απφ ηα άηνκα ησλ άιισλ 

ηάμεσλ (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 350). Οη θνηλσληθέο ηάμεηο έρνπλ ηεξαξρηθή 

δνκή – απφ ηε ρακειή έσο ηελ πςειή θνηλσληθή ζέζε – ελψ ε ζέζε ελφο αηφκνπ ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηξψκα βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη ην χςνο θαη ην είδνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ην επάγγεικα, ην είδνο ηεο 

θαηνηθίαο θαη ε πεξηνρή δηακνλήο.  

Κάζε ρψξα δηαζέηεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα θνηλσληθψλ ηάμεσλ αλαιφγσο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

αλψηεξεο ηάμεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ θνηλσληψλ θαίλεηαη φηη δηαζέηνπλ παξφκνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα επηζεκάλνπκε πσο έλα άηνκν δελ γελληέηαη θαη 

πεζαίλεη αλαγθαζηηθά αλήθνληαο ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε. Αληίζεηα, κπνξεί θάπνηνο 

απφ κηα θαηψηεξε ηάμε λα θαηνξζψζεη λα αλέιζεη ζε πςειφηεξε θαη ην αληίζεην 

(upward/downward mobility).Σα άηνκα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηε κηα θνηλσληθή 

ηάμε ζηελ άιιε – είηε πξνο θάπνηα αλψηεξε, είηε πξνο θάπνηα θαηψηεξε – ζηε δηάξθεηα 
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ηεο δσήο ηνπο. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ αθακςία ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία. 

 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνηθίιεη, θαζψο πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

πξνηείλεη ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο. Σν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηειεπηαία πεξηζζφηεξν πεξηιακβάλεη έμη ηάμεηο (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 352- 

353): 

 Αλψηεξε-αλψηεξε: ηα παξαδνζηαθά “ηδάθηα”, νη θιεξνλφκνη αξηζηνθξαηηθψλ 

νηθνγελεηψλ 

 Καηψηεξε-αλψηεξε: λεφπινπηνη πνπ αλειίρζεθαλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, π.ρ. 

“κεγαινγηαηξνί”, “κεγαινδηθεγφξνη”, “κεγαινζηειέρε” επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ., πνπ 

ζέινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηνλ πινχην ηνπο 

 Αλψηεξε-κέζε: επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο (ιηγφηεξν απφ ηνπο 

παξαπάλσ),δηαζέηνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη δίλνπλ έκθαζε ζε πνηφηεηα 

δσήο 

 Καηψηεξε-κέζε: ππάιιεινη ζε δνπιεηέο γξαθείνπ, επηρεηξεκαηίεο κε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ επηζπκνχλ ζεβαζκφ θαη κέλνπλ ζε πξνάζηηα πφιεσλ 

 Αλψηεξε-θαηψηεξε: έρνπλ πεξίπνπ ίδην εηζφδεκα κε ηε παξαπάλσ θαηεγνξία αιιά 

δηαζέηνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, κέλνπλ ζε κηθξφηεξα ζπίηηα 

 Καηψηεξε-θαηψηεξε: έρνπλ ηα πην ρακειά εηζνδήκαηα ή είλαη άλεξγνη, πεξηκέλνπλ 

βνήζεηα απφ ην θξάηνο, δνπλ ζην φξην ηεο θηψρεηαο 

 

Σέινο, νη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο ηάμεηο δελ έρνπλ νδεγήζεη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ λα αμηνπνηνχληαη πάληα κε ζσζηφ ηξφπν δηφηη (Solomon M. R. et. 

al., ό.π, ζει. 442): 

 αγλνείηαη ε αζπκθσλία πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θχξνο  

 αγλνείηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ γελεψλ 

 αγλνείηαη ε ππνθεηκεληθή θαηάηαμε ησλ θαηαλαισηψλ 

 δε ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ λα αιιάμνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ππφζηαζε 

 δε ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ην θχξνο ησλ εξγαδφκελσλ ζπδχγσλ (γπλαηθψλ) 
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2.7.2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Θα εμεηάζνπκε ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη νκάδεο 

αλαθνξάο θαη  ε νηθνγέλεηα θαη νη θαζνδεγεηέο γλψκεο 

 

2.7.2.1 ΟΜΑΓΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη απφ πνιιέο νκάδεο. Οη νκάδεο αλαθνξάο 

επεξεάδνπλ άκεζα (πξφζσπν κε πξφζσπν) ή έκκεζα ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαλαισηψλ, αζθεί θαη δέρεηαη επηδξάζεηο. Δίλαη δειαδή έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ 

ρξεζηκεχεη σο έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη κέηξν ζχγθξηζεο γηα ην ζρεκαηηζκφ γεληθψλ ή 

εηδηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη εθηέιεζε ζπκπεξηθνξψλ (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 

316). Οη πην βαζηθέο θαηεγνξίεο νκάδσλ αλαθνξάο είλαη:  

Πξψηνλ, νκάδεο αηφκσλ ζηηο νπνίεο ην άηνκν αλήθνπλ ήδε, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη 

θίινη, νη γείηνλεο θαη νη ζπλάδειθνη ζηε δνπιεηά θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή. 

Γεχηεξνλ, νκάδεο απφξξηςεο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν δελ ζπκβαδίδεη κε ηα πηζηεχσ θαη 

ηηο ηδέεο ηεο. 

Σέινο νη νκάδεο θηινδνμηψλ ή βιέςεσλ, ζηηο νπνίεο ην άηνκν ειπίδεη λα ζπκκεηάζρεη. 

Δίλαη εθείλε ε νκάδα ζηελ νπνία ην άηνκν επηζπκεί λα αλήθεη, φπσο ζπκβαίλεη κε έλαλ 

έθεβν πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο ειπίδεη θάπνηε λα παίμεη πνδφζθαηξφ ζε κηα κεγάιε 

νκάδα. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ πνδνζθαηξηζηή θαη 

νκάδαο, ππάξρεη ηαχηηζε καδί ηνπο. 

ηηο δπν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο φπσο είλαη θπζηθφ, δελ ππάξρεη ηφζν ζηελή επαθή 

κεηαμχ ησλ κειψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη νκάδεο ζηηο νπνίεο ήδε αλήθεη ν 

θαηαλαισηήο θαη νη νκάδεο θηινδνμηψλ, θέξλνπλ ηα άηνκα ζε επαθή κε λέα πξντφληα 

θαη ηδέεο, επεξεάδνληαο έηζη ηε ζηάζε θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια επεξεάδνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. 

Απηφ πνπ πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα θαηαθέξνπλ είλαη λα εληνπίζνπλ ηηο νκάδεο 

αλαθνξάο ζε κηα αγνξά θαη θαηφπηλ λα ηηο επεξεάζνπλ. πλήζσο νη νκάδεο απηέο 

επεξεάδνπλ έλα άηνκν κε ηξεηο ηξφπνπο: 

 Φέξλνπλ ζε επαθή ην άηνκν κε λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπν δσήο. 

  Δπεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηδέα ηελ νπνία έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

πξνζπαζψληαο έηζη λα ην θάλνπλ λα ζέιεη λα «ηαηξηάδεη» καδί ηνπο 

 Γεκηνπξγνχλ πηέζεηο γηα ζπκκφξθσζε, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ην πξντφλ θαη ηε κάξθα 
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Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο επηξξνήο κηαο νκάδαο δηαθέξεη απφ πξντφλ ζε πξντφλ θαη απφ 

κάξθα ζε κάξθα, σζηφζν θαίλεηαη φηη είλαη πην κεγάιε ζε ζεκαληηθέο αγνξέο. 

Έλα πξντφλ ή κάξθα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ είηε επεηδή απηφο πνπ ην δηαζέηεη είλαη 

έλαο απφ ηνπο ιίγνπο θαη απηφ θπξίσο ζπκβαίλεη κε ηα πνιπηειή αγαζά, είηε επεηδή 

απηφο πνπ θαηαλαιψλεη ην πξντφλ ή θάλεη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ην θάλεη κπξνζηά ζε 

θφζκν, νπφηε είλαη πνιινί απηνί πνπ ζα ηνλ δνπλ. χκθσλα κε έξεπλεο, νη νκάδεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ πξντφληνο ή ηνπ brand name γηα 4 είδε 

πξντφληνο: δεκφζηα πνιπηειή αγαζά, ηδησηηθά πνιπηειή αγαζά, δεκφζηα βαζηθά αγαζά, 

ηδησηηθά βαζηθά αγαζά. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ νκάδσλ 

αλαθνξάο ζε ζρέζε κε θάπνην πξντφλ ζεσξείηαη πσο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ε 

θαηαλάισζή ηνπ είλαη εκθαλήο ζε ηξίηνπο θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα 

ην πξντφλ θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο (Bearden, William O. and M. J. Etzel, 

1982, ―Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions,‖ 

Journal of Consumer Research, 9 (September), ζει. 185). 

πγθεθξηκέλα αλάινγα κε ην αλ ην πξντφλ είλαη αλάγθεο ή πνιπηειείαο θαη 

θαηαλαιψλεηαη δεκφζηα ή ηδησηηθά, πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

ΥΖΜΑ  : Δπίδξαζε νκάδσλ αλαθνξάο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ πεξίζηαζε θαηαλάισζήο ηνπ 

 Βαζηθά Αγαζά Αγαζά πνιπηειείαο 

Ηδησηηθήο 

ρξήζεο 

Ηδησηηθά βαζηθά αγαζά 

Ηδησηηθά αγαζά 

πνιπηειείαο 

Δπίδξαζε νκάδαο 

αλαθνξάο 

Δπίδξαζε νκάδαο 

αλαθνξάο 

κάξθα (-) κάξθα (-) 

πξνηνλ (+) πξνηνλ (+) 

π.ρ. ςπγείν, ζηξψκα 

π.ρ. ηδαθνχδη, home 

cinema 

Γεκνζίαο 

ρξήζεο 

Γεκφζηα βαζηθά αγαζά  

Γεκφζηα αγαζά 

πνιπηειείαο 

κάξθα (+) κάξθα (+) 

πξνηνλ (-) πξνηνλ (+) 

π.ρ. απηνθίλεην, ξνχρα 

π.ρ. θνζκήκαηα, 

ζαιακεγφο 

Πεγή: Bearden & Etzel 1982, ζει. 185 
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2.7.2.2 ΚΑΘΟΓΖΓΖΣΔ ΓΝΧΜΖ (opinion leaders) 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη νη 

θαζνδεγεηέο γλψκεο.  Πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θάπνηνπο άιινπο θαηαλαισηέο (αθνινπζεηέο γλψκεο) κέζσ 

αλεπίζεκεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο (Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 517 ). 

Γηα λα είλαη θάπνηνο θαζνδεγεηήο γλψκεο ζα πξέπεη, ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ, λα 

δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (Katz E., Lazarsfeld P. F. , 1955, 

“Personal influence”, The Free Press, Glencoe, Illinois,  ζει. 330-332): 

 λα έρεη κεγαιχηεξε γλψζε αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν επεξεαζκνχ 

 λα παξαθνινπζεί πεξηζζφηεξν ηα ΜΜΔ φπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ην αληηθείκελν επεξεαζκνχ 

 λα αλήθεη ζε παξφκνηα θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε κε ηα άηνκα πνπ επεξεάδεη 

 λα είλαη θνηλσληθφο 

 λα εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο (λα  πηνζεηεί δειαδή πξψηνο ηα λέα 

πξντφληα) 

Γελ ππάξρνπλ θαζνδεγεηέο γλψκεο γηα φια ηα πξάγκαηα.  Απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη 

θάπνηνο κπνξεί λα είλαη θαζνδεγεηήο γλψκεο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία (π.ρ. απηνθίλεηα). 

Σέινο, ε δηεξεχλεζε θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζνδεγεηψλ γλψκεο γηα έλα 

πξντφλ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ ζηειερψλ ηνπ Μάξθεηηλγθ. Οη επηρεηξήζεηο γηα 

απηφ ην ιφγν ζπρλά πξνζθέξνπλ ζηνπο θαζνδεγεηέο γλψκεο ηα πξντφληα ηνπο γηα λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα ηα δηαθεκίζνπλ, κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηε γλψκε ησλ 

αθνινπζεηψλ γλψκεο 

 

2.7.2.3 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

Ζ νηθνγέλεηα, απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαζψο είλαη κηα κηθξφηεξε νκάδα 

αλαθνξάο θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα επηξξνήο ζηε 

δηακφξθσζε αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ δπλεηηθνχ αγνξαζηή 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κηαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

αγνξάο ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο εμαξηάηαη απφ ηε ζξεζθεία, ηελ πνιηηηθή ηνπο 

ηνπνζέηεζε, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζρέζε. 

(Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα).   

Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπλε ηελ 

νηθνγέλεηα κε θξηηήξην ηελ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κειινληηθνχ θαηαλαισηή. 
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Η νηθνγέλεηα πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ε πξψηε πνπ ζπλαληάκε. Σα κέιε ηεο απνηεινχλ, 

νη ζπγγελείο α΄ βαζκνχ ηνπ αηφκνπ, κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζπλερήο αιιειεπίδξαζε 

θαη κέζσ απηψλ κεηαδίδνληαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, ν ζξεζθεπηηθφο, πνιηηηθφο θαη 

νηθνλνκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ ηνπ δίλνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

ζρέζε κε ηε ζξεζθεία, ηελ πνιηηηθή, ηα νηθνλνκηθά θαζψο επίζεο θαη κηα αίζζεζε ησλ 

πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο αγάπεο. Απηή ε κνξθή 

νηθνγέλεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη αθφκα θαη ππνζπλείδεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, 

φκσο δελ έρεη ηφζν άκεζε επηξξνή ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. ε ρψξεο 

φπνπ ηα παηδηά κέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνπο γνλείο, ε επηξξνή ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Αληίζεηα, ε νηθνγέλεηα ηεθλνπνηίαο ή γάκνπ επεξεάδεη κε ηνλ ακεζφηεξν ηξφπν απφ 

θάζε άιιε νκάδα. Δίλαη ε ζπνπδαηφηεξε νκάδα θαηαλαισηψλ ζηελ θνηλσλία θαη έρεη 

γίλεη αληηθείκελν εθηελψλ εξεπλψλ γηα ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν ζχδπγνο, ε ζχδπγνο θαη 

ηα παηδηά γηα ηελ αγνξά κηαο επξείαο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηφο ν ηχπνο νηθνγέλεηαο, απαξηίδεηαη απφ ην ζχληξνθν θαη ηα παηδηά πνπ έρεη 

απνθηήζεη ην παληξεκέλν δεπγάξη. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηνπ θαη ηε κειινληηθή 

απφθηεζε αγαζψλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνγέλεηα έρεη πεξάζεη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο, 

δηακνξθψλνληαο κηα δνκή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ φινη γλσξίδακε. Παξαδνζηαθά, 

ε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα (extended family), δειαδή ηξεηο γεληέο λα κέλνπλ ζην ίδην ζπίηη, 

ήηαλ ε πην ζπρλά ζπλαληφκελε ζε κηα θνηλσλία. ηελ ζπλέρεηα, πεξάζακε ζε έλα 

πξφηππν φπνπ νη γνλείο θαη έλα ή παξαπάλσ παηδί έκελαλ καδί, δειαδή ζηελ 

ππξεληθή νηθνγέλεηα (nuclear family). 

Tειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη: ε κείσζε ησλ παηδηψλ αλά δεπγάξη, 

νη πνιινί αλχπαληξνη ελήιηθεο, ν απμεκέλνο αξηζκφο εξγαδφκελσλ κεηέξσλ θαη ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ. 

Ζ νηθνγέλεηα δελ είλαη έλα ζηαηηθφ κέγεζνο, αιιά πεξλά κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα 

ζρεκαηίδνληαο έηζη ηνλ Κχθιν Εσήο ηεο Οηθνγέλεηαο (ΚΕΟ). Ζ ζεκαζία ηνπ γηα ην 

Μάξθεηηλγθ είλαη κεγάιε θαζψο, νη αλάγθεο θαη ηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο κεηαβάιινληαη 

ελψ απηή πεξλά απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα. Αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο πνιιά 

κνληέια πνπ πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ζηάδηα (δηέθεξαλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ηνπο) ηνπ ΚΕΟ, ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαζψο, δελ έιαβαλ ππφςε 

θνηλσληθέο ηάζεηο φπσο ε αιιαγή ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, 
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ν απμεκέλνο κέζνο φξνο ειηθίαο φζσλ παληξεχνληαη, νη άηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη νη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπνο δσήο (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 409). Παξαηαχηα, αλ 

θάπνηνο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο θαη πσο φιεο νη νηθνγέλεηεο δελ 

πεξλνχλ αλαγθαζηηθά απφ ηα ζηάδηα ηνπ ΚΕΟ, κπνξεί λα εληνπίζεη πέληε γεληθά 

ζηάδηα (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 337-338): 

 Δξγέλεο πνπ δεη κφλνο καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηνπ 

 Νηφπαληξνη ρσξίο παηδηά 

 Παληξεκέλνη κε έλα ή παξαπάλσ παηδί 

 Ζιηθησκέλν δεπγάξη πνπ δεη κφλν ηνπ θαζψο ηα παηδηά έρνπλ θχγεη απφ ην ζπίηη 

 Μνλαδηθφο επηδψλ απφ ην δεπγάξη 

 

Μέζα ζε κηα νηθνγέλεηα, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο, ην θάζε άηνκν 

επηηειεί νξηζκέλνπο ξφινπο αλαθνξηθά κε ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο. Έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο δε ζεκαίλεη φηη έρεη ηνλ ίδην ξφιν ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο φπνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί κηα απφθαζε, νχηε φηη δελ κπνξεί λα παίμεη πάλσ απφ έλα ξφιν ηαπηφρξνλα. 

πγθεθξηκέλα, νη ξφινη πνπ έρνπλ εληνπηζηεί είλαη νη αθφινπζνη (Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 

492 ): 

 ν ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ: ζπγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ειέγρεη 

ηε ξνή ηνπο 

 ν επεξεάδσλ: επηδξά, ιέγνληαο ηε γλψκε ηνπ, ζηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, ζηα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή, θαζψο θαη ζηελ 

ηειηθή επηινγή 

 ν απνθαζίδσλ: δηαζέηεη ζπλήζσο ηελ νηθνλνκηθή δχλακε θαη ιακβάλεη ηελ ηειηθή 

απφθαζε γηα ην πξντφλ πνπ ζα επηιερζεί 

 ν αγνξαζηήο: πξαγκαηνπνηεί ηελ αγνξά, επηζθέπηεηαη ζπλήζσο ηoλ πσιεηή θαη 

πξνκεζεχεηαη ην πξντφλ 

 ν ρξήζηεο: θάλεη ρξήζε ηνπ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα κέιε γηα ηελ νξζφηεηα ή κε ηεο επηινγήο ηνπο 

 ν εθθηλεηήο: μεθηλά ηε δηαδηθαζία αγνξαζηηθήο απφθαζεο θαη είλαη ζπλήζσο απηφο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ή ν ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ. 
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2.7.2.3.1 Ζ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

Οη πξνηηκήζεηο γηα ηελ ηξνθή, ηνλ ηξφπν δσήο θαη άιια ζρεηηθά πξφηππα έρνπλ ηηο 

ξίδεο ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη, γηα ηελ επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο είλαη ζεκαληηθφ 

λα γλσξίδεη: πνηνο είλαη εθείλνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πνπ πξψηνο θάλεη ηελ εηζήγεζε 

γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, πνηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνθαζίδεη, αγνξάδεη, θαη ηέινο πνηνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ή 

ηελ ππεξεζία. Πνιιέο θνξέο, φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εθηεινχληαη απφ ην ίδην 

πξφζσπν. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρνπλ γεληθέο 

πεξηνρέο πξνλνκίσλ θαη επζχλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ απφθαζε αγνξάο: 

ηππηθά, νη άλδξεο είλαη εθείλνη νη νπνίνη απνθαζίδνπλ γηα ηελ αγνξά κεραληθψλ 

πξντφλησλ, φπσο ηα ιάζηηρα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη εξγαιεία. Οη γπλαίθεο γεληθά είλαη 

εθείλεο νη νπνίεο θξνληίδνπλ ην ζπίηη θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ αγνξά ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δπίζεο, νξηζκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη 

απνθάζεηο αγνξάο ιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο κε θνηλή γλψκε ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο 

ζπδχγνπ. Οη θνηλέο απνθάζεηο ζπλαληψληαη θπξίσο κεηαμχ λεαξψλ δεπγαξηψλ. 

πλήζσο φζα πεξηζζφηεξα ρξφληα ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα δνπλ καδί, ηφζν 

πεξηζζφηεξν εκπηζηεχεηαη ν έλαο ηνλ άιιν λα ελεξγήζεη κεκνλσκέλα γηα ηελ αγνξά 

ελφο πξντφληνο. (Τδωξηδάθεο Κ. – Τδωξηδάθε Α. , 2002, Μάξθεηηλγθ Φνλδξηθνύ 

Ληαληθνύ Δκπνξίνπ, Rosili, Αζήλα) 

 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο πξνλνκίσλ θαη επζχλεο ησλ 

ζπδχγσλ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε αγνξάο. 
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ΥΖΜΑ : ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΡΟΛΧΝ ΑΠΟΦΑΖ ΑΓΟΡΑ 

 

 

 

 

 

Πεγή: Σδσξηδάθεο Κ. - Σδσξηδάθε Α. 1998 (ζει.) 

 

 

2.7.3 ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο 

έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, νη απνθάζεηο ελφο αγνξαζηή επεξεάδνληαη θαη απφ 

δηάθνξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ ειηθία θαη νη θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ην επάγγεικα – απαζρφιεζε, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν ηξφπνο δσήο 

θαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε άιια άηνκα, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
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2.7.3.1 ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΦΑΔΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ 

 

Κάζε άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο ή θαη αλάγθεο αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη ηε θάζε ηνλ θχθιν ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Ο άλζξσπνο πεξλά 

απφ δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

αιιάδεη θαη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο. Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίδνπλ ηηο θάζεηο απηέο θαη νξίδνπλ ηα θνηλά-ζηφρνπο βαζηδφκελνη ζηελ εθάζηνηε 

θάζε ηεο δσήο. Καηά ζπλέπεηα πξνζπαζνχλ πάληα λα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο θαη 

λα αλαπηχζζνπλ αλάινγα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

 

Οη Reynolds θαη Wells δηαηξνχλ ηνλ βηνινγηθφ θχθιν ζε πέληε βαζκίδεο απνδεηθλχνληαο 

έηζη ηηο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ θαηαλαισηψλ. Έηζη, 

έρνπκε(Reynolds F.D. and Wells W.D. , 1977, ―Consumer Behavior‖, McGraw-Hill, 

New York, ζει. 49-188) : 

Α) Σα πξψηκα έηε (Early Years): Απηφ είλαη ην πξψην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο θαη 

απαξηίδεηαη απφ παηδηά ειηθίαο έσο θαη 14 εηψλ. Οπζηαζηηθά δελ πξφθεηηαη γηα 

θαηεγνξία κειινληηθψλ θαηαλαισηψλ, αιιά γηα άηνκα ηα νπνία αζθνχλ επηξξνή ζηηο 

θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Β) Οη λένη θαηαλαισηέο (Young Consumers): ε απηή ηελ θαηεγνξία νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ ειηθία απφ 15 έσο 17 εηψλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα εθήβνπο, νη νπνίνη αξρίδνπλ θαη 

απνθαζίδνπλ αηνκηθά πιένλ γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο. Δπεξεάδνληαη πνιχ απφ ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ θίισλ ηνπο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε ζπληξνθηθφηεηα θαη ζπλήζσο ηα ρξήκαηά ηνπο ηα 

θαηαλαιψλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. (αλαςπθηηθά, είδε έλδπζεο, 

θαιιπληηθά, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο) 

Γ) Οη λένη ελήιηθεο (Young Adults): Δίλαη άηνκα ειηθίαο απφ 18 εηψλ έσο 34 εηψλ. 

ε απηή ηε βαζκίδα, ζπλαληψληαη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο αηφκσλ. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη κε 

θξηηήξην ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ θαηαλάισζε θαη ηελ αλάγθε ηνπο γηα θνηλσληθή 

απνθαηάζηαζε. Έηζη, γηα ηνπο αλύπαληξνπο λένπο, παξαηεξείηαη ε έληνλε επηζπκία γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηαλάισζε είλαη 

απμεκέλε, φζν κεηαηίζεηαη ρξνληθά ν γάκνο. Τα άηεθλα ληόπαληξα δεπγάξηα, έρνπλ 

απμεκέλε ξνπή πξνο θαηαλάισζε, ηδηαίηεξα δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

δελ δηζηάδνπλ λα δαλεηζηνχλ ρξήκαηα ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη 

λένη γνλείο, ησλ νπνίσλ ηα νηθνλνκηθά παξνπζηάδνπλ θάκςε θαη νη δαπάλεο αλαςπρήο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Γ) Σα κεζαία έηε (Middle Years): ε απηή ηελ θαηεγνξία νη ειηθίεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 

35 θαη 54 εηψλ. Καη ζε απηή ηε θάζε ππάξρεη δηαρσξηζκφο δχν νκάδσλ, πνπ 
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αλαθέξεηαη ζηε δηακνλή ή φρη ησλ παηδηψλ ζηελ νηθία καδί κε ηνπο γνλείο. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε, θαιείηαη «γεκάηε θωιηά» θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη θχξην κέιεκά ηεο είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. 

Ζ «άδεηα θωιηά», είλαη ε δεχηεξε θαη πξφθεηηαη γηα λνηθνθπξηά ζηα νπνία είηε έρνπλ 

κεγαιψζεη, είηε θεχγνπλ απφ ην ζπίηη. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ηα νηθνλνκηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο αλαθάκπηνπλ. 

Δ) Οη ειηθησκέλνη θαηαλαισηέο (Older Consumers): Απηή ε βαζκίδα πεξηιακβάλεη 

θαηαλαισηέο ησλ νπνίσλ νη ειηθίεο είλαη απφ 55 εηψλ θαη άλσ. Πξφθεηηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γηα ζπληαμηνδνηεκέλα άηνκα θαη κάιηζηα εδψ ζπλαληψληαη 

θαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα πγείαο. Παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα 

ζξεζθείαο θαη έληνλε νηθηζηηθή θηλεηηθφηεηα. 

 

Έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη απηφο αλάινγα κε ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ  γελλήζεθαλ ηα άηνκα απηά, θαζψο κνηξάδνληαη θνηλέο κλήκεο θαη έδεζαλ 

ηα ίδηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζρεκάηηζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο (Solomon M. R. et 

al., ό.π, ζει. 456). Έηζη ινηπφλ ηα ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ ρσξίδνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, νπησζψζηε ε θάζε κηα απφ απηέο λα 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο. Οη θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο 

(Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 381-384, Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 250 262): 

 Γεληά Τ: είλαη γελλεκέλνη ηελ πεξίνδν 1977-1994, είλαη πξαγκαηηζηέο, έρνπλ 

εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, έρνπλ πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

είλαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη, επεξεάδνπλ ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο 

ησλ γνληψλ ηνπο, είλαη αλνηρηνί ζε λέεο εκπεηξίεο θαη γλσξίδνπλ ηηο κάξθεο πνπ 

θπθινθνξνχλ. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ε ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο (ελήιηθεο, έθεβνη, παηδηά), κε ην λεφηεξν ηκήκα λα μνδεχεη αξθεηά 

ρξήκαηα εηεζίσο, ρξήκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο δαπάλεο ησλ γνληψλ ηνπο. 

 Γεληά Υ: γελλήζεθαλ αλάκεζα ζηα έηε 1965 θαη 1976, κηα πεξίνδν κε ην 

ρακειφηεξν ξπζκφ γελλήζεσλ γηα ηνλ 20ν αηψλα, είλαη θπληθνί, δελ ζέινπλ λα ηνπο 

μερσξίδνπλ, βιέπνπλ ηε δνπιεηά σο αλαγθαηφηεηα, εκθαλίδνληαη ζπρλά 

απνγνεηεπκέλνη θαη απνηεινχλ θχξηνπο πειάηεο γηα εζηηαηφξηα, κνπζηθή, ηαηλίεο, 

νηθνλνκηθά ηαμίδηα, ξνχρα, θ.α. 

 Baby Boomers: είλαη ε πεγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν. Γελλεκέλνη ηελ πεξίνδν 

1946- 1964, απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία θαηαλαισηψλ, δηαζέηνπλ 

κεγάια εηζνδήκαηα θαη θαζψο κεγαιψλνπλ ελδηαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ζπίηη, 

νηθνγέλεηα, απηνθίλεηα, θ.ν.θ. 
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 Μεγαιχηεξνη Καηαλαισηέο: είλαη γελλεζέληεο αλάκεζα ζηα έηε 1909 θαη 1945 θαη 

απνηεινχληαη απφ αλνκνηνγελείο θαηεγνξίεο (λένη ειηθησκέλνη: 65-74 εηψλ, 

ειηθησκέλνη: 75-84 εηψλ θαη νη παιηνί ειηθησκέλνη: 85+). Μεγάισζαλ ζε δχζθνιεο 

επνρέο, πηζηεχνπλ ζε παξαδνζηαθέο αμίεο, αζπάδνληαη ηελ ζθιεξή δνπιεηά θαη ηελ 

πεηζαξρία, έρνπλ αγνξαζηηθή δχλακε θαη μνδεχνπλ ρξήκαηα γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, ηαμίδηα, δψξα ζε ζπγγελείο, θ.ν.θ. 

 

2.7.3.2 ΑΠΑΥΟΛΖΖ- ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Απαζρφιεζε, είλαη ε ζπζηεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν ζε ζρέζε 

κε θάπνην αληηθείκελν. Μέζσ ηεο απαζρφιεζεο, δίλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο.  

Σν επάγγεικα, επεξεάδεη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ηνπ αηφκνπ θαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο πξνζαξκφδνπλ ηα πξντφληα ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικάησλ (Kotler P. et. al., ό.π, ζει. 181-182).  

Σν είδνο ηεο απαζρφιεζεο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη απνηεινχλ 

παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο θαηαλαισηηθήο ζηάζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, έλα κεγάιν 

ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ έρεη πςειή ξνπή πξνο θαηαλάισζε, θαηαλαιψλνληαο αθξηβά 

είδε έλδπζεο θαη αθξηβέο ππεξεζίεο. Αληίζεηα, έλαο εξγάηεο θαηαλαιψλεη φζα ηνπ 

επηηξέπνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ, θαη πνιιέο θνξέο αξθείηαη ζην λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο 

αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

Οη καξθεηίζηεο πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο νκάδεο επαγγεικάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαη 

πξνζπαζνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζε απηά ηα πξντφληα. (Sheehy, B., Bracey, H. J. & 

Frazier, R. J. (1996). Winning the race for value: Strategies to create competitive 

advantage in the emerging "age of abundance", AMACOM,  New York) 

 

2.7.3.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

Με ηνλ φξν νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ελλννχκε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζε έλα λνηθνθπξηφ. Γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Henderson θαη Quandt, «ν νξζνινγηζηήο 

θαηαλαισηήο επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα ζπλδπαζκφ αγαζψλ….. απφ ηνλ νπνίν ζα 

πάξεη ην πην πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο….πξνηηκφηεξα ην κέγηζην». Σα πνηα 

πξντφληα επηιέγεη θάπνηνο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, 

φπσο είλαη ην εηζφδεκα θαη νη απνθάζεηο νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε 

απνηακίεπζε, ν δαλεηζκφο, ε αμηνπνίεζε ηνπ κηζζνχ, θ.α. 
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Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ αλζξψπσλ απνηεινχληαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

πνπ έρνπλ γηα θαηαλάισζε, ηηο απνηακηεχζεηο, ηα ρξέε, ηε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ θαη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάκεζα ζην λα μνδεχεη θαη λα απνηακηεχεη (Lepisto R. 

Lawrence, 1985, "A LIFE-SPAN PERSPECTIVE OF CONSUMER BEHAVIOR", in 

Advances in Consumer Research Volume 12, eds. Elizabeth C. Hirschman and 

Moris B. Holbrook, Provo, UT : Association for Consumer Research, ζει.47-52) . 

Δπηπιένλ, ε επηινγή ελφο πξντφληνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ελφο αηφκνπ, θαζψο ην ρξήκα είλαη εθείλν ην κέζν πνπ 

θαζνξίδεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ θαζελφο. Αλ γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο έρεη 

κεγάιν εηζφδεκα ζα κπνξεί εχθνια λα αγνξάζεη έλα απηνθίλεην, ελψ θάπνηνο πνπ δεη 

ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο φρη. Βέβαηα, απηφ δε ζεκαίλεη θαη΄αλάγθε πσο άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία ζα επηδεηθλχνπλ ηελ ίδηα αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Κάζε άιιν κάιηζηα. κσο, γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη 

ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλνληαη γηα 

λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

2.7.3.4 ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Σα θπζηθά, πλεπκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, πνπ ην 

θαζηζηνχλ μερσξηζηφ θαη ην νδεγνχλ πξνο ζρεηηθά ινγηθέο θαη ζηαζεξέο αληηδξάζεηο 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ, απνηεινχλ ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Η 

πξνζωπηθόηεηα κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε κεηαβιεηή γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. Βέβαηα, απηφ είλαη εθηθηφ κφλν φηαλ νη δηάθνξνη ηχπνη 

πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξνζσπηθνηήησλ θαη 

πξντφλησλ (Sirgy M. Joseph,  1982, «Self-Concept in Consumer Behavior: A 

Critical Review» The Journal of Consumer Research ,Vol. 9, No. 3 (Dec), ζει. 

287-300 ) . 

Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, ζα ιέγακε φηη πξνζσπηθφηεηα είλαη ην ζχλνιν 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ 

αληηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 134). 

Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ θνηλσληθφηεηα, ηνλ απηνέιεγρν, 

θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη θαη σο traits, δειαδή 

σο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ή ππάξρνπζεο ζηάζεηο, ηα νπνία νδεγνχλ ζε παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα έρεη ηξεηο ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο: 
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 αληαλαθιά δηαθνξέο αλάκεζα ζηα άηνκα ( θάπνηνη κπνξεί λα κνηάδνπλ σο πξνο 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά θαζψο ε πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ έλαλ 

ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, δπν άηνκα ζα έρνπλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα) 

 είλαη ζπλεπήο θαη έρεη δηάξθεηα ζην ρξφλν 

 αιιάδεη κφλν κεηά απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα (π.ρ. ζάλαηνο ζπγγελή, γέλλεζε 

παηδηνχ, θ.α.) 

 

Ζ πξνζσπηθφηεηα αλακθηζβήηεηα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν 

πξφβιεςεο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη κνλαδηθή γηα θάζε άηνκν 

 ρεηίδεηαη κε έλαλ παξάγνληαη επεξεαζκνχ ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο 

 Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα κεηξεζεί άξα λα νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εθαξκνγήο 

ηεο ζηελ ζηξαηεγηθή marketing. 

 

Παξφια απηά νη εηαηξείεο πξέπεη λα έρνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πψο βιέπνπλ νη 

θαηαλαισηέο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πνπ ζέινπλ λα θηάζνπλ. Ίζσο εάλ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηνλ ηδεαηφ εαπηφ ηνπο ζε ζπζθεπαζία πξντφληνο ή ππεξεζίαο λα ηνπο 

πείζνπλ λα ην αγνξάζνπλ. Σν δχζθνιν ζεκείν, φκσο, είλαη λα βξνπλ απηφλ ηνλ ηδεαηφ 

εαπηφ, ν νπνίνο γηα θάζε άηνκν είλαη μερσξηζηφο. Παξαηαχηα ε αλάιπζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επνκέλσο, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ λα ζπλδέζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 

2.7.3.4.1 H ΦΡΟΩΓΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ ςπρνινγία απνηειεί κηα απφ ηηο επηζηήκεο πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ 

αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Άξα ε αλαθνξά καο ζηελ Φξνυδηθή ζεσξία 

πεξί πξνζσπηθφηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Ο Φξφηλη ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ πεγάδεη απφ ηελ βαζηθή 

δηακάρε κεηαμχ ηεο επηζπκίαο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ηελ 

αλάγθε λα ζπκπεξηθεξζεί σο ππεχζπλνο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ θνηλσλία νπζηαζηηθά 

επηβάιεη ζην άηνκν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ζπκπεξηθνξάο θαη κέζσ απηήο ηεο «νκνγελνπνίεζεο» επηηπγράλεηαη ε 

θνηλσληθή ζπλνρή. Με άιια ιφγηα ηα βαζηθά θαη βαζχηεξα έλζηηθηα ηνπ αηφκνπ 

κπαίλνπλ ζε θαινχπηα θαη θαηαπηέδνληαη σο έλα βαζκφ ιφγσ ηεο επηβνιήο 

ζχκπιεπζεο κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο. 

Ο Φξφηλη ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη θαηά έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 
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κε ζηφρν λα απνθχγεη ηνλ πφλν θαη λα αηζζαλζεί επραξίζηεζε. Ξερσξίδεη ηα εμήο 

ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ (Calvin S.Hall - Gardner Lindzey , 1970, „„Theories of 

Personality‟‟, NY Wiley, 2d edition. ει. 227):  

 ηελ „ηαπηφηεηα‟ (id) ηνπ αηφκνπ δειαδή ν πην „πξσηφγνλνο‟ εαπηφο ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο απζφξκεηεο θαη κε ινγηθέο ζθέςεηο.  

 Σν „Τπεξεγψ‟ (super ego), ην νπνίν είλαη ην αληίπαιν δένο ζην Id, δειαδή απνηειεί 

ηελ ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ θαη  

 ην „Δγψ‟ (Ego), ην νπνίν παξεκβάιιεηαη κεηαμχ Id θαη Τπεξεγψ θαη εμηζνξξνπεί ηηο 

απφθξπθεο επηζπκίεο κε ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή απνηειεί 

ην θίιηξν κέζα απφ ην νπνίν νη απφθξπθεο επηζπκίεο ηνπ Τπεξεγψ θαη ηνπ Id 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη αγνξέο πνπ θάλεη έλα άηνκν κπνξεί λα αληαλαθινχλ απηέο ηηο απφθξπθεο επηζπκίεο, 

θαζψο κέζσ ησλ θξπθψλ ζπκβνιηζκψλ ησλ πξντφλησλ, ηθαλνπνηείηαη ην id κε ηελ 

ζπγθαηάβαζε ηνπ Τπεξεγψ θαζψο απηά είλαη θνηλσληθά απνδεθηά. Έηζη ην άηνκν 

ππνζεηηθά ηθαλνπνηεί ηηο θξπθέο ηνπ επηζπκίεο. 

Σν άηνκν επνκέλσο απνηειείηαη απφ κηα ςπρνζχλζεζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ, ζπλδπαζκέλνη κεηαμχ ηνπο κε πεξίπινθνπο δεζκνχο. Ζ Φξνυδηθή 

ζεσξία καο δείρλεη φηη ην ππνζπλείδεην παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πσο 

ζπκπεξηθέξεηαη ην άηνκν, θαζψο θαζνξίδεη ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Σν 

ππνζπλείδεην δελ είλαη νξαηφ ζηνπο marketers ή θαη ζηνπο δηαθεκηζηέο παξά κφλν εάλ 

πξνρσξήζνπλ ζε βαζχηεξε κειέηε κέζσ ςπραλάιπζεο, θάηη βέβαηα πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ γηα φιν ην θνηλφ-ζηφρν ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο ζεσξίεο πέξαλ ηνπ Φξφηλη, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ άπνςε φηη νη ελέξγεηεο είλαη απνηέιεζκα φρη ησλ απφθξπθσλ επηζπκηψλ καο θαη 

ελζηίθησλ αιιά ησλ ζρέζεσλ καο κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηελ ζεσξία ηνπ Karen Horney ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα 

πεξηγξάθεη σο „ζπλαηλεηηθή‟, δειαδή ηελ έρνπλ άηνκα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ άιινπο 

αλζξψπνπο θαη είλαη εμσζηξεθή, „απνθνκκέλε‟ θαη „επηζεηηθή‟ (Bernard J. Paris,  

2000 ,ed. The Unknown Karen Horney: Essays on Gender, Culture, and 

Psychoanalysis, by Karen Horney Yale University Press, ζει. 465). 

Ο Karl Jung αλαθέξεη φηη ε πξνζσπηθφηεηα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

ζπζζσξεπηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο. Απηέο ηηο νλνκάδεη θαη αξρέηππα, δειαδή 

ηδέεο θαη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία έρνπκε θιεξνλνκήζεη απφ ηνπο πξνγφλνπο 

καο θαη θαζνξίδνπλ σο έλα ζεκείν ηηο πξάμεηο καο (Calvin S.Hall - Gardner Lindzey 

1970, ‗‗Theories of Personality‘‘, NY Wiley, 2d edition, ζει. 333). 
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2.7.3.5 ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ 

Αθφκα θαη νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνπιηνχξα, ζηελ ίδηα θνηλσληθή ζέζε 

θαη επάγγεικα, κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο. Έηζη, νη καξθεηίζηεο 

ςάρλνπλ γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ. (Elliot, S. , 1992, «When products are tied to causes. New York 

Times», April 18, p. 17.) 

Σν ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ ζπλεζεηψλ θαη 

ησλ ηδεψλ ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Ο ηξφπνο δσήο εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαη δείρλεη ηε γεληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ην πεξηβάιινλ 

Ο ηξφπνο δσήο ελφο αλζξψπνπ είλαη ην πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν δεη θαη 

εθθξάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληαη θαη ηηο απφςεηο ηνπ. 

Απεηθνλίδεη ην πιήξεο πξφηππν δξάζεο θαη ζπλαλαζηξνθήο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν 

θαη δελ αθνξά απιψο θαη κφλν ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ή ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ζ 

ηερληθή κέηξεζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο ελφο αηφκνπ νλνκάδεηαη ςπρνγξάθεκα 

Ζ άπνςε ηνπ αηφκνπ γηα ην πνηνο είλαη θαη πνηνο φρη κέζα ζε κηα θνηλσλία, θαη 

εθδειψλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ μνδεχεη ρξφλν θαη ρξήκα, ηηο αμίεο ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ, 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 558). Δίλαη δπλαηφλ δπν άηνκα 

λα έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εηζφδεκα θαη θνπιηνχξα θαη παξ‟ 

φια απηά ν ηξφπνο δσήο ηνπο λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο. Σα ζηειέρε ηνπ 

Μάξθεηηλγθ πξνζπαζνχλ λα νκαδνπνηήζνπλ ηα άηνκα κε βάζε θάπνηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ θνηλά σο πξνο ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

κε ηε ρξήζε ηεο ςπρνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο (psychographics). H ςπρνγξαθηθή 

δηαδηθαζία αλάιπζεο πεξηιακβάλεη γλσζηά εξεπλεηηθά εξγαιεία φπσο: ην πιαίζην 

αλάιπζεο ΑΗΟ, ην ζχζηεκα VALS θαη ηελ αλάιπζε RISC (Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 277-

302). 

 

2.7.3.5.1 ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ ΚΑΗ PSYCHOGRAPHICS 

Ζ πξνζσπηθφηεηα καο επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε. Δάλ είκαζηε θνηλσληθνί θαη 

εμσζηξεθείο σο πξνζσπηθφηεηεο ηφηε ίζσο λα αξεζθφκαζηε ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε άιινπο αλζξψπνπο ή λα 

θάλνπκε πνιιά ηαμίδηα. Σν πψο αηζζαλφκαζηε γεληθά αληαλαθιάηαη ζην πσο 

ελεξγνχκε. Οη εηαηξείεο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ αλέπηπμαλ ηελ κνλάδα „κέηξεζεο‟ 

ησλ ςπρνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα ηκεκαηνπνηνχλ πην εχθνια ηελ αγνξά θαη 

λα επηιέγνπλ θνηλφ-ζηφρν. 
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Ο ηξφπνο δσήο αλαθέξεηαη ζην πξφηππν θαηαλάισζεο ην νπνίν αληαλαθιά ηηο 

πξνηηκήζεηο ελφο αηφκνπ γηα ην πψο ζα μνδέςεη ηνλ ρξφλν θαη ηα ρξήκαηα ηνπ 

(Solomon R. Michael (2002) ‗Consumer Behavior: Buying, having and being‘. 

International edition. Prentice Hall. ζει.174). 

Οπζηαζηηθά είλαη ν ηξφπνο πνπ δνχκε, δειαδή ηη πξντφληα αγνξάδνπκε, πσο ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε, ηη ζθεθηφκαζηε θαη πσο αηζζαλφκαζηε γηα απηά. Οη άλζξσπνη 

ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, θαη απφ απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα. Οη επηινγέο καο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ηαπηφηεηεο 

γηα ην πνηνη είκαζηε θαη πνηνο ν ξφινο καο ζηελ θνηλσλία. Γειαδή απνθηνχκε 

ηαπηφηεηα αλάινγα θαη κε ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπκε, γηα παξάδεηγκα εάλ 

αγνξάζνπκε έλα αθξηβφ ζπίηη απνθηνχκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εχπνξνπ ή εάλ 

αγνξάζνπκε έλα ζπνξ απηνθίλεην ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πεξηπεηεηψδε θαη ξηςνθίλδπλνπ. 

 

ΥΖΜΑ: Σξόπνο δσάο 

 

Σξόπνο δσάο  

 

 
 

Πεγή : University of Leicester „Module of Consumer and industrial behavior‟. 10th 

edition. ει.112 

 

Οη εηαηξείεο ζπλήζηδαλ λα ηκεκαηνπνηνχλ ηελ αγνξά θαη λα επηιέγνπλ θνηλφ-ζηφρν 

βαζηδφκελνη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ, δειαδή εηζφδεκα, ειηθία, 

θνηλσληθή ηάμε θηι. Πιένλ ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ εξγαιείν 

θαηάηαμεο ησλ αηφκσλ ζε γθξνππ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα δεκνγξαθηθά, 

θνηλσληνινγηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο ζρεκαηίδνπλ κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ (inner self) ηνπ αηφκνπ 

είλαη γλσζηέο σο ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία (psychographics) (Solomon R. Michael, ό.π., 
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ζει. 181). Απηά ηα ζηνηρεία αλ ηα αλαιχζνπκε πξνζεθηηθά καο δείρλνπλ ηα 

„πξαγκαηηθά‟ θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα απηφ νη marketers θαη νη δηαθεκηζηέο ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο αλαιχζεηο ηνπο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ. 

Σν πην γλσζηφ ζχζηεκα ηκεκαηνπνίεζεο κε βάζε ηα ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία είλαη ην 

AIO (Actions, Interests, Opinions) θαζψο θαη ην VALS θαη ην VALS2 (The value andλ 

lifestyles system), ην νπνίν δεκηνχξγεζε ε εηαηξεία SRI ζηελ Καιηθφξληα. Ζ κέζνδνο 

απηή δηαρσξίδεη ηνπο θαηαλαισηέο αλάινγα κε ην εηζφδεκα, ηηο αμίεο, ην status θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε 8 δηαθνξεηηθά γθξνππ. 

 

ΥΖΜΑ : ΤΣΖΜΑ ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 

VALS  

Πεγή: Consumer Lifestyles: A Social Stratification Perspective, Rob Lawson and Sarah 

Todd, Marketing Theory 2002 ζει.295 

 

2.7.4 ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

2.7.4.1 ΚΗΝΖΣΡΑ 

Κίλεηξν είλαη «κηα εζσηεξηθή παξφξκεζε ε νπνία θηλεί ή πξνηξέπεη ην άηνκν ζε 

δξάζε». Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν P. Kotler, θίλεηξν είλαη κηα αλάγθε πνπ πηέδεη 
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άκεζα έλα άηνκν λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε απηή. (Δμαδάθηπινο N., 2003, 

«Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα) 

Ήδε έρνπκε αλαθέξεη ηα θίλεηξα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην σο έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. ‟ απηφ ην 

ζεκείν ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν απηφ ην ζέκα, κέζα απφ 

δηάθνξεο ζεσξίεο ςπρνινγίαο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο 

θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ. πσο έρεη αλαθεξζεί 

ήδε, γηα λα ππάξρεη θίλεηξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα αλάγθε θαη ζπλεπψο κηα 

επηζπκία γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο αλάγθεο. Ο κεραληζκφο φκσο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν θαηαλαισηήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο επηζπκίαο δε είλαη ηφζν 

μεθάζαξνο ζε ηξίηνπο, εηδηθφηεξα φηαλ δελ αλαθεξφκαζηε ζε βηνινγηθέο αλάγθεο ή ζε 

ιεηηνπξγηθά θίλεηξα. 

 

ΚξπθΪ Κέλεηξα 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Wilkie (1994), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή 

απνηειείηαη απφ κηα πιεζψξα θηλήηξσλ. «Κάπνηα απφ απηά είλαη θαλεξά (σο 

θαηαλαισηέο φινη αληηιακβαλφκαζηε ηνπο ιφγνπο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

καο) ελψ άιια κπνξεί λα είλαη θξπκκέλα ζην ππνζπλείδεην ησλ θαηαλαισηψλ (νη ίδηνη 

νη θαηαλαισηέο δελ αληηιακβάλνληαη πνηα είλαη απηά ηα θίλεηξα)». (Wilkie, 1994, 

ζει.125) 

 

χκθσλα κε ηνλ Freud (Statt, D.A. , 1997, Understanding the consumer: a 

psychological approach, Houndmills: Macmillan Business, ζει.63-64) θαη ηε 

ζεσξία ηνπ γηα ηα ππνζπλείδεηα θίλεηξα - ε νπνία έρεη ζεκειησζεί πάλσ ζε ηξεηο 

βαζηθέο έλλνηεο: «ηεο ηαπηφηεηαο, ηνπ εγψ θαη ηνπ ππεξεγψ» - ην άηνκν είλαη αλίθαλν 

λα αλαθέξεη πνιιά απφ ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αθνχ ζηελ 

νπζία δελ έρεη ζπλείδεζε απηψλ. ηνλ Πίλαθα  βιέπνπκε φηη ζην πξψην επίπεδν, ν 

θαηαλαισηήο έρεη ζπλείδεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ. ην δεχηεξν επίπεδν, ηα θίλεηξα δελ 

είλαη εκθαλή, αιιά κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ εάλ θαηαβάινπκε πξνζπάζεηα λα 

ηα αλαθαιέζνπκε θαη ηα επαλαθέξνπκε ζηε ζπλείδεζή καο. ην ηξίην επίπεδν, ηα 

θίλεηξα φρη κφλν δελ είλαη εκθαλή, αιιά είλαη θαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κφλν εμεηδηθεπκέλα άηνκα – ςπρνιφγνη θαη ςπρίαηξνη – κπνξνχλ 

λα ηα αληρλεχζνπλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ : ΔΠΗΠΔΓΑ ΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΡΧΝ  

ΔΠΗΠΔΓΑ 

ΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ 
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΜΔ Ο ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

ΤΝΔΗΓΖΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
ΑΔΡΑ: ΠΑΝΧ ΑΠO 

ΣΖΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 

ΤΝΔΗΓΖΣΑ 

ΠΡΟ- ΤΝΔΗΓΖΣΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

NEPO: ΚΑΣΧ ΑΠO 

ΣΖΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΤΝΔΗΓΖΖ, 

ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΟ 

ΑΝΑΚΑΛΔΔΗ ΑΝ 

ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ 

ΑΤΝΔΗΓΖΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
ΤΠΟΓΔΗΑ: ΚΑΣΧ 

ΑΠO ΣΟ ΝΔΡΟ 

ΒΑΘΗΑ ΑΤΝΔΗΓΖΣΟ ΓΔΝ 

ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΝΑ 

ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΖΘΔΗ 

Πεγή : wilkie, 1994, ζει. 126 

 

Ζ πξαθηηθφηεξε εμήγεζε απηήο ηεο ζεσξίαο καο παξαπέκπεη ζε γεγνλφηα φπνπ έλαο 

θαηαλαισηήο επηδίδεηαη ζε αγνξέο ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ 

ηνλ νδήγεζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ – φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ζε μερσξηζηφ 

θεθάιαην, ηέηνηα γεγνλφηα αλαθέξνληαη ζε αγνξέο πνπ γίλνληαη είηε απζφξκεηα είηε 

απφ 

θαηαλαγθαζκφ.  

Μεέσζε ηεο εληΪζεσο νδεγόο ηεο ζπκπεξηθνξΪο ηνπ θαηαλαισηά 

Απηή ε πξνζέγγηζε καο δίλεη ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν πηνζεηνχκε ζπκπεξηθνξέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. πσο ππνζηεξίδεη ν Wilkie (1994), ε ηδέα ηεο κείσζεο 

ηεο έληαζεο πξνέξρεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε βηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο θαη ηελ ηάζε πνπ έρεη απηφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα παξακέλεη ζε κηα φζν ην 

δπλαηφλ πην ζηαζεξή θαηάζηαζε. 

Μία θαηάζηαζε φκσο, ζηελ νπνία δελ επηθξαηεί ηζνξξνπία, δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα 

έληαζεο · θη φηαλ ε έληαζε κεγαιψλεη, δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα αλεζπρίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ληψζνπκε φηη πεηλάκε παξαθηλνχκαζηε ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

θαγεηνχ γηα λα κεηψζνπκε ηελ έληαζε πνπ ληψζνπκε απφ ηελ έιιεηςε ηξνθήο. 

πλεπψο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ε έλλνηα ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο είλαη 

απηνλφεηε. Γεληθφηεξα, νη θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ επηζπκία κείσζεο ησλ εληάζεσλ πνπ γελληνχληαη απφ 

αλεθπιήξσηα «ζέισ». Βαζηδφκελνη ζε απηή ηε ζεσξία ζα κπνξνχζακε λα 

αληηκεησπίζνπκε ηηο παξνξκεηηθέο αγνξέο (impulse bying) σο κεραληζκνχο κείσζεο 

ςπρνινγηθψλ εληάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ „ΑΔΡΓΖ ΑΝΣΗΣΑΖ‟ (REACTANCE THEORY) 

Μηα ελδηαθέξνπζα ζεσξία ε νπνία αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο Clee θαη Wicklund Clee, 

(M., Wicklund, R. , 1980, ‗‗The consumer behavior and psychological reactance‘‘, 

The Journal of Consumer Research, Vol. 6., ζει. 390) , είλαη απηή ηεο άεξγεο 

αληίζηαζεο. Αλαθέξνκαη ζε απηήλ ηελ ζεσξία, δηφηη καο δίλεη θάπνηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηα βαζχηεξα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο θαη θαη‟ επέθηαζε, αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Ο ππξήλαο ηεο ζεσξίαο είλαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ε νπνία κπνξεί λα απεηιεζεί ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη ην άηνκν λα ιάβεη θάπνηα απφθαζε. Οη απεηιέο απηέο 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο π.ρ ε κεγάιε απφζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη έλα καγαδί δελ καο δίλεη ηελ ειεπζεξία λα ην επηζθεθηνχκε ή απφ 

„εζσηεξηθνχο/ αηνκηθνχο‟ παξάγνληεο, π.ρ φηαλ καο δεκηνπξγνχληαη ηχςεηο γηα θάηη 

πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε. 

Σν πφζν ζα λνηψζεη έλα άηνκν φηη απεηιείηαη ε ειεπζεξία δξάζεο εμαξηάηαη απφ: 

 Σελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ απεηιείηαη 

 Έιιεηςε ή χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο πξηλ ηελ απφθαζε. 

Γεληθά νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα αληηδξνχλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε (γλσζηφ θαη 

σο „boomerang effect‟) φηαλ δέρνληαη θνηλσληθέο πηέζεηο λα δξάζνπλ θαηά έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. εκαληηθφ ζεκείν ηνπ άξζξνπ είλαη ε αλαθνξά ζηελ αληίδξαζε 

ησλ αηφκσλ ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη έλα πείξακα φπνπ 

δχν νκάδεο ππνβιήζεθαλ ζε πξνζπάζεηεο πψιεζεο – ε κία νκάδα δέρηεθε „hard sell‟ 

πξνζέγγηζε ελψ ε άιιε πην ήπηα. Απνδείρηεθε φηη ε νκάδα πνπ ήηαλ απνδέθηεο ηεο 

επηζεηηθήο πψιεζεο αληέδξαζε αξλεηηθά πξνο ην πξντφλ θαζψο αηζζάλζεθε φηη 

απεηιήζεθε ε ειεπζεξία ηνπο γηα επηινγή. Βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ θαη άιια ελαιιαθηηθά πξντφληα γηα αγνξά θαη ε αλάγθε ησλ αηφκσλ κπνξεί 

λα θαιπθζεί θαη κε δηαθνξεηηθά πξντφληα. 

Έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ ζεκείν είλαη ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο επηζπκίαο γηα έλα 

πξντφλ φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε έιιεηςε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ειεπζεξία επηινγήο 

ηνπ αηφκνπ εκπνδίδεηαη αιιά θαη πάιη εμαξηάηαη απφ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

απεηινχκελεο ειεπζεξίαο. 

ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ αληίδξαζε ησλ αηφκσλ ζε πεξηβαληνιινγηθά 

ζέκαηα. Τπάξρνπλ δχν ζηξαηεγηθέο: 

 Ζ επηβνιή ζπκπεξηθνξψλ νηθνινγηθά νξζέο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηνπ κελχκαηνο „ ε νηθνινγία θάλεη 

θαιφ‟. 
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Δάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε πίεζε νδεγεί ζην „boomerang effect‟ ηφηε ε πξψηε επηινγή 

ζα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Μηα έξεπλα γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζε 

θσζθνξηθψλ απνξξππαληηθψλ ζην Ματάκη απέδεημε απηφ αθξηβψο. ηη νη θάηνηθνη 

ζεψξεζαλ φηη ηνπο ζηεξείηαη ε ειεπζεξία επηινγήο, θαη απμήζεθε ε „πξνζειθπζηηθφηεηα‟ 

ηνπ πξντφληνο κε απνηέιεζκα λα εηζάγνπλ παξάλνκα απηά ηα απνξξππαληηθά ζην 

Ματάκη. ε κία άιιε πνιηηεία πξνζηέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζε ηακπέιεο ζηα ξάθηα ησλ 

super markets ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα απηψλ ησλ απνξξππαληηθψλ. Απηή ε 

ελέξγεηα είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ βιαβεξψλ πξντφλησλ. 

Άξα απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε φηη ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή. 

Βέβαηα ην άξζξν καο ηνλίδεη επίζεο φηη αθφκα θαη αλ αθνινπζεζεί ε ηαθηηθή ηεο ήπηαο 

πίεζεο ηφηε ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη ην κέγεζνο ηεο πιεξνθφξεζεο θαζψο νη 

πνιιέο πιεξνθνξίεο πξνθαινχλ αληίδξαζε θαη ην ελεξγνπνηνχλ ηελ „άεξγε αληίδξαζε‟. 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ ζεσξηψλ αλήθεη ε ζεσξία ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλσζηηθήο 

δηαθσλίαο. Δηδηθά γηα ηελ ζεσξία ηεο γλσζηηθήο δηαθσλίαο βιέπνπκε φηη είλαη εληειψο 

αληίζεηε κε ηελ ζεσξία ηεο „άεξγεο αληίζηαζεο‟ θαζψο ζηελ κελ πξψηε ν θαηαλαισηήο 

ζεσξεί ην πξντφλ πνπ δελ έρεη αγνξάζεη σο θαηψηεξν κεηά ηελ αγνξά έηζη ψζηε λα 

εμαιείςεη αηζζήκαηα ελνρήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ελψ ζηελ δεχηεξε ζεσξία ν θαηαλαισηήο ζεσξεί θαιχηεξν ην πξντφλ πνπ δελ αγφξαζε. 

κσο βαζηθφ ζεκείν δηαθνξάο ηνπο είλαη ε ειεπζεξία επηινγήο, ζηελ πξψηε επέιεμε 

ειεχζεξα ην πξντφλ πνπ ήζειε ζηελ δεχηεξε ε ειεπζεξία ηνπ πεξηνξίζηεθε. 

 

ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ  

Οη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, είλαη ην βαζηθφηεξν θίλεηξφ πνπ 

ηνπο ππνθηλεί. Οη αλάγθεο φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη, κεηαηξέπνληαη ζε νξκέο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληαζε. Παξαθίλεζε είλαη κηα αλάγθε ηφζν πηεζηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα πηέδεη ην άηνκν λα ελεξγήζεη. 

Έλα άηνκν έρεη πνιιέο αλάγθεο αλά πάζα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ. Σέηνηεο αλάγθεο είλαη νη 

βηνγελεηηθέο φπσο ε πείλα θαη ε δίςα θαη νη ςπρνγελεηηθέο φπσο ε αλάγθε γηα 

αλαγλψξηζε, ζεβαζκφ θαη αίζζεζε ζπκκεηνρήο. Μηα αλάγθε κεηαηξέπεηαη ζε θίλεηξν 

φηαλ θηάλεη ζε πςειφ επίπεδν έληαζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο κεηψλεη ηελ 

έληαζε πνπ ληψζεη ην άηνκν. 

H ζεσξία ηεο παξαθίλεζεο ηνπ S. Freud, φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, δηαηξεί ην 

κπαιφ ηνπ αηφκνπ ζε ηξία κέξε: ην id (ην ζχλνιν ησλ ελζηίθησλ πνπ θπξηαξρνχληαη 

απφ ηελ αξρή ηεο ηθαλνπνίεζεο αλεμάξηεηα απφ ην θφζηνο), ην εγψ (ε θαηαζηνιή ησλ 

ελζηίθησλ κε βάζε απηά πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηά απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα) θαη ην ππεξεγψ (ην ζπλεηδεηφ κέξνο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θαλφλσλ, ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη έλαο πνιηηηζκφο, ε θνηλσλία θαη 
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επηβάιιεη ε νηθνγέλεηα). Σα παξαπάλσ ηκήκαηα βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηακάρε κεηαμχ 

ηνπο, θάηη πνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην άηνκν, αιιά εμειίζζεηαη ζην επίπεδν ηνπ 

αζπλείδεηνπ. 

ηαλ έλα άηνκν πξνζπαζεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πξντφληα, ζα 

αληηδξάζεη φρη κφλν ζε εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δειψλνληαη, αιιά θαη ζε λχμεηο 

ζρεηηθά κε ρξψκα, ζρήκα, θ.ιπ. πνπ πξνθαινχλ ζπλεηξκνχο θαη γίλνληαη ζην 

αζπλείδεην. Έηζη γηα παξάδεηγκα, δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αηζζεζηαθέο ζθελέο σο κέζν πξνβνιήο ελφο πξντφληνο ζηνρεχνπλ ζην id, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ελφο αξψκαηνο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα αξέζνπκε ζην αληίζεην 

θχιν ηθαλνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα έλζηηθηά καο. 

Ο θαηαλαισηήο θηλείηαη πξνο δξάζε κε βάζε κηα ζεηξά απφ θίλεηξα, επνκέλσο έλα 

κέιεκα ησλ κειεηεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη λα εληνπίζνπλ ην γηαηί θάπνηνο 

ζπκπεξηθέξεηαη κε νξηζκέλν ηξφπν (Kotler P., ό.π., ζει. 184-185). Απφ ηηο πην 

γλσζηέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη εθείλεο 

ηνπ S. Freud, ηνπ A. Maslow θαη ηνπ F. Herzberg. 

Οη άλζξσπνη πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο γηαηί παξαθηλνχληαη απφ θάηη. απηφ είλαη 

απηνλφεην. Γεληθά γηα λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξέπεη θάηη λα καο 

παξαθηλήζεη. Σα πην „δπλαηά‟ θίλεηξα είλαη νη αλάγθεο καο θαη ηα ζέισ καο. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ έλα άηνκν πεηλάεη αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε απηή θαη απηή ηνλ παξαθηλεί 

ζε αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο. 

ηαλ κηα αλάγθε ηθαλνπνηείηαη παχεη λα παξαθηλεί. Σν ηη παξαθηλεί θάζε άηνκν θαη 

γεληθά ζε πνην βαζκφ ππάξρνπλ ή είλαη ηθαλνπνηεκέλεο νη παξαπάλσ αλάγθεο 

απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε εξψηεζε 

Ζ ζεσξία ηνπ Hertzberg δηαρσξίδεη ηηο αλάγθεο ζε δχν επίπεδα: 

• ην θαηψηεξν επίπεδν βξίζθνληαη νη θπζηνινγηθέο, αζθάιεηαο, θνηλσληθέο. 

• ην πςειφηεξν επίπεδν βξίζθνληαη νη αλάγθεο ηεο επίηεπμεο θαη ηεο 

απηνπξαγκάησζεο. 

Οη δχν απηέο ζεσξίεο  (Philip Kottler, ό.π., ζει: 172) θαηαηάζζνπλ ηηο αλάγθεο ζε 

επίπεδα θαη αλαθέξνπλ φηη πξψηα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο ησλ θαηψηεξσλ 

επηπέδσλ έηζη ψζηε ην άηνκν λα νδεγεζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλψηεξσλ αλαγθψλ. 

Πιένλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο, κηιάκε γηα ηθαλνπνίεζε πην πεξίπινθσλ 

αλαγθψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα νη θαηαλαισηέο δελ αγνξάδνπλ ξνχρα γηα λα κελ θξπψλνπλ ή γηα λα 

θαιχςνπλ ηα επίκαρα ζεκεία αιιά γηα λα απνθηήζνπλ ζηπι, status θαη λα γίλνπλ 

απνδεθηνί απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηά ηα θίλεηξα είλαη ππνζπλείδεηα θαηά θχξην 

ιφγν, θαζψο νη θαηαλαισηέο ζπάληα παξαδέρνληαη φηη ηα αγνξάδνπλ γηα λα γίλνπλ 

θνηλσληθά απνδεθηνί, αιιά γηα πην „ινγηθά‟ αίηηα, δειαδή επεηδή ηνπο άξεζε έλα παιηφ 
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θαη ηνπο δέζηαηλε. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ζεσξία ηνπ Φξφηλη, νη πεξηζζφηεξεο 

αλάγθεο πνπ παξαθηλνχλ ηα άηνκα είλαη ππνζπλείδεηεο θαη δελ γίλνληαη αληηιεπηέο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα νπίζθη κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή απνδνρή θαη 

φρη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γεχζεο. 

Σα θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ κπνξεί λα είλαη είηε αξλεηηθά (negatively originated) είηε 

ζεηηθά (positively originated ή transformational) (Arens F. William, 2000, 

‗‗Contemporary Advertising: principles and practice‘‘, McGrew Hill. ζει. 138). 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη άλζξσπνη πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο γηα λα 

απνθχγνπλ κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε ή γηα λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα, δειαδή ηα 

θίλεηξα ηνπο απνξξένπλ απφ κηα δπζάξεζηε/ αξλεηηθή θαηάζηαζε. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν ζέιεη λα αλαπηπρζεί ή λα ληψζεη έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν 

ζπλαίζζεκα. 

ΠΗΝΑΚΑ : 

Αξλεηηθά Κίλεηξα Θεηηθά Κίλεηξα 

Απνθπγή 

πξνβιήκαηνο 

Ηθαλνπνίεζε 

αηζζήζεσλ 

Λχζε πξνβιήκαηνο Πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

Με ηθαλνπνίεζε Κνηλσληθή απνδνρή 

Πεγή: William F. Arens, φ.π., ζει.: 138 

 

Ο Kottler δηαρσξίδεη θαη απηφο ηηο βηνινγηθέο απφ ηηο ςπρνγελείο αλάγθεο. ε θάζε 

πεξίπησζε κηα αλάγθε πξέπεη λα είλαη „δπλαηή‟ γηα λα παξαθηλήζεη ζε δξάζε ην άηνκν. 

Οη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη αλαδεηνχλ εκπεηξίεο νη νπνίεο ζα δηακνξθψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνπλ. 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο είλαη νη 

δηαζέζηκεο πεγέο. Με απηφλ ηνλ φξν ελλννχκε φρη κφλν ηα ρξήκαηα αιιά θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηελ δσή ηνπ θάζε αηφκνπ, φπσο είλαη ε ειηθία, ε κφξθσζε θαη 

ε πξνζσπηθφηεηα. 

„Άιιεο ζεσξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθίλεζε είλαη απηή ηνπ Hull (Wearden J. H. , 

1989, «Mysteries of the organism: Clark L. Hull's Principles of Behavior and 

some problems in contemporary schedule theory»,  Journal of the Experimental 

Analysis of Behavior,  March; 51(2) ζει.277–286).  ν νπνίνο αλέθεξε φηη γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά επζχλνληαη ηα θίλεηξα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ε 

επηθείκελε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη θαη απφ ηνπο δχν παξάγνληεο (θίλεηξα θαη 

νξγαληζκφ). Θεσξνχζε ηελ ζεσξία ηεο παξαθίλεζεο βαζηθή ζηελ κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  
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πγθεθξηκέλα ν Hull αλέθεξε φηη εθηφο απφ ηα εξεζίζκαηα, ε ζπλήζεηα έρεη κεγάιε 

δχλακε ζηελ παξαθίλεζε. Έλα άηνκν κπνξεί λα αληηδξάζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζε 

έλα εξέζηζκα, φπσο ε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηππνπνηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ελδέρεηαη λα αιιάμεη κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο ή ηεο 

απαγφξεπζεο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΜΑSLOW 

Σν πην δηαδεδνκέλν, ίζσο, κνληέιν παξαθίλεζεο είλαη απηφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

A.Maslow. Πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη κε θιηληθέο έξεπλεο, απηφ πνπ παξαθηλεί ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, δελ εμεηάδεη θίλεηξα ηνπ αηφκνπ έλα πξνο έλα κε βάζε 

θάπνηαο ζεηξάο αλεμαξηήησλ παξνξκήζεσλ, αιιά, θάζε αλζξψπηλε αλάγθε εμεηάδεηαη 

ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο αλάγθεο. χκθσλα κε ηνλ Maslow, κφλν νη αλάγθεο πνπ δελ 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί είλαη παξάγνληεο ππνθίλεζεο. Γηεξεχλεζε ινηπφλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαζψο θαη ηελ παξαθηλεηηθή ηνπ δχλακε θαη ηηο ηαμηλφκεζε ζε πέληε 

θαηεγνξίεο αλαγθψλ: 

ΦπζηνινγηθΫο ΑλΪγθεο: 

 Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλάγθεο πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ. Σν νμπγφλν, ην λεξφ, ε ηξνθή, ε έλδπζε, ε 

θαηνηθία είλαη νη απαξαίηεηεο αλάγθεο πνπ επηζπκεί ην άηνκν λα ηθαλνπνηήζεη. Οη 

αλάγθεο απηέο βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηνπ Maslow. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ 

δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο απηέο, αλ φρη «πιήξσο» ζε έλα κεγάιν βαζκφ, δελ 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα άιιεο αλάγθεο. 

ΑλΪγθεο ΑζθΪιεηαο/ ηγνπξηΪο:  

ε απηή ηελ θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη νη αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Σν άηνκν έρεη ηελ αλάγθε λα αηζζάλεηαη ζηγνπξηά γηα ηελ χπαξμή ηνπ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζην κέιινλ. Δπηζπκεί λα είλαη αζθαιήο 

απέλαληη ζε θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο θσηηά, αλεξγία, αηπρήκαηα, κφληκε 

απαζρφιεζε, ζχληαμε θαη θαηνηθία. 

ΚνηλσληθΫο αλΪγθεο:  

Ζ επφκελε θαηεγνξία αλαγθψλ είλαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη 

αλάγθεο γηα ζπληξνθηθφηεηα, ζηνξγή θαη θηιία. Οη αλάγθεο δειαδή ηνπ αλζξψπνπ λα 

αλήθεη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, λα γίλεηαη απνδεθηφο απφ απηέο, λα 

αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο, λα θεξδίδεη θαη λα πξνζθέξεη αγάπε θαη ζηνξγή. 

ΑλΪγθεο εθηέκεζεο ά αλαγλώξηζεο:  

Οη αλάγθεο απηέο απνθαινχληαη ζπρλά θαη εγσηζηηθέο. Ζ αλαγλψξηζε, ε θνηλσληθή 

ζέιεζε, ε απηνεθηίκεζε θαη ν απηνζεβαζκφο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Σν άηνκν, 

επηδεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πεξίγπξνπ, επηζπκεί ηε θήκε, ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 
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αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε θαηεγνξία αλαγθψλ, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζεί, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Οη θαηαλαισηέο πνιιέο 

θνξέο, απνθηψληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο ζεσξνχλ φηη απμάλνπλ ην θχξνο θαη ην 

γφεηξφ ηνπο. 

ΑλΪγθεο νινθιάξσζεο ά απηνπξαγκΪησζεο:  

Πξφθεηηαη γηα αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε, ηελ επηηπρία θαη ηελ εμέιημε. ηελ 

ππξακίδα ηνπ Maslow είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ αλψηεξε θαηεγνξία θαη αθνξνχλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ γηα εθπιήξσζε φισλ ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ νλείξσλ ηνπ. 

πσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ην άηνκν πξνζπαζεί αξρηθά λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ. 

Αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ απηέο, δελ απνηεινχλ πιένλ θίλεηξν πξνο δξάζε θαη ην άηνκν 

επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο, δειαδή ησλ αλαγθψλ αζθαιείαο, 

θ.ν.θ. Αξρηθά ν Α. Μaslow ππνζηήξηδε πσο έλαο θαηαλαισηήο ζα ζειήζεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα επίπεδν αθνχ πξψηα έρεη 

ηθαλνπνηήζεη πιήξσο εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζην ακέζσο πξνεγνχκελν. Δληνχηνηο, 

λεφηεξνη κειεηεηέο απνθάλζεθαλ πσο ην άηνκν δελ είλαη απαξαίηεην λα ηθαλνπνηήζεη 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ελφο επηπέδνπ γηα λα πεξάζεη ζην επφκελν, αιιά έλα πνζνζηφ 

ηνπο πνπ κεηψλεηαη φζν αλεβαίλεη ην επίπεδν (Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 69). 

 

Ó×ÇÌÁ : ÉÅÑÁÑ×ÇÓÇ ÁÍÈÑÙÐÉÍÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
ÐçãÞ Ìaslow A. H. 1970, “Motivation and Personality”, 2nd edition, 

Prentice Hall, NJ (ðñïóáñìïãÞ) 
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ΘΔΧΡΗΑ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

Ζ ζεσξία ηνπ F. Herzberg ήξζε λα ζπκπιεξψζεη εθείλε ηνπ A. Maslow. πγθεθξηκέλα 

ππνζηεξίδεη, φηη γηα θάζε άηνκν ππάξρνπλ ηα θίλεηξα θαη ηα αληηθίλεηξα. Σα κελ πξψηα 

πξνθαινχλ ηθαλνπνίεζε θαη είλαη απαξαίηεηα γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζηελ αγνξά 

ελφο πξντφληνο, ελψ ηα δεχηεξα πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη ε απνπζία ηνπο δελ είλαη 

απφ κφλε ηεο ηθαλή γηα λα ππάξμεη παξαθίλεζε γηα αγνξά. 

 

Καηά ηνλ Herzberg ππάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, νη νπνίνη πξνθαινχλ 

δπζαξέζθεηα ή επραξίζηεζε ζηα άηνκα. Σελ πξψηε θαηεγνξία ηελ νλφκαζε 

παξάγνληεο πγηεηλήο (hygiene factors), ελψ ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηελ νλφκαζε 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο (ή θίλεηξα). Οη παξάγνληεο πγηεηλήο φηαλ ππάξρνπλ, 

εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία δπζαξέζθεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο κεηά ηελ απφθηεζε 

θάπνηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο. 

Αληίζεηα, νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο, νη νπνίνη θαινχληαη δηαθνξεηηθά θαη «θίλεηξα» 

αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ηα δηαρσξίδνπλ απφ ηα άιια θαη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ  

Ζ αληίιεςε είλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

κεηά ηελ εξκελεία, ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

δέρηεθαλ ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ αληίιεςε νξίδεηαη σο ε ςπρνινγηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη πσο απηή 

ιακβάλεηαη απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ (Mullen, B. and J. Johnson, C. , 1990, 

The psychology of consumer behavior, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates).  

χκθσλα κε ηνλ P. Chisnall, “αληίιεςε είλαη ε πλεπκαηηθή δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο, 

γλψζεο θαη θξίζεο, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα άηνκν λα αλαγλσξίζεη, λα 

θαηαλνήζεη θαη λα εμεγήζεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη”. Ζ αληίιεςε δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ην ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ εξεζίζκαηνο αιιά θαη απφ ηε ζρέζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην άηνκν.  (Δμαδάθηπινο N., 2003, 

«Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα) 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο πεξηιακβάλνπλ 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ην ζέκα ηεο αληίιεςεο είλαη βαζηθφ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή (Wilkie, 1994). 

 

Σα άηνκα κπνξεί λα αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά, ίδηα δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο 

εμαηηίαο ηξηψλ δηαδηθαζηψλ αληίιεςεο (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 47-52): 

 

Α) Δπηιεθηηθή Πξνζνρή (Selective Attention):  

Πξφθεηηαη γηα ηελ λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα επεμεξγαζηνχλ έλα κηθξφ 

αξηζκφ απφ ηα εθαηνκκχξηα εξεζίζκαηα ηα νπνία δέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

θαη πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζην γλσζηηθφ ηνπο θέληξν. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη θάπνην εξέζηζκα ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

αηζζεηήξησλ ππνδνρψλ ηνπο. Δπεηδή έλα άηνκν δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί φια ηα 

εξεζίζκαηα πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ, ηα πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα ζα πεξάζνπλ απφ 

θάπνηα επηινγή (επηιεθηηθή πξνζνρή). ε γεληθέο γξακκέο νη θαηαλαισηέο 

αληηιακβάλνληαη πην εχθνια εξεζίζκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα αλάγθε ηνπο θαη 

δελ ηα έρνπλ ζπλεζίζεη. Οη άλζξσπνη θαζεκεξηλά εθζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ηνπο θαίλνληαη ζεκαληηθά 

θαη ελδηαθέξνληα, ελψ απνθεχγνπλ άιια πνπ κπνξεί λα ηα ζεσξνχλ δπζάξεζηα. Οη 

θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθιεθηηθή επηινγή γηα λα απνθαζίζνπλ ζε πνηεο 

θαηαζηάζεηο θαη εξεζίζκαηα ζα εθηεζνχλ ή δελ ζα εθηεζνχλ θαζφινπ. πλήζσο ηα 

κελχκαηα ζηα νπνία ζα δψζνπλ ζεκαζία νη θαηαλαισηέο θαη νη άλζξσπνη γεληθφηεξα, 

είλαη εθείλα πνπ είλαη ζρεηηθά κε κηα ησξηλή αλάγθε αιιά θαη εξεζίζκαηα ηα νπνία 

πξνζδνθνχλ (Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, 

Αζήλα). Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ππνζεηηθφο θαηαλαισηήο επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη 

ηελ αλάγθε απφθηεζεο ελφο απηνθηλήηνπ, θπζηνινγηθφ είλαη λα πξνζέρεη ηδηαίηεξα ηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 

Β) Δπηιεθηηθή Παξακφξθσζε (Selective Distortion):  

Δπηιεθηηθή Παξακφξθσζε είλαη ε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ απνδερφκελσλ εξεζηζκάησλ 

ζηελ νπνία κπαίλνπλ νη θαηαλαισηέο, φηαλ δηαθσλνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αγαζψλ, ή δελ είλαη ηα αλακελφκελα πνπ απαηηνχλ κεηά ηελ απφθηεζή ηνπο. ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο εζηηάδνληαη ζε θάπνην εξέζηζκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

εχξνο έθζεζήο ηνπο. Καζψο ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη θάπνηνο είλαη ηφζα πνιιά, ηα 

ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ θίλεζε, αληίζεζε ρξσκάησλ, αζπλήζηζηνπο 

ήρνπο, απμεκέλα κεγέζε θαη επαλάιεςε. Πνιιέο θνξέο ζηα εξεζίζκαηα πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο δε βξίζθνπλ πάληνηε απηφ πνπ επηζπκνχλ, κε 

απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εηζξνή ησλ λέσλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε άπνςή ηνπο. Ζ 

εθιεθηηθή παξακφξθσζε πεξηγξάθεη ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα δηαζηξεβιψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθά δηακνξθσκέλεο γλψκεο ηνπο (Δμαδάθηπινο 

N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα). 

 

Γ) Δπηιεθηηθή Γηαηήξεζε (Selective Retention):  

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο δηαηήξεζεο πξνθχπηεη φηαλ ηειηθά ν θαηαλαισηήο 

απνδερζεί ην εξέζηζκα θαη δέρεηαη κφλν ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνλ επραξηζηνχλ, 

δηαγξάθνληαο απηά πνπ ηνπ πξνμελνχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Απνηειεί ηε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεη θαλείο ζηα αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

δίλνπκε έκθαζε ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνζψπνπ ή ελφο αληηθεηκέλνπ, ελψ 

ζε άιια κπνξεί λα δψζνπκε κηθξφηεξε βαξχηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κία ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία κπνξεί λα ηε ζπκφκαζηε πνιχ έληνλα, ελψ θάπνηα άιια γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο κπνξεί λα κελ ηα ζπκφκαζηε θαζφινπ. Με άιια ιφγηα φπσο ππνζηεξίδεη 

θαη ν Δμαδάθηπινο (Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», 

Έιιελ, Αζήλα), νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα θξαηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηά πνπ πηζηεχνπλ θαη επηζπκνχλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ εθιεθηηθή 

ζπγθξάηεζε.  

Γπν άηνκα κπνξεί λα βιέπνπλ ην ίδην γεγνλφο, αιιά λα θαηαιήγνπλ ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ, αλάινγα κε ηα πηζηεχσ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Παξάιιεια, φηαλ έλα κήλπκα δελ είλαη μεθάζαξν σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ, νη 

θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη λα ην εξκελεχνπλ κε 

βάζε απηέο.  

 

ΜΑΘΖΖ 

Ζ κάζεζε ζεσξείηαη παξάγνληαο επεξεαζκνχ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θαζψο απνηειεί ζπζζσξεπκέλε αγνξαζηηθή εκπεηξία. Ζ κάζεζε παξάγεηαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θηλήηξσλ, ησλ εξεζηζκάησλ, ησλ ππαηληγκψλ, ησλ αληηδξάζεσλ 

θαη ηεο ελίζρπζεο.  

Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ φηαλ βξίζθνληαη ζε δξάζε. Ζ κάζεζε πεξηγξάθεη ηηο αιιαγέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ πνπ πξνέξρνληαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο. Ο P. 

Chisnall αλαθέξεη φηη ε κάζεζε είλαη κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κφληκε αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επέξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ή ηεο εμάζθεζεο.  

(Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα) 
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Ζ κάζεζε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο γηα ηελ Φπρνινγία κε δπν μερσξηζηέο 

πξνζεγγίζεηο: ην ζπκπεξηθνξηζκφ, φπνπ ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα αληαπφθξηζεο ζε 

εμσηεξηθά γεγνλφηα θαη ηε γλσζηηθή ζεσξία, φπνπ ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

λνεηηθήο δηεξγαζίαο (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 62-67). Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

κάζεζεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ην Μάξθεηηλγθ, θαζψο ζε πνιιά 

πξντφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ ηα εξεζίζκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο 

απνθξίζεηο. 

Ζ κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ αληίιεςε. Μφιηο αληηιεθζνχκε θάηη 

ζέινπκε λα ην „κάζνπκε‟. Απηή ε εμήγεζε βέβαηα είλαη ιίγν αφξηζηε θαζψο ππάξρνπλ 

πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ κάζεζε. Καηά αξράο ππάξρνπλ δχν βαζηθέο ζρνιέο (Wells, 

Burnett, Moriarty (2000), ‗‗Advertising: Principles and Practice‘‘. Prentice Hall, 

ζει.169) 

Α. Ζ ζρνιή ηεο γλψζεο: ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κε ηελ βνήζεηα 

ηεο αληίιεςεο θαη ηελ δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

Β. Ζ ζρνιή ηεο „ζπλδεζηκφηεηαο‟: ζηεξίδεη ηελ ζεσξία φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ φηαλ 

ζπλδπάδνπλ ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. ε απηήλ ηελ 

ζρνιή αλήθνπλ ηα γλσζηά πεηξάκαηα ηνπ Pavlov, ν νπνίνο κέζσ ηεο επαλαιεπηηθήο 

ζχλδεζεο ελφο εξεζίζκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα νδεγνχζε ζηελ κάζεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Απηή ε ζπλζήθε είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε. 

 

Ο θαζεγεηήο F.Skinner (Skinner B. F., 1992,  Verbal Behavior, Copley Publishing 

Group, United States) αλέπηπμε ηελ ζεσξία ηεο „ζπληειεζηηθήο κάζεζεο‟, δειαδή ηεο 

αλαδήηεζεο ζπκπεξηθνξψλ κέζσ ηεο δνθηκήο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε επηβξάβεπζε. 

Γειαδή ηα άηνκα καζαίλνπλ πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ δνπλ. 

Μηα επηπιένλ δηάζεκε ζεσξία ηεο κάζεζεο είλαη απηή ηνπ A. Bandura, ( Bandura, A., 

1969, Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart, & Winston) ε 

νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ παξαηήξεζε άιισλ ζπκπεξηθνξψλ κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλεηαη ε κάζεζε. Σα άηνκα παξαηεξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά άιισλ, δεκηνπξγνχλ 

θψδηθεο ηνπο νπνίνπο αλαθαινχλ φηαλ θαινχληαη λα αληηδξάζνπλ ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο 

πξνζνρήο, δηαηήξεζεο ζηελ κλήκε, αλαπαξαγσγήο θαη παξαθίλεζεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ αλάιπζε ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ε πην γλσζηή εθαξκνγή ηεο είλαη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα κηα δηαθήκηζε γηα έλα γλσζηφ ζακπνπάλ καο ππνδεηθλχεη 
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φηη εάλ ζέινπκε λα γίλνπκε δεκνθηιείο θαη αμηνζαχκαζηνη πξέπεη λα ινπδφκαζηε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ζεσξία ηνπ Bandura είλαη νη εμήο: 

1. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά παξακέλεη πεξηζζφηεξν ζηελ κλήκε εάλ ηελ 

ζπλδέζνπκε κε ζχκβνια (ιέμεηο ή εηθφλεο) 

2. Δίλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπκε έλα κνληέιν ζπκπεξηθνξάο εάλ απηφ 

νδεγεί ζε απνηέιεζκα ην νπνίν έρεη αμία γηα εκάο 

3. Δίλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπκε έλα κνληέιν ζπκπεξηθνξάο εάλ απηφ έρεη 

πξαθηηθή εθαξκνγή θαη είλαη παξφκνην κε ηηο αμίεο θαη αξρέο καο. 

χκθσλα κε ηνπο Merriam θαη Caffarella ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, φπνπ ε θαζεκία έρεη δηαθνξεηηθφ 

επίθεληξν. 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη κηα εζσηεξηθή δηεξγαζία ε νπνία 

μεθηλάεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ. ε απηήλ ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο, δειαδή ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνγέλεηα. Σν άηνκν καζαίλεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

δηακνξθψλεη έηζη ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά (Merriam,S. - Caffarella , 1991,  

‗‗Learning in Adulthood: a comprehensive guide‘‘. Jossey – Bass ζει. 124). 

Δπίθεληξν ζηελ ζεσξία ηεο κάζεζεο είλαη ε αιιαγή. Γειαδή νη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο καζαίλεη γηα λα αιιάμεη. Δίλαη πηζαλφ φκσο λα ηζρχεη θαη 

ε αληίζηξνθε ζρέζε, δειαδή θαζψο ν άλζξσπνο αιιάδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ (αιιάδεη θαη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ, νη νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο) λα 

καζαίλεη λα πξνζαξκφδεηαη, άξα λα απνθηά λέεο ζπλήζεηεο θαη λέα ζπκπεξηθνξά. Δίλαη 

επνκέλσο εζσηεξηθή δηεξγαζία ε νπνία φκσο πξνσζείηαη απφ ηελ αλάγθε γηα 

θνηλσληθνπνίεζε. 

Ζ κάζεζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, δειαδή λα πξνθαιείηαη ιφγσ χπαξμεο 

επηβξάβεπζεο ή ηηκσξίαο, επεηδή ππάξρεη αλάγθε απφθηεζεο γλψζεο ή αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο ε κάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δξάζεο κπνξεί λα πξνθχπηεη 

ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ή θαη ηεο ζπλήζεηαο. 

 

Ο άλζξσπνο καζαίλεη ην πψο ζα ζπκπεξηθέξεηαη. Ζ κάζεζε παξάγεηαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο νξκψλ, εξεζηζκάησλ, λχμεσλ, απαληήζεσλ θαη εληζρχζεσλ. Οη 

καξθεηίζηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δήηεζε γηα έλα πξντφλ ζπλδένληάο ην κε ηελ 

νξκή, ρξεζηκνπνηψληαο λχμεηο θαη παξέρνληαο ελίζρπζε. Έηζη, κηα εηαηξεία κπνξεί λα 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ αγνξά ρξεζηκνπνηψληαο λχμεηο θαη παξέρνληαο ηηο ίδηεο 

νξκέο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη παξέρνληαο παξφκνηα εξεζίζκαηα θαη απηφ γηαηί νη 

θαηαλαισηέο είλαη πηζαλφηεξν λα γίλνπλ πηζηνί ζε παξφκνηεο κάξθεο κε απηέο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ πξνεγνπκέλσο. Μηα άιιε εθδνρή είλαη κηα εηαηξεία λα ζρεδηάζεη έηζη 

ην πξντφλ ηεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε άιιεο νξκέο θαη λα παξέρεη ηζρπξφηεξα 

εξεζίζκαηα, έηζη ψζηε λα θάλεη ηελ αιιαγή.  

 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ θαη νη Mullen & Johnson, (Mullen, B. and J. 

Johnson, C. , 1990, The psychology of consumer behavior, Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates) ε κάζεζε νξίδεηαη ζαλ κηα ζρεηηθά κφληκε αιιαγή 

ζηελ ζπκπεξηθνξά, σο απνηέιεζκα εμάζθεζεο ή εκπεηξίαο. Δίλαη έλαο αξθεηά επξχο 

θαη γεληθφο νξηζκφο, θαζψο ε ίδηα ε έλλνηα ηεο κάζεζεο είλαη ηφζν πνιχπινθε πνπ δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα έλαλ πην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ. Πνιινί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

αλαιχζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο, αιιά έρνπλ επηθξαηήζεη δχν 

πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε, ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο (behavioral approach), ε 

νπνία πξνέξρεηαη απφ κηα γεληθή ζεσξία ηεο ςπρνινγίαο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ 

(κπεραβηνξηζκνχ) θαη ηδξχζεθε ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα απφ ηνλ Watson. Ζ δεχηεξε 

είλαη ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε (cognitive approach) θαη είλαη έλα παξαθιάδη ηεο 

γεληθφηεξεο ζεσξίαο ηεο ςπραλάιπζεο. 

 

Ζ πκπεξηθεξηνξηζηηθά ΠξνζΫγγηζε 

ε αληίζεζε κε ηνλ Freud, ν Watson δελ αζπαδφηαλ ηε ζεσξία γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

αζπλείδεηνπ, ηνπ ππνζπλείδεηνπ έζησ θαη ηνπ ζπλεηδεηνχ. Τπνζηήξηδε φηη ζηελ 

ςπρνινγία ιακβάλεηο απηφ πνπ κπνξείο λα δεηο θαη απηφ πνπ δελ κπνξείο λα δεηο πνιχ 

απιά δελ ππάξρεη. ηα πεηξάκαηά, ηνπ παξείρε εξεζίζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιπε ηη 

αθξηβψο ζπλέβαηλε ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα (Statt, D.A. , 1997, Understanding the 

consumer: a psychological approach, Houndmills: Macmillan Business).  

O Ivan Pavlov, απφ ηελ άιιε κεξηά, έδεηρλε ελδηαθέξνλ γηα ην ηη ζπλέβαηλε αλάκεζα 

ζην εξέζηζκα θαη ηελ ηειηθή αληίδξαζε. ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα ζην ρσλεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ζθπιηψλ, θαηάθεξε λα απνδείμεη φηη κεηαμχ ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαη ηεο αληίδξαζεο ιακβάλνπλ κέξνο δηαδηθαζίεο κε ςπρνινγηθφ 

πεξηερφκελν. 

ηα πεηξάκαηα απηά, φπσο αλαθέξεη θαη ν Νηθφιανο Δμαδάθηπινο (1996) έδηλε ηξνθή 

ζε ζθχινπο, ελψ ζπγρξφλσο ρηππνχζε έλα θνπδνχλη. Με ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ 

αλαθάιπςε φηη κε ην ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ νη ζθχινη εηνηκάδνληαη γηα ην θαγεηφ 

ηνπο ( ηα ζάιηα ηνπο απμάλνληαλ). Ο Pavlov κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπέξαλε φηη νη 

ζθχινη κπνξνχλ λα κάζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπζρέηηζεο (association). Γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην πείξακα ηνπ Pavlov 

(Δμαδάθηπινο N., 2003, «Σπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαιωηή», Έιιελ, Αζήλα) 
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ην πείξακά ηνπ Pavlov ε νξκή ήηαλ ε πείλα, ην εξέζηζκα ήηαλ ην θαγεηφ, ε λχμε ήηαλ 

ην θνπδνχληζκα, ε αληαπφθξηζε ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ην θαγεηφ θαη ε επαλίζρπζε 

ιάκβαλε κέξνο κε ηελ επαλάιεςε ηνπ πεηξάκαηνο. Σν πείξακα ηεο κάζεζεο ηνπ 

Pavlov έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ. Αξρηθά ζπλδέεη ηηο 

νξκέο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα αγαζά, ππνδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πνηα αγαζά 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο ην κάξθεηηλγθ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο λχμεηο. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηελ νξκή ηεο πείλαο, έλα ζάληνπηηο είλαη ην εξέζηζκα ελψ ε κάξθα ηνπ, 

ε γεχζε ηνπ, ε ζπζθεπαζία ηνπ είλαη νη λχμεηο. Ζ επαλίζρπζε είλαη έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, θαζψο κφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφλ ν θαηαλαισηήο λα κείλεη πηζηφο ζηηο αγνξέο ηνπ. Σν ππφδεηγκα κπνξεί λα έρεη 

δψζεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζην κάξθεηηλγθ, αιιά δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ 

ηνπ ελδερφκελεο αιιαγέο ησλ αλαγθψλ (φπσο νη επίθηεηεο νξκέο) θαη φηη απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξε αλάιπζε θαη έξεπλα γηα λα ππάξρνπλ θαιχηεξεο πξνβιέςεηο ηηο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξά απνηειέζκαηα. ηνλ 

κπεραβηνξηζκφ επηθξάηεζαλ δχν ζεσξίεο, ηεο θιαζζηθήο ππνβνιήο (classical 

conditioning) θαη ηεο ζπληειεζηηθήο ππνβνιήο (instrumental conditioning), πνπ ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ πνιχ επηγξακκαηηθά, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ Wilkie 

(1994).  

Γλσζηηθά ΠξνζΫγγηζε 

ηαλ αληηκεησπίδνπκε πνιχπινθεο θαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο νη πεξηζζφηεξνη 

ςπρνιφγνη ζα ζηξέθνληαλ πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο κάζεζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ιέμε γλώζεηο (πεπνηζήζεηο θαη αληαπνθξίζεηο) παξά 

ζηε ζπκπεξηθνξά.  Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο κε απηή 

ηε πξνζέγγηζε είλαη φηη ζηελ νπζία δελ κπνξνχλ λα μέξνπλ κε ζηγνπξηά πνηεο αθξηβψο 

είλαη νη γλψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο · κπνξνχλ φκσο λα ππνζέζνπλ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ (Statt, D.A. , 1997, 

Understanding the consumer: a psychological approach, Houndmills: Macmillan 

Business, ζει). 

Απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή, κέρξηο φηνπ έλαο θαηαλαισηήο 

αγνξάζεη έλα πξντφλ ή γλσζηνπνηήζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζε έλαλ εξεπλεηή αγνξάο, νη 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη δηαζέζεηο ηνπ δελ πθίζηαληαη. ηαλ φκσο κάζνπκε κε 

ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηηο πξνηηκήζεηο θαη δηαζέζεηο ηνπ θαηαλαισηή, 

αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 
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ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΝΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ 

Ζ ζεσξία ηνπ L. Festinger (Festinger, L. & Carlsmith, J.M., 

1959, Cognitive Consquences of Forced Compliance. Journal of Abnormal and 

Social Psychology, 58, ζει.203-210 ) αλαθέξεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο 

πξάμεο κεηά ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε. Σα άηνκα ηείλνπλ λα δηθαηνινγνχλ θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ηηο απνθάζεηο ηνπο έηζη ψζηε λα εληείλνπλ ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (δειαδή ηελ αγνξά πνπ έθαλαλ). πλήζσο 

απηή ε θαηάζηαζε πξνθχπηεη φηαλ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα πηζηεχσ θαη πεπνηζήζεηο 

ή φηαλ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο είλαη πνιχ φκνηεο κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 

θάπνηνο αγνξάδεη έλα ζπνξ απηνθίλεην ην νπνίν δελ είλαη άλεην γηα κεγάιεο δηαδξνκέο. 

Ζ δηαθσλία πξνθχπηεη θαζψο επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη έλα θαιφ απηνθίλεην είλαη θαη 

άλεην. Απηή εμαιείθεηαη φηαλ επηθξαηήζεη ε πεπνίζεζε φηη ην απηνθίλεην 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα κηθξέο απνζηάζεηο ή εάλ εληζρπζνχλ άιια ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ην ζηπι, ε αζθάιεηα θαη ε ηαρχηεηα. ηελ αθξαία πεξίπησζε ε δηαθσλία ζα 

εμαιεηθζεί εάλ πεηάμεη ην απηνθίλεην, αιιά είλαη πην εχθνιν λα αιιάμεη ην πηζηεχσ ηνπ 

αγνξαζηή παξά λα πξνβεί ζε ηέηνηα πξάμε, ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ. 

 

ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ 

Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε πνπ έρεη θάζε άηνκν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαη πσο ηα αμηνινγεί (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 208). Καηά έλα ηξφπν, θάζε 

έλαο απφ καο είλαη έλα ζχλνιν απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, δειαδή έρεη πνιινχο εαπηνχο 

θαη αλάινγα κε ηε θάζε θαη ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη, ελεξγεί δηαθνξεηηθά, αγνξάδεη 

δηαθνξεηηθά πξντφληα, ή δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ απηνεθηίκεζεο. Με ιίγα ιφγηα, ηα 

άηνκα κνηάδνπλ κε εζνπνηνχο πνπ έρνπλ πνιινχο ξφινπο λα παίμνπλ (π.ρ. ε Μαληφλα 

είλαη αηζζεζηαθή ρνξεχηξηα, ζηνξγηθή κεηέξα, εζνπνηφο, θ.α.) ηνπο νπνίνπο θέξνπλ ζε 

πέξαο ελεξγνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο αλά πεξίζηαζε. 

ηε ζεσξία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή έρνπλ επηζεκαλζεί ηέζζεξηο ηχπνη 

απηναληίιεςεο (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 155-158): 

α) πξαγκαηηθή απηναληίιεςε ( πσο βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο) 

β) ηδαληθή απηναληίιεςε (πσο ζα ζέιακε λα βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο) 

γ) θνηλσληθή απηναληίιεςε (πσο καο βιέπνπλ νη άιινη) 

δ) ηδαληθή θνηλσληθή απηναληίιεςε (πσο ζα ζέιακε λα καο βιέπνπλ νη άιινη) 

Παξάιιεια, ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλακελφκελε απηναληίιεςε, (πσο αλακέλνπκε 

λα βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε κειινληηθφ δηάζηεκα), ηελ αλαγθαζηηθή απηναληίιεςε, 

(ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα έρνπκε) θαη ηελ εθηεηακέλε 

απηναληίιεςε (πεξηιακβάλεη ηα αληηθείκελα πνπ δηαζέηεη/θαηαλαιψλεη ην άηνκν θαη ηα 

ζεσξεί κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, φπσο π.ρ. έλα απηνθίλεην, έλα θηλεηφ, θ.ν.θ.) Ζ ζεκαζία 
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ηεο απηναληίιεςεο γηα ηε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ σο θαηαλαισηή 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη πεγάδεη απφ ηελ άπνςε φηη ην άηνκν ζα θαηαλαιψλεη εθείλα 

ηα πξντφληα πνπ πηζηεχεη πσο ζα ηνλίζνπλ ην πνηνο πηζηεχεη πσο είλαη, πνηνο ζα 

ήζειε λα είλαη, πνηνο πηζηεχνπλ νη άιινη φηη είλαη ή πνηνο ζα ήζειε λα πηζηεχνπλ νη 

άιινη φηη είλαη. Έηζη, ε έλλνηα ηεο απηναληίιεςεο βξίζθεη εθαξκνγή ζην Μάξθεηηλγθ ην 

νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ ηαχηηζή ηεο κε ηελ εηθφλα κηαο κάξθαο (ελφο θαηαζηήκαηνο, 

θ.ν.θ), ψζηε ε ρξήζε ηεο κάξθαο λα ηελ εληζρχεη. 

 

ΜΝΖΜΖ 

Με ηνλ φξν κλήκε αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ (Solomon M. R. 

Et al., ό.π, ζει. 72). Οη ςπρνιφγνη θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε βξαρππξφζεζκε 

κλήκε (πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ) θαη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε (πην 

κφληκε απνζήθεπζε). χκθσλα κε ηελ επξέσο απνδεθηή ζεσξία ηεο ζπλεηξκηθήο 

κλήκεο (associative network memory), ε καθξνπξφζεζκε κλήκε απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν ζπλδέζεσλ θαη θφκβσλ. Οη θφκβνη είλαη πιεξνθνξίεο απνζεθεπκέλεο πνπ 

ζπλδένληαη κέζσ ζπλδέζκσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε έληαζε. Πιεξνθνξίεο πνπ θαίλνληαη 

φκνηεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα γεληθή θαηεγνξία θαη λέεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο 

εξκελεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ππάξρνπζα δνκή. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη έλα δίθηπν γηα ηα αξψκαηα. Έλαο 

θφκβνο κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηα αξψκαηα φπσο κάξθεο (π.ρ. Cucci), 

ραξαθηεξηζκνχο (π.ρ. αηζζεζηαθφ) ή θαη πξφζσπα (π.ρ. έλα κνληέιν πνπ ην 

δηαθεκίδεη). 

ηαλ κηα εμσηεξηθή πιεξνθνξία ελεξγνπνηήζεη έλα θφκβν ή κηα εζσηεξηθή 

πιεξνθνξία αλαθιεζεί απφ ηε κλήκε, ηφηε ελεξγνπνηνχληαη θαη νη άιινη θφκβνη πνπ 

έρνπλ ηζρπξνχο ζπλδέζκνπο κε ηνλ αξρηθφ θφκβν. χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηέινο, 

παξνκνηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κλήκεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, 

ζην ζηάδην ηεο θσδηθνπνίεζεο ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζε κνξθή πνπ αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνλ εγθέθαιν, ζην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο ε γλψζε ελνπνηείηαη κε ηελ 

πξνυπάξρνπζα κλήκε θαη ηέινο θαηά ηελ αλάθηεζε ην άηνκν αλαζχξεη ηελ επηζπκεηή 

πιεξνθνξία. 

 

ΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΖΘΔΗΔ 

ηάζε νλνκάδεηαη ε ζρεηηθά ζηαζεξή ηάζε ελφο αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη ή λα δξα κε 

ζπλεπή ηξφπν απέλαληη ζε θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπ 

αηφκνπ, πξνθχπηεη απφ ηνλ ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπ θχθιν, ηηο νηθνγελεηαθέο νκάδεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαζεκεξηλά. Οη 
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ζπλήζεηεο θαη ε ζηάζε δσήο ηνπ αηφκνπ, απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, 

ελψ ηείλνπλ λα αλαπηπρζνχλ επηιεθηηθά. 

Ο φξνο ζηάζε (attitude) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο σο άηνκα 

(π.ρ. πνηα ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζηηο εθηξψζεηο;) θαη είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Χο εθ ηνχηνπ δελ θαίλεηαη παξάμελν πνπ 

ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο ζηάζεο, πνπ φκσο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο 

φηη απνηειεί κηα πξνεηνηκαζία-ξνπή πξνο δξάζε (Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 199). Γίλεηαη 

ινηπφλ θαηαλνεηφ πσο ε ζηάζε ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά, αιιά δελ είλαη 

ζπκπεξηθνξά. Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, ζα ιέγακε πσο ε ζηάζε είλαη κηα 

πξνδηάζεζε γηα ζπκπεξηθνξά κε έλα ζπλεπή ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε 

θάπνην αληηθείκελν θαη είλαη απνηέιεζκα κάζεζεο (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 

248). Μηα ζηάζε κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί σο απνηέιεζκα θιαζηθήο εμάξηεζεο (π.ρ. έλα 

πξντφλ δηαθεκίδεηαη κε έλαλ επράξηζην ήρν), σο απνηέιεζκα ζπληειεζηηθήο εμάξηεζεο 

(π.ρ. ε θαηαλάισζε ελφο πξντφληνο ηθαλνπνηεί κηα αλάγθε θαη εκθαλίδεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο ελίζρπζεο) ή κέζα απφ ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ αηφκνπ (π.ρ. 

θάπνηνο βιέπεη ηνπο γχξσ ηνπ λα θαηαλαιψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη επηζπκεί 

λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ απέλαληί ηνπο) (Solomon M. R. et 

al., ό.π, ζει. 145). Μπνξεί επίζεο λα δηακνξθσζεί είηε πξηλ απφ ηελ αγνξά ελφο 

πξντφληνο (ζπκπεξηθνξά) είηε κεηά απφ απηήλ (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 248). 

Αλαπηχζζνληαο πεξηζζφηεξν ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε πξντφλ, κάξθα, δηαθήκηζε, 

άηνκν, γεγνλφο, κέξνο, θ.α. Καζψο ε ζηάζε είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα κάζεζεο, απηφ 

ζεκαίλεη φηη κηα ζηάζε γηα έλα πξντφλ ζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο κε ην πξντφλ, 

ηεο έθζεζεο ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ηεο γλψκεο ησλ άιισλ (word of mouth), θ.ν.θ. 

Παξάιιεια, νη ζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε ηηο ζπκπεξηθνξέο, δειαδή αλ π.ρ. θάπνηνο 

έρεη ζεηηθφηεξε ζηάζε γηα ηε κάξθα Fiat απφ ηελ Toyota, ζα επηιέμεη ηελ πξψηε φηαλ 

θιεζεί λα δηαιέμεη απηνθίλεην. κσο, απηφ ζα ζπκβεί κφλν φηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη 

πιήξε ειεπζεξία λα δηαιέμεη θαη κφλν φηαλ νη πεξηζηάζεηο δελ είλαη δπζκελείο γηα ηε 

κάξθα Fiat ( π.ρ. αλ ν θαηαλαισηήο δελ έρεη δηαζέζηκα πνιιά ρξήκαηα θαη ε Σoyota 

πξνβεί ζε κηα έθηαθηε έθπησζε, ζα επηιέμεη ηελ Toyota). Έηζη, ηα άηνκα κπνξεί λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε κηα αιπζίδα 

εζηηαηνξίσλ θαη λα ηελ επηζθέπηεηαη ζπρλά. κσο, αλ ην ίδην ην άηνκν ζειήζεη κηα 

θνξά λα θάεη θάηη γξήγνξα, ηφηε ζα επηιέμεη κηα άιιε αιπζίδα ηαρείαο εζηίαζεο (ε 

έιιεηςε ρξφλνπ ηνλ έθαλε λα επηιέμεη άιιε αιπζίδα, δελ άιιαμε ε ζηάζε ηνπ). 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

ζπκθσλνχλ φηη είλαη ηξία (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 140) : 
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 Σν γλσζηηθφ (cognitive) ζηνηρείν, πνπ αλαθέξεηαη ζηε γλψζε, ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηα πηζηεχσ πνπ έρεη θάπνηνο γηα έλα αληηθείκελν 

 Σν ζπγθηλεζηαθφ (affective) ζηνηρείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ γηα έλα αληηθείκελν 

 Σν ζηνηρείν ηεο δξάζεο (behavior), πνπ εθθξάδεη ηελ πξφζεζε γηα ζπκπεξηθνξά, 

λα πξνβεί δειαδή ζε δξάζε 

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ ςπρνιφγν D. Katz κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο (Solomon M. R. et al., ό.π, ζει. 139): 

 Άκπλα ηνπ εγψ ( ego-defensive): νη ζηάζεηο δηακνξθψλνληαη γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ην Δγψ ηνπ αηφκνπ απφ εμσηεξηθέο απεηιέο ή εζσηεξηθά 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 Έθθξαζε αμηψλ (value expressive): ζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο έθθξαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ ζρεκαηίδνληαη φρη ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ 

σθειεηψλ πνπ παξέρνπλ ζην άηνκν (π.ρ. σξαία γεχζε ελφο θαγεηνχ), αιιά 

ιφγσ ηνπ ηη ππνδειψλεη γηα ην άηνκν (π.ρ. απηφο πνπ ηξψεη αζηαθφ ζεσξείηαη 

φηη αλήθεη ζε πςειή θνηλσληθή ηάμε) 

 Γλψζε (knowledge): νξηζκέλεο ζηάζεηο ζρεκαηίδνληαη ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα 

ηάμε θαη ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ησλ πξαγκάησλ, π.ρ. φηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη 

ζε θάπνηα ακθίβνιε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε έλα πξντφλ, ζα αλαπηχμεη ηειηθά κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε γηα απηφ 

 Υξεζηκφηεηα (utilitarian): ζρεηίδεηαη κε ηελ αληακνηβή θαη ηελ ηηκσξία, θαζψο 

αλαπηχζζνπκε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε γηα θάηη αλάινγα κε ην αλ καο 

πξνθαιεί επραξίζηεζε ή πφλν. Γηα παξάδεηγκα αλαπηχζζνπκε ζεηηθή ζηάζε γηα 

έλα θαγεηφ εθφζνλ έρεη θαιή γεχζε  

 

ΠΔΠΟΗΘΖΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΔΗ 

Οη άλζξσπνη ηνπ marketing ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη 

άλζξσπνη ζην κπαιφ ηνπο γηα εηδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη πεπνηζήζεηο απηέο 

ζπκπιεξψλνπλ ην πξντφλ θαη ηελ εηθφλα ηνπ ζήκαηνο. Αλ κεξηθέο απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

είλαη ιαλζαζκέλεο θαη αλαζηέιινπλ ηελ αγνξά, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε κηα θακπάληα γηα λα δηνξζσζνχλ απηέο νη πεπνηζήζεηο. 

Δπίζεο, νη άλζξσπνη έρνπλ αληαπνθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ζρεδφλ ηα πάληα, ζξεζθεία, 

πνιηηηθή, ελδχκαηα, κνπζηθή θαη άιια. Ο G. Allport επηζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ηεο 

αληαπφθξηζεο παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

ςπρνινγία θαη πξνζδηνξίδεη ηελ αληαπφθξηζε ζαλ ηε «λνεηή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο πνπ έρεη νξγαλσζεί δηακέζνπ ηεο εκπεηξίαο θαη πνπ αζθεί κηα 
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θαηεπζπληήξηα ή δπλακηθή επίδξαζε πάλσ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ γηα φια ηα 

αληηθείκελα ή ηηο θαηαζηάζεηο κε ηα νπνία ζπλδέεηαη». (Ν. ΔμαδΪθηπινο, Ζ 

ζπκπεξηθνξΪ ηνπ θαηαλαισηά, 2ε Ϋθδνζε) 

Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη, επίζεο, απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, νη νπνίεο απνθηψληαη κέζσ ησλ πξάμεσλ θαη ηεο 

κάζεζεο. (Johansson, J. (1989), " Determinants and effects of the use of ‗made 

in‘ labels ", International Marketing Review, Vol. 6 No.1, ζει.47-58). 

Οη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο. Πνιχ ζεκαληηθέο απνδεηθλχνληαη νη πεπνηζήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

γηα ηελ πξνέιεπζε ελφο πξντφληνο. (Cattin, P. and Wittink, D. R. 1982. "Commercial 

use of conjoint analysis: a survey. Journal of  Marketing. 46(3),ζει. 44-53) . 

Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη έρνπλ ζηάζεηο γηα ηα πάληα, απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία 

κέρξη ην θαγεηφ θαη ηε κνπζηθή. Απηέο νη ζηάζεηο είλαη πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ αξέζθεηεο 

θαη δπζαξέζθεηεο σο πξνο ην ηη λα αγνξάζνπλ. 

Μηα εηαηξεία, ινηπφλ, είλαη πην θξφληκν λα ζπλεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ, απφ ην λα πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο (Bilkey. Wan-en J. and E. Nes  , 1982, 

"Country-of-Origin Effects on Product Evaluations." Journal of International 

Business Studies. 13  (Spring/Summer ), ζει. 89-99). 

Μέζα φκσο απφ ηε δξάζε, ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε νη άλζξσπνη απνθηνχλ 

πεπνηζήζεηο θαη αληαπνθξίζεηο, νη νπνίεο φηαλ είλαη εκθαλείο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλαιιάζζνληαη ζηελ αγνξά. Γηα 

παξάδεηγκα, γλσξίδνληαο ηε ζηάζε θαη ηηο δηαζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, έλαο εηδηθφο 

κπνξεί λα θαηαιάβεη γηαηί νη ηξέρνπζεο πσιήζεηο ελφο πξντφληνο είλαη πςειέο ή 

ρακειέο. Γη‟ απηφλ θαη γηα πνιινχο άιινπο ιφγνπο, νη πεπνηζήζεηο θαη νη αληαπνθξίζεηο 

ησλ εθάζηνηε θαηαλαισηψλ παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ αλζξψπνπο ηνπ κάξθεηηλγθ 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηνπο επεξεάζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. ‟ απηή ηελ 

εξγαζία δελ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθεκηζηέο πξνζπαζνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο απηψλ θάζε απηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε δχν νξηζκνχο γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

αληαπνθξίζεηο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Νηθφιαν Δμαδάθηπιν (1996) θαη 

ηνλ Allport (1935) αληίζηνηρα. 

 

Πεπνίζεζε, «είλαη κηα πεξηγξαθηθή ζθέςε πνπ θαηέρεη έλα άηνκν γηα θάηη». Δίλαη 

επλφεην φηη παξαγσγνί θαη βηνκήραλνη ελδηαθέξνληαη ηδηαηηέξσο γηα ηηο πεπνηζήζεηο 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζην κπαιφ ηνπο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αθνχ νη 
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πεπνηζήζεηο απηέο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ ηειηθή εηθφλα θαη ζχλζεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

- Αληαπφθξηζε, « είλαη νη απνθηεζείζεο κε κάζεζε πξνδηαζέζεηο πνπ απνθξίλνληαη ζε 

έλα αληηθείκελν ή ζε κηα θαηεγνξία πξντφλησλ κε επλντθφ ή κε επλντθφ ηξφπν» (Allport 

G, 1935 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Wilkie, 1994, ζει. 281). 

Οη άλζξσπνη έρνπλ αληαπνθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ζρεδφλ ηα πάληα, ζξεζθεία, πνιηηηθή, 

ελδχκαηα, κνπζηθή, ηξνθή θ.α. Καηά ηνλ Νηθφιαν Δμαδάθηπιν (1996), ε αληαπφθξηζε 

ζεκαίλεη κηα πξνδηάζεζε λα αηζζάλεηαη θαλείο ή λα ελεξγεί θαηά έλα δεδνκέλν ηξφπν 

ζε ζρέζε κε νξηζκέλν πξφζσπν, νκάδα, αληηθείκελν, ζεζκφ ή ηδέα. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

θαηαλαισηή, ε αληαπφθξηζε ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ηνπ γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

αιιά θαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελεκεξφηεηα ηνπ γη„ απηφ. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έλλνηα ηεο αληαπφθξηζεο αιιά θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αληαπνθξίζεηο 

είλαη ρξήζηκεο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ 

Απφ ηελ επνρή ησλ Διιήλσλ θηιφζνθσλ, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πλεπκαηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πιηθψλ 

δηαζηάζεσλ. Απφ απηή ηελ νπηηθή γσλία πξνέθπςε θαη ε «άπνςε» ησλ ηξηψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο αληαπφθξηζεο: ηνπ γλσζηηθνχ, ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη ηνπ 

ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ. πσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 3 ηα ηξία απηά ζηνηρεία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο κ απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αληαπνθξίζεηο ή 

αιιηψο, ζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

ΥΖΜΑ: ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ  
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Σν γλσζηηθό ζηνηρεέν 

Σν γλσζηηθφ ζηνηρείν (Cognitive Component) κηαο αληαπφθξηζεο αλαθέξεηαη ζηα 

πηζηεχσ θαη ζηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ γηα έλα ηδηαίηεξν αληηθείκελν κηαο αληαπφθξηζεο, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Νηθφιανο Δμαδάθηπινο (1996). 

Σν ζπλαηζζεκαηηθό ζηνηρεέν 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν (Affect Component) κηαο αληαπφθξηζεο ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπγθηλεζηαθφ παξάγνληα θαη αληαλαθιά ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν 

ηεο αληαπφθξηζεο, ζεηηθά θαη αξλεηηθά. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά θαηεπζχλνληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα θίλεηξα, ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη 

απφ άιια εξεζίζκαηα.. (Νηθφιανο Δμαδάθηπινο, 1996 θαη Wilkie, 1994). 

Σν ζπζηαηηθό ζηνηρεέν 

Σν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν (Conative Component) αληαλαθιά ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο αληαπφθξηζεο, κε άιια ιφγηα αθνξά ηε δηάζεζε ελφο αηφκνπ λα πάξεη 

κέξνο ζε θάπνηνπ είδνπο ελέξγεηα. 

πσο αλαθέξακε ιίγν παξαπάλσ ηα ηξία απηά ζηνηρεία δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ 

ηνπο, αιιά επηθξαηεί κηα γλωζηηθή ζπλνρή (Wilkie, 1994, ζει.282) (Cognitive 

consistency) αλάκεζά ηνπο. Γελ κπνξεί ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν ηεο αληαπφθξηζεο 

λα είλαη ζεηηθφ σο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ην γλσζηηθφ ζηνηρείν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ίδην πξντφλ λα είλαη αξλεηηθφ. Πεξηκέλνπκε δειαδή λα ππάξρεη κηα 

ζηνηρεηψδεο ζπλνρή αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή. 

πλεπψο, γλσξίδνληαο πσο πεξίπνπ ιεηηνπξγεί ε δηακφξθσζε κηαο αληαπφθξηζεο ζε 

έλαλ «ινγηθφ» (rational) θαηαλαισηή, κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη εχθνιν γηα ηνπο 

δηαθεκηζηέο λα επέκβνπλ ζ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηηο 

αληαπνθξίζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΑΔΧΝ 

Εψληαο ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ , γηα ιφγνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηα άηνκα 

πξνζπαζνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο θαη αξρέο. Άξα είλαη 

επφκελν ε θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά λα επεξεάδεηαη αλάινγα. Ζ θαηαλάισζε 

νπζηαζηηθά απνηειεί κηα θνηλσληθή πξάμε, θαζψο ηφζν ε αγνξά φζν θαη ε θαηαλάισζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζπληειείηαη απφ ηα άηνκα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ δχλακε πνπ αζθεί ε θαηαλάισζε σο πξάμε, απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ησλ 

θαηαλαισηψλ λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηνπο ξφινπο 

πνπ επηζπκνχλ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν Holt (1995). ‗‗How consumers consume: 

a typology of consumption practices‘‘. Journal of Consumer Research, vol. 22.. Ζ 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ζεζκηθφ 
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πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

πεξηβαιιφλησλ (Mowen John - Minor Michael (2001). ‗‘Consumer Behavior: a 

framework‘‘). 

Ζ ζηάζε δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθφ, αιιά κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα 

πνπ δέρεηαη ην άηνκν. Έηζη ινηπφλ, ηα ζηειέρε ηνπ Μάξθεηηλγθ δηαζέηνπλ θάπνηεο 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αιιάμνπλ ηε 

ζηάζε ελφο αηφκνπ απέλαληη ζε θάπνην πξντφλ (Schiffman L. G et al., ό.π, ζει. 260-

267, Σηώκθνο Γ. ό.π, ζει. 226-227 ): 

 Αιιάδνληαο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηεο ζηάζεο (π.ρ. απφ 

ρξεζηκφηεηα ζε άκπλα ηνπ εγψ) 

 πλδένληαο ην πξντφλ κε κηα εηδηθή θαηεγνξία, γεγνλφο ή πξάμε 

 Δπηιχνληαο ηελ εζσηεξηθή δηακάρε ηνπ αηφκνπ αλάκεζα ζε δπν ζπγθξνπφκελεο 

ζηάζεηο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. θάπνηνο ζθέθηεηαη λα αιιάμεη 

ην πξφγξακκα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο πνπ είλαη ζπλδξνκεηήο γηα λα έρεη πξφζβαζε 

ζε κηα λέα ππεξεζία ςεθηαθήο ηειεφξαζεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ηνπ. Αιιά 

δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην πσο ζα πιεξψλεη γηα ηε ρξήζε ηεο, νπφηε ν πάξνρφο ηνπ 

ζα πξέπεη λα ηνπ δψζεη πιεξνθνξίεο βνεζψληαο ηνλ λα δηακνξθψζεη ζηάζε) 

 Αιιάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο κάξθεο ησλ αληαγσληζηψλ (π.ρ. κέζσ 

ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο) 
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3.1 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απνηειεί ηελ εχξεζε ησλ αγνξαζηηθψλ  ζπλεζεηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά. Γηεξεπλψληαη νη ηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη νη απφςεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά ζπγθξηηηθά 

κε απηή ησλ Πνιπθαηαζηεκάησλ. Δπηπιένλ δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

θαηεγνξία ησλ ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

Οη εηδηθνί ζηφρνη έρνπλ σο εμήο: 

 Να δηεξεπλεζεί ε ζπρλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά.  

 Να  δηεξεπλεζεί απφ ηη είδνπο θαηαζηήκαηα θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιηαληθέο 

αγνξέο ηνπο νη θαηαλαισηέο ηεο ηνπηθήο αγνξάο ηνπ Πεηξαηά. 

 Να εμεηαζηεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ 

Πεηξαηά απφ άπνςε ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ 

ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνηθηιίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη, 

επθνιίαο πξφζβαζεο ζηε πεξηνρή, δηάθνζκνπ ηνπο, αλαλέσζεο πξντφλησλ 

ηνπο, επθνιηψλ πιεξσκήο πνπ παξέρνληαη, σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

επγεληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζπρλφηεηαο πξνζθνξψλ θαη 

θαζαξηφηεηαο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζπγθξηηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ίδησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα Δκπνξηθά θέληξα. 

 Να δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά φζνλ 

αθνξά ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα  

 Να κειεηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά απφ ην 

σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ 

 Να εμεηαζηεί  ν παξάγνληαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  ζηελ αγνξαζηηθή 

δηαδηθαζία ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά. 

 Σέινο λα δηεξεπλεζεί εάλ  ν παξάγνληαο ηεο  χπαξμεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο. 

 

3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρζεθε είλαη ε δεηγκαηνιεςία (survey) κε ηε κνξθή 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ εξσηψκελνπο κε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ νλνκάδνληαη πξσηνγελή ζηνηρεία, δειαδή ζηνηρεία πνπ δελ 
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είλαη ήδε δηαζέζηκα, αιιά ζπγθεληξψλνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο (Σηαζαθόπνπινο Β. 2001,ζει. 56-57).  

Ζ ζπιινγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ δεκνζθφπεζεο (survey research), ε 

νπνία απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ εξσηψκελνπο πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ή ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ελδηαθεξφκαζηε θαη πεξηιακβάλεη θάπνην εξσηεκαηνιφγην 

(Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 82) 

ζνλ αθνξά ζηε κέζνδν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηιέρζεθε ε 

απξνγξακκάηηζηε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, φπνπ ν εξεπλεηήο ζηακαηά ηνπο 

εξσηψκελνπο ζην δξφκν ηπραία θαη ηνπο δεηά λα ην ζπκπιεξψζνπλ επί ηφπνπ.  

Ζ κέζνδνο απηή πξνζαξκφζηεθε ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο κηα θαη ν εξεπλεηήο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε επέιεγε ηπραία άηνκα αιιά κέζα ζε 10 θαηαζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά. Σα θαηαζηήκαηα απηά επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά φιν ην Κέληξν ηνπ Πεηξαηά αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ ζέιακε λα εζηηάζνπκε. Σα θαηαζηήκαηα απηά απαξηίδνληαλ απφ 

δπν θαηαζηήκαηα έλδπζεο, δπν θαηαζηήκαηα ππφδεζεο, δπν θαηαζηήκαηα επίπισλ, 

δπν θαηαζηήκαηα ειεθηξηθψλ εηδψλ, δπν ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη δπν ειεθηξηθψλ εηδψλ. 

Απηφο ν ηξφπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ κέζσ ζπλέληεπμεο αλήθεη ζηηο δνκεκέλεο/άκεζεο 

ηερληθέο, φπνπ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο γίλεηαη γλσζηφο ζηνπο εξσηψκελνπο θαη νη 

εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο απφ ηνλ εξεπλεηή (Smith S. M. 

et. al., 2005, ζει.183-184 ). 

Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πξνηηκήζεθε έλαληη ησλ άιισλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ηειεθσληθά, ηαρπδξνκηθά, κέζσ δηαδηθηχνπ) 

(Smith S. M. et. al., ό.π, ζει. 188, Μάιιηαξεο Π. Γ. 2001, ζει. 181-183). Ζ επηινγή 

γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη κάιηζηα απξνγξακκάηηζηε έγηλε γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο (Σηαζαθόπνπινο Β. ό.π, ζει. 84): 

· επηηξέπεη ηε δηεπθξίληζε αζαθψλ εξσηήζεσλ 

· επηηξέπεη ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξψηεζεο 

· έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

· έρεη κεγάιν πνζνζηφ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

· έρεη κηθξφηεξν θφζηνο (απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε) 

· επηηπγράλεη ζρεηηθά θαιή επνπηεία (θαιχηεξε απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε) 

Ζ κέζνδνο απηή έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα ιχζνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ηηο απνξίεο πνπ πξνέθππηαλ, νη νπνίεο φκσο δελ ήηαλ πνιιέο αθνχ ε ζαθήλεηα ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρε πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί κέζσ ηεο πηινηηθήο 

δνθηκήο. 
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Παξάιιεια φκσο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη θαη νη αηέιεηεο απηήο ηεο κεζφδνη 

φπσο (Σηαζαθόπνπινο Β. ό.π, ζει. 84): 

· ε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο 

· ην δείγκα είλαη κε πηζαλφηεηαο( κε αληηπξνζσπεπηηθφ) 

· ε ζπλέληεπμε είλαη πνιχ ζχληνκε ζε ρξφλν 

 

3.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Tν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ πιήξσο 

δνκεκέλν θαη απνηειείην κφλν απφ θιεηζηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ, ελψ είλαη 

επθνιφηεξν λα εξκελεπηνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ζηαηηζηηθά (Proctor T. 2005, . 

199). Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δηρνηνκηθέο θαη πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη νη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ήηαλ ε Likert θαη ε θιίκαθα ζπνπδαηφηεηαο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δφζεθε πξνζνρή ζηελ απιφηεηα ησλ εξσηήζεσλ.  Σν 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπνπ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην 

ίδην ζέκα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ίδηα ελφηεηα, ελψ θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 

ηέηνηα πνπ ε κεηάβαζε απφ ηε κηα ζηελ άιιε λα γίλεηαη ρσξίο δπζθνιίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 9 εξσηήζεηο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

απνθαζίζηεθε κε θξηηήξην λα είλαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο γηα λα κελ θνπξάδνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε, αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηέο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε 4 ελφηεηεο  

 Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα 

ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά ζπγθξηηηθά κε ηα Πνιπθαηαζηήκαηα. 

 Ζ ηξίηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ Πεηξαηά ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ (θχιν, ειηθία, επάγγεικα θαη κεληαίν 

εηζφδεκα). 

 

3.4 ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ηειηθά ζηνπο εξσηψκελνπο δελ είλαη αθξηβψο ίδην 

κε απηφ πνπ είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά. πσο είλαη θπζηνινγηθφ, πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί 

ε έξεπλα, έγηλε έλαο πξνέιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα δηαπηζησζνχλ αηέιεηεο 
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πνπ ελδερνκέλσο ππήξραλ. Δηδηθφηεξα, ν πξνέιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εληνπηζηνχλ ζεκεία πνπ δελ ήηαλ θαηαλνεηά ή ζαθή ζηνπο 

εξσηψκελνπο, γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ιάζε ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, γηα 

λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα ηνπο δηεπθνιχλεη, θαζψο θαη γηα λα αμηνινγεζεί ε 

δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα ηππηθή ζπλέληεπμε.  

Οη δπλαηνί ηξφπνη πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πηινηηθήο κειέηεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

δχν (Proctor T. ό.π, ζει. 205) : 

 ε κέζνδνο ηεο αλαθνξάο (debriefing method) : ην εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο εξσηψκελνπο ζαλ λα πξφθεηηαη γηα ηελ θαλνληθή έξεπλα. Σα άηνκα 

ζπκπιεξψλνπλ θαλνληθά ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζην ηέινο εξσηψληαη γηα ηπρφλ 

δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαη ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε 

 ε κέζνδνο ηνπ πξσηνθφιινπ (protocol method): νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηηο 

απνξίεο- πξνηάζεηο ηνπο θαζψο ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνινπζήζεθε ε πξψηε κέζνδνο, ελψ ν πξνέιεγρνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ίδην ρψξν πνπ δηεμάρζεθε θαη ε έξεπλα κέζσ 

απξνγξακκάηηζηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε πεξηιάκβαλε 

20 άηνκα θαη ήηαλ φκνην κε εθείλνπο πνπ ζα ζπκπιήξσλαλ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Σφζν ην αξρηθφ, φζν θαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα I ζην 

ηέινο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

3.5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

3.5.1 ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη λα νξηζηεί ν πιεζπζκφο. Με 

ηνλ φξν πιεζπζκφ, ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ή ζηνηρείσλ (άηνκα, λνηθνθπξηά, 

νξγαληζκνί, θ.ιπ.) πνπ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά, γηα ηα νπνία ν 

εξεπλεηήο επηζπκεί λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ (Smith S. M. et. 

al., ό.π, ζει. 501). Κάζε πιεζπζκφο κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηέζζεξηο παξακέηξνπο: ην 

ζηνηρείν (element), ηε κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο (sampling unit), ηελ έθηαζε (extent) θαη 

ην ρξφλν (time) (Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 205). Γηα ιφγνπο ρξεκαηηθνχ θφζηνπο, 

έιιεηςεο ρξφλνπ θαη αθξίβεηαο, ε έξεπλα δελ βαζίζηεθε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, 

αιιά πξνηηκήζεθε έλα δείγκα. 

ηελ έξεπλα απηή ελ πξνθεηκέλσ, ν πιεζπζκφο είλαη θαηαλαισηέο ηνπ θέληξνπ ηνπ 

Πεηξαηά θαη ν ρξφλνο ην δηάζηεκα απφ 9/2/2009 έσο 13/3/2009. 
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3.5.2 ΜΔΘΟΓΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο νξίδεηαη σο ν ηξφπνο κε βάζε ηνλ νπνίν ζα επηιερζνχλ 

ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα (Σηαζαθόπνπινο Β., 

ό.π, ζει. 207). Οη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε δπν γεληθέο 

θαηεγνξίεο (Proctor T., ό.π, ζει. 111-112): 

 δεέγκαηα πηζαλόηεηαο: ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη έρνπλ 

κηα γλσζηή πηζαλφηεηα λα επηιερζνχλ θαη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί. Σα είδε ησλ δεηγκάησλ κε πηζαλφηεηαο είλαη ην απιφ ηπραίν δείγκα 

(simple random sampling), ην ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα (stratified sampling), ην 

δείγκα βάζεη νκάδσλ (cluster sampling), ην ζπζηεκαηηθφ δείγκα (systematic 

sampling) θαη ην δείγκα ηπραίαο δηαδξνκήο (random walk sampling). 

 δεέγκαηα κε πηζαλόηεηαο: ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο επηιέγνληαη κε βάζε ηελ 

πξνζσπηθή θξίζε ηνπ εξεπλεηή θαη είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηεί ην ζηαηηζηηθφ 

ζθάικα. Σξία είλαη ηα είδε δεηγκάησλ κε πηζαλφηεηαο: ην δείγκα επθνιίαο 

(convenience sampling), ην ππνθεηκεληθφ δείγκα (judgment sampling) θαη ην δείγκα 

πνζνζηψλ (quota sampling) 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε γλψκνλα ηελ 

επθνιία (convenience sampling), θαζψο επηιέρζεθαλ ηα πην πξνζπειάζηκα ζηνηρεία 

ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε δηφηη επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ γξήγνξα, εχθνια θαη κε κηθξφ θφζηνο. Δπίζεο παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία 

θαη ειεπζεξία ζηελ επηινγή ησλ κειψλ ηνπ δείγκαηνο.  

ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκπεξηιήθζεθαλ νη θαηαλαισηέο ηνπ θέληξνπ ηνπ 

Πεηξαηά. Ο εξεπλεηήο ηνπο πξνζέγγηζε θαηαλαισηέο κέζα ζην ρψξν δέθα 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά. Σα θαηαζηήκαηα απηά 

επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ γεσγξαθηθά φιν ην αγνξαζηηθφ θέληξν  

ηνπ Πεηξαηά θαη λα θαιχπηνπλ ηα πξντφληα πνπ ζέινπκε λα δηεξεπλεζνχλ.  

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρζεθε ψζηε λα αλήθεη  ηζφπνζν ηκήκα 

ηεο πξηλ ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπησηηθήο πεξηφδνπ. 

Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο έηζη ψζηε ην 

δείγκα καο λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ θαη πξσηλέο θαη 

θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο θαζψο θαη άββαηα.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ νξίζηεθαλ σο ηξία εξσηεκαηνιφγηα αλά 

θαηάζηεκα αλα εκέξα.  

3.5.3 ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέρζεθε ε ρξήζε ζηαζεξνχ κεγέζνπο δείγκαηνο, ην 

νπνίν θαζνξίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ. ιεο νη παξαηεξήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ πξνηνχ 
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γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία 

αλάκελα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο θαη ην θφζηνο (Smith S. M. et. al., . , . 

528). Ο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ θαζνξίζηεθε 

ζηα 200. 

Απηφο ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί, θαιχθζεθε πιήξσο, θαζψο ηειηθά ν αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ ν ίδηνο κε εθείλνλ πνπ είρε ζρεδηαζηεί. Σν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξήζεθε πσο ήηαλ ηέηνην πνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ 

3.5.4 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

3.5.4.1 ΦΤΛΟ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2: ΑλΪιπζε πρλνηάησλ- Φύιν 

θύλο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΓΡΑ 103 53,1 53,1 53,1 

ΓΤΝΑΗΚΑ 91 46,9 46,9 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

 

Σν 53,1% ηνπ δείγκαηνο είλαη άληξεο ελψ ην 46,9% είλαη γπλαίθεο. 
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3.5.4.2 ΖΛΗΚΗΑ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2: ΑλΪιπζε πρλνηάησλ- Ζιηθέα 

ηλικία 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-19 2 1,0 1,0 1,0 

20-29 41 21,1 21,1 22,2 

30-39 53 27,3 27,3 49,5 

40-49 54 27,8 27,8 77,3 

50-59 31 16,0 16,0 93,3 

60 θαη πάλσ 13 6,7 6,7 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηα άηνκα 40-49 εηψλ, 

αθνινπζνχκελν κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία 30-39. Έπνληαη νη θαηεγνξίεο 20-

29 (21,1%), 50-59 (16%), 60 θαη άλσ (6,7%) θαη 15-19 (1%). 
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3.5.4.3 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3: ΑλΪιπζε πρλνηάησλ- ΔπΪγγεικα 

επάγγελμα 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΗΘΧΣΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 82 42,3 42,3 42,3 

ΜΗΘΧΣΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 40 20,6 20,6 62,9 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 34 17,5 17,5 80,4 

ΑΝΔΡΓΟ/ΦΟΗΣΖΣΖ/ΜΑΘΖΣΖ 17 8,8 8,8 89,2 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 12 6,2 6,2 95,4 

ΟΗΚΗΑΚΑ 9 4,6 4,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, ην 42,3% 

εξγάδεηαη σο κηζζσηφο ηδησηηθνχ ηνκέα, αθνινπζεί ην 20,6% πνπ εξγάδεηαη σο 

κηζζσηφο δεκνζίνπ ηνκέα θαη ην 8,8% πνπ αλήθεη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 
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Μηθξφηεξα πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ  νη θαηεγνξίεο άλεξγνο/ θνηηεηήο/ καζεηήο (8,8%) 

ζπληαμηνχρνο (6,2%) θαη νηθηαθά (4,6%).  

 

 

 

3.5.4.4 ΜΖΝΗΑΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4: ΑλΪιπζε πρλνηάησλ- Μεληαέν Δηζόδεκα 

μηνιαίο ειζόδημα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-500 32 16,5 20,1 20,1 

501-1000 76 39,2 47,8 67,9 

1001-2000 47 24,2 29,6 97,5 

2000 θαη 

άλσ 

4 2,1 2,5 100,0 

Total 159 82,0 100,0   

Missing System 35 18,0     

Total 194 100,0     

 

 

 

 

 

 



 - 124 - 

πσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην 39,2% ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ 

εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία «501-1000» ελψ ην 24,2%  αλήθεη ζηελ εηζνδεκαηηθή 

θαηεγνξία «1001-2000». Έπεηαη ε θαηεγνξία «0-500» πνπ θαηαιακβάλεη ην 16,5% θαη 

ηέινο κφιηο ην 2,1% έρεη κεληαίν εηζφδεκα 2000 € θαη άλσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 
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4.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ ζρεδηαζηεί, αθνινχζεζε ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 18.0 for 

Windows. Γηα λα γίλεη απηφ, πξνεγήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα (Σηαζαθόπνπινο Β. 2001, ζει. 232-234). Σν πξψην ζηάδην 

πεξηιάκβαλε έιεγρν κε ζθνπφ λα απαιεηθζνχλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δελ είλαη 

ζπκπιεξσκέλα. πγθεθξηκέλα, εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία νιφθιεξα ηκήκαηα δελ 

είραλ απαληεζεί απφ ησλ εξσηψκελν δελ ιήθζεθαλ ππ΄ φςηλ. πιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 

200 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία απνξξίθζεθε ην 3% ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ.  

Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξνχζε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην SPSS, δειαδή 

ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο κε βάζε θάπνηα ζχκβνια, ζπλήζσο αξηζκνχο. ην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην βηβιίν θσδηθνπνίεζεο (codebook), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ην πψο έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ νξίζηεθαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 31. 

 

4.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΔ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 

Ζ πξψηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηηο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

(descriptive statistics), δειαδή ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ θαη ηε ζπλδπαζηηθή 

πηλαθνπνίεζε (cross tabulation). 

 

4.2.1 ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΝΟΣΖΣΧΝ 

Δξψηεζε 1 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά; 

 

παλίσο         Μεξηθέο Φνξέο          πρλά   Πνιχ πρλά 

  □        □             □              □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : ΑλΪιπζε πρλνηάησλ-Δξώηεζε 1 

Πόζν ζπρλΪ επηζθΫπηεζηε ην θΫληξν ηνπ ΠεηξαηΪ γηα ηηο αγνξΫο ζαο? 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΑΝΗΧ 18 9,3 9,3 9,3 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 69 35,6 35,6 44,8 

ΤΥΝΑ 82 42,3 42,3 87,1 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 25 12,9 12,9 100,0 

Total 194 100,0 100,0   
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

1  

 

Σν 42,27% ηνπ δείγκαηνο επηζθέπηεηαη ζπρλά ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά γηα ηηο αγνξέο ηνπ, 

αθνινπζεί ην 35,57% πνπ ην επηζθέπηεηαη κεξηθέο θνξέο, έπεηαη ην 12,98% ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηέινο κφλν ην 9,28% ηνπ δείγκαηνο ην επηζθέπηεηαη ζπαλίσο. 

 

Δξψηεζε 2 

 

Σι είδουσ καταςτιματα επιςκζπτεςτε; 

 

Ζνδυςθσ   □ 

Τπόδθςθσ   □ 

Επίπλων    □ 

Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν  □ 

Ηλεκτρικϊν Ειδϊν  □ 

Άλλο             □ 
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ΠΗΝΑΚΑ : ΑλΪιπζε πρλνηάησλ-Δξώηεζε 2 

ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ Frequencies 

    Responses Percent 

of 

Cases 
    N Percent 

 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- Έλδπζεο 108 26,8% 55,7% 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- Τπφδεζεο 101 25,1% 52,1% 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- Δπίπισλ 47 11,7% 24,2% 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- 

Ζιεθηξνληθψλ Δηδψλ 
65 16,1% 33,5% 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- 

Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ 
75 18,6% 38,7% 

Δίδνο θαηαζηήκαηνο- Άιιν 7 1,7% 3,6% 

Total 403 100,0% 207,7% 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : ΑλΪιπζε πρλνηάησλ- Δξώηεζε2 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην 26,8% επηζθέπηεηαη θαηαζηήκαηα 

Έλδπζεο, ην 25,1% θαηαζηήκαηα Τπφδεζεο, ην 18,6% θαηαζηήκαηα Ζιεθηξηθψλ, ην 

16,1% θαηαζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ θαη αθνινπζνχλ ην 11,7% θαη ην 1,7% πνπ 

επηζθέπηνληαη θαηαζηήκαηα Δπίπισλ θαη άιιε θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ αληίζηνηρα. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε2  

 

ην ΠΗΝΑΚΑ: ΑλΪιπζε πρλνηάησλ-Δξώηεζε 2 νη ηηκέο ηεο ζηήιεο  Percent of 

Cases πξνθχπηνπλ απφ ην πειίθν ησλ ζπρλνηήησλ. Ζ εξψηεζε 2 είλαη εξψηεζε 

πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη νη ζπλνιηθέο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ  θηάλνπλ 

ζπλνιηθά ηηο 403. Κάζε άηνκν κπνξνχζε λα δψζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο 

θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο αζξνίδνπλ 207,7% θαη φρη 

100%.χκθσλα κε ην δηάγξακκα αλάιπζεο ζπρλνηήησλ  Percent of Cases, ην 55,7% 

αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ηνπ επέιεμε θαη ηελ απάληεζε «θαηαζηήκαηα Έλδπζεο». 

Αθνινπζεί κε πνιχ κηθξή δηαθνξά ε επηινγή «θαηαζηήκαηα Τπφδεζεο» (52,1%), 

έπνληαη ηα θαηαζηήκαηα Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ (38,7%) θαη απηά ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δηδψλ 

(33,5%).Σέινο κφλν ην 3,6% ηνπ δείγκαηνο επέιεμε ηελ απάληεζε «Άιιν» αλάκεζα 

ζηηο απαληήζεηο ηνπ. 

Δξψηεζε 3 

Πνηφ κεηαθνξηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έξζεηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά: 

 

Ηδησηηθφ Η.Υ.   □            Πνδήιαην  □                                

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο □            Πεδφο   □  

Γίθπθιν   □ 
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ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 3 

Πνην κεηαθνξηθό κΫζν ρξεζηκνπνηεέηε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξΫο γηα λα 

Ϋξζεηε ζηελ πεξηνρά ηνπ ΠεηξαηΪ? 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΗΓΗΧΣΗΚΟ Η.Υ. 76 39,2 39,2 39,2 

ΜΜΜ 51 26,3 26,3 65,5 

ΓΗΚΤΚΛΟ 39 20,1 20,1 85,6 

ΠΟΓΖΛΑΣΟ 3 1,5 1,5 87,1 

ΠΔΕΟ 25 12,9 12,9 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 3  

 

 

 

Σν 39,18% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηδησηηθφ Η.Υ. γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Πεηξαηά. Αθνινπζεί ην 29,29% πνπ ρξεζηκνπνηεί ΜΜΜ θαη ην 20,1% πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δίθπθιν. Σέινο ην 12,89% επηζθέπηεηαη ηνλ Πεηξαηά ρσξίο ηε ρξήζε 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη κφλν ην 1,55% ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην. 

 

 

 

 

 



 - 132 - 

Δξψηεζε 4. 

Αξιολογιςτε τα καταςτιματα τθσ περιοχισ του Πειραιά ςυγκριτικά με τα   Εμπορικά Κζντρα 

     

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΣΗΜΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 4 

ΣηκΫο πξντόλησλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

16 8,2 8,2 8,2 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 92 47,4 47,4 55,7 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 78 40,2 40,2 95,9 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 8 4,1 4,1 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 4 

4  

 

Σν 47,42% αμηνινγεί ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξεο 

κε ζε αληίζεζε κε ην 40,21% ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη αληίζεηε άπνςε. Ο κέζνο είλαη 2,4 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,7.Δπεηδή ζηελ θαηεγνξία πνιχ ρεηξφηεξε έρνπκε κφιηο 8 

απαληήζεηο νκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ην 55,67% απάληεζε πνιχ ρεηξφηεξε ή 
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ρεηξφηεξε θαη ην 44,43%  απάληεζε θαιχηεξε ή πνιχ θαιχηεξε. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 

ν κέζνο είλαη 1,47 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

Δξψηεζε 5 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 5 

ηαρύηεηα εμππεξΫηεζεο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

8 4,1 4,1 4,1 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 85 43,8 43,8 47,9 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 87 44,8 44,8 92,8 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 14 7,2 7,2 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Ανάλυςθ υχνοτιτων- Ερϊτθςθ 

5  

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα ην 44,85% ζεσξεί θαιχηεξν ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ην 43,81%.Ο κέζνο είλαη 2,55 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,69. Δπεηδή νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θαηεγνξία πνιχ 

ρεηξφηεξε είλαη κφιηο 8 νκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο πνχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε θαη 

θαιχηεξε-πνιχ θαιχηεξε έρνπκε ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ηελ ηαρχηεηα 
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εμππεξέηεζεο θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε.  απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,52 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,501.  

Δξψηεζε 6 

 

Πνιχ 

Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε  

 Πνιχ 

Καιχηεξε 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  
□ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 6 

πνηθηιέα θαηαζηεκΪησλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 4 2,1 2,1 2,1 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 84 43,3 43,3 45,4 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 91 46,9 46,9 92,3 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 15 7,7 7,7 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : Ανάλυςθ υχνοτιτων- Ερϊτθςθ 

6  

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα ην 46,91% ζεσξεί θαιχηεξε ηε πνηθηιία 

θαηαζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά ελψ ην  43,3% πηζηεχεη ην 

αληίζεην. Ο κέζνο είλαη 2,6 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,661. Δπεηδή νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηελ θαηεγνξία πνιχ ρεηξφηεξε είλαη κφιηο 4 νκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο 

πνχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε θαη θαιχηεξε-πνιχ θαιχηεξε έρνπκε ην 54,64% ησλ 
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εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε.  απηή 

ηελ πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,55 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,499. 

 

Δξψηεζε 7 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΔΤΚΟΛΗΑ ΠΡΟΒΑΖ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 7 

επθνιέα πξόζβαζεο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 20 10,3 10,3 10,3 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 82 42,3 42,3 52,6 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 75 38,7 38,7 91,2 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 17 8,8 8,8 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

7  

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 42,27% δηαθσλεί ζηελ άπνςε θαιχηεξεο 

επθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, αθνινπζεί ην 38,66% κε ηελ αληίζεηε 

άπνςε, έπεηαη ην 10,31% πνπ πηζηεχεη ζηελ  πνιχ ρεηξφηεξε επθνιία πξφζβαζεο θαη 

ηέινο ην 8,76% πνπ ζεσξεί πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,46 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 
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0,796.Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ην 52,58% ζεσξεί ηελ επθνιία πξφζβαζεο 

ρεηξφηεξε-πνιχ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο είλαη 1,47 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

Δξψηεζε 8 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΓΗΑΚΟΜΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 8 

δηΪθνζκνο θαηαζηεκΪησλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

7 3,6 3,6 3,6 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 92 47,4 47,4 51,0 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 90 46,4 46,4 97,4 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 5 2,6 2,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

8  

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα ην 47,42% ζεσξεί θαιχηεξν ην δηάθνζκν ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ην 46,39%.Ο κέζνο είλαη 

2,48 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,613. Δπεηδή νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ θαηεγνξία 

πνιχ ρεηξφηεξε είλαη κφιηο 7, ελψ απηέο ηεο θαηεγνξίαο πνιχ θαιχηεξε κφιηο 5 
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νκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο πνχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε θαη θαιχηεξε-πνιχ θαιχηεξε 

έρνπκε ην 51,03% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ην δηάθνζκν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ 

Πεηξαηά ρεηξφηεξν-πνιχ ρεηξφηεξν.  απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,49 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,501.  

 

Δξψηεζε 9 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΑΝΑΝΔΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 9 

αλαλΫσζε πξντόλησλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

12 6,2 6,2 6,2 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 108 55,7 55,7 61,9 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 69 35,6 35,6 97,4 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 5 2,6 2,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

9  

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 55,67% ζεσξεί ηελ αλαλέσζε πξντφλησλ 

ρεηξφηεξε ελψ ην 35,57% θαιχηεξε. Αθνινπζεί ην 6,19% ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε 
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πνιχ ρεηξφηεξε θαη ην 2,58% κε απάληεζε πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο φξνο είλαη 2,36 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,635. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ 

απαληήζεσλ ζηα άθξαηεο θιίκαθαο Likert παξαηεξνχκε φηη ην 61,86% ζεσξεί ηελ 

αλαλέσζε πξντφλησλ ρεηξφηεξε-πνιχ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 1,38 

θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 0,487. 

Δξψηεζε 10 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΔΤΚΟΛΗΔ ΠΛΖΡΧΜΖ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 10 

επθνιέεο πιεξσκάο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

6 3,1 3,1 3,1 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 79 40,7 40,7 43,8 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 100 51,5 51,5 95,4 

ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

9 4,6 4,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

10  

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ππνδεηθλχεη φηη ην 51,55% ζεσξεί θαιχηεξεο ηηο επθνιίεο 

πιεξσκήο, αθνινπζεί ην 40,72% κε ηελ αληίζεηε άπνςε ελψ ην 4,64% απάληεζε πνιχ 

θαιχηεξε θαη ην 3,09% πνιχ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,58 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 
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0,633. Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ απαληήζεσλ έρνπκε ην 

56,19% ηνπ δείγκαηνο λα ζεσξεί ηηο επθνιίεο πιεξσκήο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαιχηεξεο-πνιχ θαιχηεξεο. Ο κέζνο είλαη 1,56 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,497. 

 

Δξψηεζε 11 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 11 

σξΪξην ιεηηνπξγέαο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

27 13,9 13,9 13,9 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 114 58,8 58,8 72,7 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 50 25,8 25,8 98,5 

ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

3 1,5 1,5 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 11 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα ην 58,76% ζεσξεί ρεηξφηεξν ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά θαη αθνινπζεί ην 25,77% πνπ ην ζεσξεί 

θαιχηεξν..Σν 13,92% ζεσξεί ην σξάξην πνιχ ρεηξφηεξν ελψ έρνπκε κφλν 3 

απαληήζεηο ζηελ θαηεγνξία πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,15 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 
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0,662. Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο πνχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε θαη θαιχηεξε-πνιχ 

θαιχηεξε έρνπκε ην 72,68% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξν-πνιχ ρεηξφηεξν.  απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο 

είλαη 1,27 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,447.  

 

Δξψηεζε 12 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ/ 

ΔΤΓΔΝΗΚΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

□ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 12 

θηιηθόηεηα/επγεληθά εμππεξΫηεζε πσιεηώλ/πξνζσπηθνύ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

10 5,2 5,2 5,2 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 79 40,7 40,7 45,9 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 91 46,9 46,9 92,8 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 14 7,2 7,2 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

12  

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ππνδεηθλχεη φηη ην 46,91% ζεσξεί επγεληθφηεξν ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά, αθνινπζεί ην 40,72% κε ηελ αληίζεηε 

άπνςε ελψ ην 7,22% απάληεζε πνιχ ρεηξφηεξε θαη ην 5,15% πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο 
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είλαη 2,56 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,704. Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ιφγσ κηθξνχ 

αξηζκνχ απαληήζεσλ έρνπκε ην 54,13% ηνπ δείγκαηνο λα ζεσξεί επγεληθφηεξν ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά. Ο κέζνο είλαη 1,54 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

0,5. 

 

Δξψηεζε 13 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ  

ΠΡΟΦΟΡΧΝ     

(ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) 

□ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 13 

ζπρλόηεηα πξνζθνξώλ (θαιύηεξεο ηηκάο) 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

13 6,7 6,7 6,7 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 102 52,6 52,6 59,3 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 71 36,6 36,6 95,9 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 8 4,1 4,1 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 13 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα ην 52,58% ζεσξεί ρεηξφηεξε ηε ζπρλφηεηα 

πξνζθνξψλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά, αθνινπζεί ην 36,6% πνπ ηε ζεσξεί 

θαιχηεξε. Σν 6,7% (κε 13 απαληήζεηο) ζεσξεί ηε ζπρλφηεηα πξνζθνξψλ πνιχ 

ρεηξφηεξε ελψ ην 4,12% ( κε 8 απαληήζεηο) πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,38 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,674. Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο πνιχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε θαη 
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θαιχηεξε-πνιχ θαιχηεξε έρνπκε ην 59,28% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ηε ζπρλφηεηα 

ησλ πξνζθνξψλ  ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξε-πνιχ ρεηξφηεξε. ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,41 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,493.  

 

Δξψηεζε 14 

 Πνιχ Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε Καιχηεξε   Πνιχ Καιχηεξε 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ 

□ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 14 

θαζαξηόηεηα πεξηβΪιινληνο ρώξνπ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

59 30,4 30,4 30,4 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 104 53,6 53,6 84,0 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 25 12,9 12,9 96,9 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 6 3,1 3,1 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 

14  

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 53,61% ζεσξεί ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ρεηξφηεξε ελψ ην 30,41% πνιχ ρεηξφηεξε. Αθνινπζεί ην 12,89% 

ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε θαιχηεξε θαη ην 3,09% κε απάληεζε πνιχ θαιχηεξε. Ο 

κέζνο φξνο είλαη 1,89 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,16. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο 
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ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία πνιχ θαιχηεξε (κφιηο 6) 

παξαηεξνχκε φηη ην 84,02% ζεσξεί ηελ αλαλέσζε πξντφλησλ ρεηξφηεξε-πνιχ 

ρεηξφηεξε. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 1,16 θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 0,367. 

 

Δξψηεζε 15 

Γειψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζαο κε θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο : 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε πκθσλψ 

νχηε Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Οη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ 

εθπηψζεσλ είλαη 

ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο απφ 

ηηο άιιεο πεξηφδνπο 

□ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 15 

Οη ηηκΫο ησλ πξντόλησλ θαηΪ ηελ πεξένδν ησλ εθπηώζεσλ εέλαη ζεκαληηθΪ 

ρακειόηεξεο από ηηο Ϊιιεο πεξηόδνπο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 9 4,6 4,6 4,6 

ΓΗΑΦΧΝΧ 54 27,8 27,8 32,5 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

33 17,0 17,0 49,5 

ΤΜΦΧΝΧ 84 43,3 43,3 92,8 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

14 7,2 7,2 100,0 

Total 194 100,0 100,0   
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 15 

 

 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 43,3% ζεσξεί ην χςνο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν, αθνινπζεί ην 37,11% πνπ δηαθσλεί 

κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 17,01% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν 

αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 7,22% (ζπκθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 

14)θαη 4,64% (δηαθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 9). Ο κέζνο είλαη 3,21 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 1,072. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ζε δπν  

(δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  ζπκθσλψ-ζπκθσλψ 

απφιπηα) έρνπκε ην 50,5% ηνπ δείγκαηνο λα ζεσξεί ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 

1,51 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

Δξψηεζε 16 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 

εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα 

ηελ εχξεζε επθαηξηψλ 

□ □ □ □ □ 
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ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 16 

Ζ δηΪξθεηα ηεο πεξηόδνπ ησλ εθπηώζεσλ εέλαη αξθεηά γηα ηελ εύξεζε 

επθαηξηώλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 7 3,6 3,6 3,6 

ΓΗΑΦΧΝΧ 63 32,5 32,5 36,1 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

29 14,9 14,9 51,0 

ΤΜΦΧΝΧ 88 45,4 45,4 96,4 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

7 3,6 3,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 16 

 

 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 45,36% ζεσξεί φηη ε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, αθνινπζεί ην 32,47% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 

14,95% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 

3,61% (δηαθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 7 θαη ζπκθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ 

απαληήζεσλ 7).Ο κέζνο είλαη 3,13 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,028. Οκαδνπνηψληαο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ζε δπν (δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ θαη  ζπκθσλψ-ζπκθσλψ απφιπηα) έρνπκε ην 49% ηνπ δείγκαηνο λα 
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ππνζηεξίδεη πσο ε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε επθαηξηψλ. Ο 

κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 1,49 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

 

 

Δξψηεζε 17 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

πξντφλησλ (κεγεζψλ, εηδψλ, 

ρξσκάησλ θιπ.) ζηα 

θαηαζηήκαηα ηελ πεξίνδν ησλ 

εθπηψζεσλ 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 17 

ΤπΪξρεη πνηθηιέα πξντόλησλ ζηα θαηαζηάκαηα ηελ πεξένδν 

εθπηώζεσλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 9 4,6 4,6 4,6 

ΓΗΑΦΧΝΧ 71 36,6 36,6 41,2 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

34 17,5 17,5 58,8 

ΤΜΦΧΝΧ 72 37,1 37,1 95,9 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

8 4,1 4,1 100,0 

Total 194 100,0 100,0   
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 17 

 

 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 37,11% ζεσξεί φηη ππάξρεη πνηθηιία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθπηψζεσλ, αθνινπζεί ην 36,6% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 17,53% 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 4,64% 

(δηαθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 9) θαη 4,12% (ζπκθσλψ απφιπηα κε 

αξηζκφ απαληήζεσλ 8).Ο κέζνο είλαη 2,99 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,05. 

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ζε δπν (δηαθσλψ- δηαθσλψ 

απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  ζπκθσλψ-ζπκθσλψ απφιπηα) έρνπκε 

κφιηο ην 41,2% ηνπ δείγκαηνο λα ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ αληί ηνπ 58,8% πνπ έρεη ηελ αληίζεηε άπνςε. Ο 

κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 1,41 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,494. 

 

Δξψηεζε 18 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Πάλσ απφ ην 50% ησλ 

αγνξψλ κνπ γίλεηαη ηελ 

πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ 

□ □ □ □ □ 
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ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 18 

ΠΪλσ από ην 50% ησλ αγνξώλ κνπ ζε εέδε Ϋλδπζεο γέλεηαη ζηελ πεξένδν 

εθπηώζεσλ 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 5 2,6 2,6 2,6 

ΓΗΑΦΧΝΧ 57 29,4 29,4 32,0 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

37 19,1 19,1 51,0 

ΤΜΦΧΝΧ 92 47,4 47,4 98,5 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

3 1,5 1,5 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 18 

 

 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 47,42% πξαγκαηνπνηεί πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ ηνπ 

ζε είδε έλδπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ, αθνινπζεί ην 29,38% πνπ δηαθσλεί 

κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 19,07% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν 

αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 2,58% (δηαθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 

5) θαη 1,55% (ζπκθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 3).Ο κέζνο είλαη 3,16 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,955. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ζε δπν 

(δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  ζπκθσλψ-ζπκθσλψ 

απφιπηα) έρνπκε ην 51% ηνπ δείγκαηνο λα πξαγκαηνπνηεί πάλσ απφ ην 50% ησλ 
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αγνξψλ ηνπ ζε είδε έλδπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ . Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε 

πεξίπησζε είλαη 1,49 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

Δξψηεζε 19 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ δπζθνιεχεη ηηο 

αγνξέο κνπ 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 19 

Σν σξΪξην ιεηηνπξγέαο ησλ θαηαζηεκΪησλ δπζθνιεύεη ηηο αγνξΫο κνπ  

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 4 2,1 2,1 2,1 

ΓΗΑΦΧΝΧ 72 37,1 37,1 39,2 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

29 14,9 14,9 54,1 

ΤΜΦΧΝΧ 82 42,3 42,3 96,4 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

7 3,6 3,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0   
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 19 

 

 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 42,27% είλαη επραξηζηεκέλν κε ην ηζρχνλ σξάξην αθνινπζεί 

ην 37,11% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 14,95% νχηε ζπκθσλεί νχηε 

δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 3,61% (ζπκθσλψ απφιπηα κε 

αξηζκφ απαληήζεσλ 7)θαη 2,06% (δηαθσλψ απφιπηα κε αξηζκφ απαληήζεσλ 4).Ο 

κέζνο είλαη 3,08 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,009. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

απαληήζεσλ ζε δπν (δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  

ζπκθσλψ-ζπκθσλψ απφιπηα) έρνπκε ην 45,9% ηνπ δείγκαηνο λα δπζθνιεχεηαη ζηηο 

αγνξέο ηνπ απφ ην ηζρχνλ σξάξην ιεηηνπξγίαο. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 

1,46 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,5. 

 

 

 

Δξψηεζε 20 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

ηαλ έρεη άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο δελ πεγαίλσ γηα 

ςψληα 

□ □ □ □ □ 
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ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 20 

Όηαλ Ϋρεη Ϊζρεκεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο δελ πεγαέλσ γηα ςώληα 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 6 3,1 3,1 3,1 

ΓΗΑΦΧΝΧ 59 30,4 30,4 33,5 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

23 11,9 11,9 45,4 

ΤΜΦΧΝΧ 83 42,8 42,8 88,1 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

23 11,9 11,9 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 20 

 

 

Σν θξηηήξην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ επεξεάδεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο κηα θαη ην 42,78% (δηαθσλψ) θαη ην 11,86% (δηαθσλψ απφιπηα) δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχλ. Παξά ηαχηα  

γηα ην 30,41% (δηαθσλψ) θαη γηα ην 3,09% (δηαθσλψ απφιπηα) ηνπ δείγκαηνο δελ 

απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επίζθεςε ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα. Ο κέζνο είλαη 3,3 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε είλαη 1,117.Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ ζε δπν 

(δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  ζπκθσλψ-ζπκθσλψ 

απφιπηα) έρνπκε ην 54,6% λα επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο κέζνο ζ‟ απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη 1,55 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,499. 
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Δξψηεζε 21 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα Γηαθσλψ  

Οχηε 

πκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή 

θαηαζηήκαηνο 

□ □ □ □ □ 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ-Δξψηεζε 21 

Ο ρώξνο ζηΪζκεπζεο δελ επεξεΪδεη ηελ επηινγά θαηαζηάκαηνο 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 31 16,0 16,0 16,0 

ΓΗΑΦΧΝΧ 88 45,4 45,4 61,3 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

35 18,0 18,0 79,4 

ΤΜΦΧΝΧ 38 19,6 19,6 99,0 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

2 1,0 1,0 100,0 

Total 194 100,0 100,0   

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ : Αλάιπζε πρλνηήησλ- Δξψηεζε 21 
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Με βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην 45,36% ηνπ δείγκαηνο δίλεη βαξχηεηα ζηελ 

χπαξμε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ επηινγή ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθνινπζεί ην 19,59% πνπ 

δελ επεξεάδεηαη ,ην 18,04% πνπ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 15,98% πνπ δίλεη 

ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη ηέινο ην 1,03% πνπ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ. Ο κέζνο 

είλαη 2,44 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,013. Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

απαληήζεσλ ζε δπν (δηαθσλψ- δηαθσλψ απφιπηα- νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ θαη  

ζπκθσλψ-ζπκθσλψ απφιπηα) έρνπκε ην 78,9% λα επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Ο κέζνο είλαη 1,21 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,409. 

 

4.2.2 ΤΝΓΤΑΣΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΖ (CROSS TABULATION) 

 

Γηα λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ αλαιχνπκε ηηο 

ζπρλφηεηεο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ 

θαηεγνξηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα φηαλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαηεγνξηψλ, ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε, δειαδή δεκηνπξγνχκε έλα  πίλαθα 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο γηα θάζε ζπλδπαζκφ ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ 

(Norušis M. J., ό.π,ζει. 141). Απνηειεί ηελ πην απιή κνξθή αλάιπζεο πνπ 

πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε κηα ζρέζεο αλάκεζα ζε δπν κεηαβιεηέο. 

Απηφ πνπ δελ κπνξεί λα καο δψζεη ε αλάιπζε ζπρλνηήησλ έξρεηαη λα θαιχςεη ε 

δηαζηαπξσκέλε πηλαθνπνίεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη πνιχ δεκνθηιήο ηηο 

έξεπλεο αγνξάο, θαζψο είλαη απιφο ηξφπνο απνηχπσζεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη εχθνια 

θαηαλνεηφο θαη ζε άηνκα κε κηθξέο γλψζεηο ζηαηηζηηθήο (Smith S. M. et. al., ό.π. ζει. 

567). 

Σν αλ ππάξρεη ή φρη ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη (ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή), δηεξεπλάηαη κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ζπληειεζηψλ. Ο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ηξφπνο κέηξεζεο είλαη ν ρ2 (chi-square), νπνίνο απιά βξίζθεη αλ 

ππάξρεη ζρέζε, φρη θαη ην είδνο απηήο. Ζ ηηκή ηνπ ρ2 δείρλεη θαηά πφζν νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη είλαη πξαγκαηηθέο ή νθείινληαη ζηελ ηπραία δηαθχκαλζε ησλ 

ηηκψλ(Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 250).  

Γηα λα εμεηάζνπκε απηή ηε ζρέζε ρξεζηκνπνηνχκε ην Pearson‟s Chi-square (ρ2) test. 

Σν ηεζη απηφ βαζίδεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ θάζε 

θαηεγνξία (observed frequencies), κε ηηο ζπρλφηεηεο πνπ ζα αλακέλακε λα έρνπκε ζηηο 

θαηεγνξίεο απηέο απφ ηχρε (expected frequencies). Με άιια ιφγηα, έρνπκε έλα 

ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ην πσο ζα πεξηκέλακε λα είλαη ηα δεδνκέλα καο, θαη ην 

ζπγθξίλνπκε κε ην πσο είλαη ηα δεδνκέλα καο θαη παίξλνπκε κία εθηίκεζε goodness-

of-fit.  
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ΠΗΝΑΚΑ : Μαζεκαηηθνί ηχπνη Pearson‟s chi square 

Pearson‟s ρ2 = 
modelij

modelij)observedij(
 

Modelij = expected valuesij = (Row totali x column totalj) / n 

df = (rows-1) (columns-1)                                                                                                                                    

n= ζχλνιν παξαηεξήζεσλ (total counts) 

Γηα θάζε θειί πνι/δνπκε ην ζχλνιν παξαηεξήζεσλ ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο κε ην ζχλνιν παξαηεξήζεσλ 

ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο θαη δηαηξνχκε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ 

Ζ ηηκή γηα ην ρ2 κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε κία θξίζηκε ηηκή γηα ηελ ρ2 θαηαλνκή θαη ηνπο 

αλάινγνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, θαη αλ είλαη κεγαιχηεξε ηφηε ζα ιέγακε φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

πγθεθξηκέλα, κε ηνλ ρ2 ειέγρνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε (Ζν) φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

πίλαθα είλαη αλεμάξηεηεο. Απφ ηελ ηηκή ηεο ζεκαληηθφηεηαο (significance) ηνπ ρ2 

κπνξνχκε λα απνδερζνχκε ή λα απνξξίςνπκε ηε Ζν. Αλ απηή είλαη κηθξφηεξε απφ 

0,05, ηφηε απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε ή δηαθνξεηηθά, ε ηηκή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Αληίζεηα, αλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,05, ηφηε ηζρπξηδφκαζηε πσο ε ηηκή δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο Τπνζέζεσλ 

Asymp.Sig>0,05 

Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο ηηκέο “count” θαη 

ζην «expected count” (ηηκέο 

κεηαβιεηήο αλ ήηαλ 

αλεμάξηεηε) 

Γελ είλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή ε ηηκή πνπ 

παίξλεη ν δείθηεο άξα 

έρνπλ δελ έρνπλ ζρέζε νη 

δπν κεηαβιεηέο. 

Απνδερφκαζηε 

ηελ Ζν 

Asymp.Sig<0,05 
Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

“count” θαη “expected count” 

Δίλαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή ε ηηκή πνπ 

παίξλεη ν δείθηεο άξα 

έρνπλ ζρέζε νη δπν 

κεηαβιεηέο. 

Απνξξίπηνπκε 

ηελ Ζν, 

απνδερφκαζηε ηελ 

Ζ1 

 

Πξνυπφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε ζπκκεηνρή ζε κία θαηεγνξία/θειί απνθιείεη ηε 

ζπκκεηνρή ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηελ αλάιπζε 

επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ. (Norušis M.J., ό.π, ζει. 369).  

Δπηπιένλ νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο ζε θάζε θειί πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 

5. σζηφζν γηα κεγάινπο πίλαθεο δηαζηαπξψζεσο είλαη απνδεθηφ έσο ην 20% ησλ 

θειηψλ λα έρνπλ αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ πέληε. Γελ κπνξνχλ λα 
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ππάξρνπλ θειηά κε αλακελφκελε ζπρλφηεηα 0. Αλαθνξηθά κε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο, 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα νλνκαζηηθή θαη πάλσ (Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 250) 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε ζπζρέηηζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (θχιν, ειηθία, επάγγεικα θαη κεληαίν εηζφδεκα). ε πεξίπησζε πνπ 

ν έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ δελ έδεημε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ζα 

παξαιείπνληαη. Αληίζεηα, φπνπ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζα παξαηίζεληαη 

νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ηνπ SPSS. Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο, πσο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα έρνπλ κηθξή αμηνπηζηία ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε θειί. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ελνπνηήζεθαλ θάπνηεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζπζρεηίζεηο ηεο θάζε κεηαβιεηήο κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (εθηφο ηεο πξψηεο θαη ησλ ππφινηπσλ δεκνγξαθηθψλ) θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

 

Δξψηεζε 1 

 Φχιν –«βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο» 

Ζ πξψηε ζπλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε έγηλε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη 

«βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο». Αξρηθά έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ «ζπάληα» θαη 

«κεξηθέο θνξέο» ζε κία θαηεγνξία θαζψο θαη νκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ «ζπρλά» 

θαη «πνιχ ζπρλά» ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ SPSS απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηα ζηνηρεία ησλ 

νπνίσλ  ζα εμεγεζνχλ θαη ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Ο πίλαθαο crosstab απεηθνλίδεη ηνπο ζπλδπαζκνχο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο «Φχιν» θαη «βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο». ε θάζε ζπλδπαζκφ ησλ 

κεηαβιεηψλ παξάγεηαη έλα θειί count ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε απφιπηε θαη ε ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην λνχκεξν 47 ζην πξψην θειί ζεκαίλεη πσο 47 άληξεο 

απφ ηνπο 103 πνπ ζπλνιηθά έρνπκε ζην δείγκα καο απάληεζαλ πσο επηζθέπηνληαη ην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά ζπαλίσο ή κεξηθέο θνξέο, ελψ ην ζηνηρείν 54% αλαθέξεηαη ζην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ. Καη νη δπν ηηκέο αζξνίδνληαη νξηδνληίσο γηα θάζε γξακκή ηνπ 

πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ζηε ζηήιε total, φπνπ ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ζα 

είλαη πάληα 100% θαη ε απφιπηε ζπρλφηεηα ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο θάζε γξακκήο. 
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ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Φχιν -Δξψηεζε 1 

Πόζν ζπρλΪ επηζθΫπηεζηε ην θΫληξν ηνπ ΠεηξαηΪ γηα ηηο αγνξΫο ζαο? * θύιν 

Crosstab 

      θχιν 
Total 

      ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

group_Πφζν 

ζπρλά 

επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ 

Πεηξαηά γηα ηηο 

αγνξέο ζαο? 

ΠΑΝΗΧ 'Ζ 

ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 

Count 47 40 87 

% within group_Πφζν 

ζπρλά επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά γηα ηηο 

αγνξέο ζαο? 

54,0% 46,0% 100,0% 

ΤΥΝΑ Ή ΠΟΛΤ 

ΤΥΝΑ 

Count 56 51 107 

% within group_Πφζν 

ζπρλά επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά γηα ηηο 

αγνξέο ζαο? 

52,3% 47,7% 100,0% 

Total 

Count 103 91 194 

% within group_Πφζν 

ζπρλά επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά γηα ηηο 

αγνξέο ζαο? 

53,1% 46,9% 100,0% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζέαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,055
a
 1 ,815     

Continuity Correction
b
 ,008 1 ,929     

Likelihood Ratio ,055 1 ,815     

Fisher's Exact Test       ,885 ,464 

Linear-by-Linear 

Association 

,055 1 ,815 
    

N of Valid Cases 194         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

40,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Ο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο  (ρ2) εμεηάδεη εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ή αλ νη 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζηελ ηχρε. Ο δείθηεο ρ2 είλαη ν δείθηεο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα (Pearson Chi- Square) θαη ε ηηκή 

ηνπ ππάξρεη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ζηήιεο “Value”. ηελ ίδηα γξακκή θαη ηε δηπιαλή 



 - 157 - 

ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο (df), ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ην επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (asymp. sig.). Ο δείθηεο “likelihood ratio” είλαη παξφκνηνο 

κε ηνλ chi-square θαη γηα κεγάια δείγκαηα νη ηηκέο ηνπο είλαη ζρεδφλ ίδηεο. Αθξηβψο απφ 

θάησ είλαη έλα ηεζη (linear-by-linear association) πνπ κεηξά ηε γξακκηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα ηεο ζπλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζεο θαη 

έρεη λφεκα κφλν φηαλ νη κεηαβιεηέο ηφζν ζηηο γξακκέο φζν θαη ζηηο ζηήιεο είλαη 

δηαηεηαγκέλεο απφ ηε κηθξφηεξε ζηε κεγαιχηεξε ηηκή. Σέινο, ε ηειεπηαία γξακκή ηνπ 

πίλαθα δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ (Ν of valid cases) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο ζπλδπαζηηθήο πηλαθνπνίεζεο (Norušis M. J., . , 

. 371).  

 

Δδψ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

(α=815>0,05). 

 

 Ζιηθία -«Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,596>0,05) 

 Δπάγγεικα- «Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,119>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα- «Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,289>0,05) 

Δξψηεζε 3 

 Μεληαίν Δηζφδεκα – «Μεηαθνξηθφ κέζν» (α=0,005<0,05) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Μεληαίν Δηζφδεκα-Δξψηεζε 3 

Πνην κεηαθνξηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα έξζεηε ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά? * group_κεληαην εηζφδεκα 

Crosstab 

      group_κεληαην εηζφδεκα 

Total       0-500 501-1000 1001-2000 

Πνην 

κεηαθνξηθφ 

κέζν 

ρξεζηκνπνηείηε 

ηηο 

πεξηζζφηεξεο 

θνξέο γηα λα 

έξζεηε ζηελ 

πεξηνρή ηνπ 

Πεηξαηά? 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

Η.Υ. 

Count 12 39 15 66 

% within  18,20% 59,10% 22,70% 100,00% 

ΜΜΜ Count 4 16 18 38 

% within 10,50% 42,10% 47,40% 100,00% 

ΓΗΚΤΚΛΟ Count 6 11 11 28 

% within  21,40% 39,30% 39,30% 100,00% 

ΠΔΕΟ Count 9 9 2 20 

% within  45,00% 45,00% 10,00% 100,00% 

Total Count 31 75 46 152 

% within 20,40% 49,30% 30,30% 100,00% 
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ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,629
a
 6 ,005 

Likelihood Ratio 17,955 6 ,006 

Linear-by-Linear Association 3,309 1 ,069 

N of Valid Cases 152     

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,08. 

Ζ  ζπλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο «Μεληαίν Δηζφδεκα» κε ηελ κεηαβιεηή 

«Μεηαθνξηθφ κέζν» έδεημε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη άξα νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ, αλάινγα ην κεληαίν εηζφδεκα ηνπο είλαη 

πξαγκαηηθέο. Σν 59,1% ησλ αηφκσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Η.Υ. αλήθνπλ ζηελ 

εηζνδεκαηηθή θιίκαθα «501-1000» ελψ ην 22,7% απηψλ αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα «1001-

2000».Σν 78,6% ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δίθπθιν βξίζθνληαη ζηελ κεζαία θαη 

κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία, πεξίπνπ ην ίδην κε ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ΜΜΜ (89,5%).Σέινο ηα άηνκα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην κεηαθνξηθφ κέζν 

αλήθνπλ ζηελ ρακειφηεξε θαη κεζαία εηζνδεκαηηθή θιίκαθα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

έρνπλ εμαηξεζεί νη θαηεγνξίεο «Πνδήιαην» θαη «2000 θαη άλσ» ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ. 

 Φχιν – «Μεηαθνξηθφ κέζν» (α=0,104>0,05) 

 Ζιηθία – «Μεηαθνξηθφ κέζν» (α=0,233>0,05) 

 Δπάγγεικα – «Μεηαθνξηθφ κέζν» (α=0,191>0,05) 

Δξψηεζε 4 

 Δπάγγεικα –«Σηκέο Πξντφλησλ» (α=0,023<0,05) 
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ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Δπάγγεικα-Δξψηεζε 4 

group_ΣηκΫο πξντόλησλ * group_epaggelma Crosstabulation 

 

group_epaggelma 

Total 

ΜΗΘΧΣ

Ο 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ

Τ 

ΣΟΜΔΑ 

ΜΗΘΧΣ

Ο 

ΓΖΜΟΗ

ΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣ

ΗΑ 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥ

Ο/ ΟΗΚΗΑΚΑ 

Σηκέο 

πξντφλη

σλ 

ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔ

ΡΖ Ή 

ΥΔΗΡΟΣΔ

ΡΖ 

Count 48 17 12 25 102 

% within 

Σηκέο 

πξντφλη

σλ 

47,1% 16,7% 11,8% 24,5% 100,0

% 

% within 

epaggel

ma 

58,5% 42,5% 35,3% 65,8% 52,6% 

ΚΑΛΤΣΔΡ

Ζ Ή 

ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΤΣΔΡ

Ζ 

Count 34 23 22 13 92 

% within 

Σηκέο 

πξντφλη

σλ 

37,0% 25,0% 23,9% 14,1% 100,0

% 

% within 

epaggel

ma 

41,5% 57,5% 64,7% 34,2% 47,4% 

Total Count 82 40 34 38 194 

% within 

Σηκέο 

πξντφλη

σλ 

42,3% 20,6% 17,5% 19,6% 100,0

% 

% within 

epaggel

ma 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,531
a
 3 ,023 

Likelihood Ratio 9,630 3 ,022 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,929 

N of Valid Cases 194   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,12. 
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Ζ ζπλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «επάγγεικα» θαη ηε κεηαβιεηή 

«Σηκέο πξντφλησλ» είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο νη δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα άηνκα, αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ 

νθείιεηαη ζε ηπραία δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ. Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε 

πσο ην 58,5% ησλ Ηδησηηθψλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ην 65,8% ησλ αηφκσλ πνπ δελ 

εξγάδνληαη ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ρεηξφηεξεο ζε αληίζεζε κε ην 57,5% ησλ 

Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ην 64,&% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζεσξεί ην 

αληίζεην. Οη θαηεγνξίεο «άλεξγνο» «θνηηεηήο» «ζπληαμηνχρνο» θαη «νηθηαθά» έρνπλ 

νκαδνπνηεζεί ζε κηα θαηεγνξία θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε-ρεηξφηεξε» 

θαη «πνιχ θαιχηεξε- θαιχηεξε» ζε κηα θαη κηα αληίζηνηρα. 

 

 Φχιν –«Σηκέο Πξντφλησλ» (α=0,595>0,05) 

 Ζιηθία– «Σηκέο Πξντφλησλ» (α=0,288>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα– «Σηκέο Πξντφλησλ» (α=0,888>0,05) 

Δξψηεζε 6 

 Φχιν – «Πνηθηιία Καηαζηεκάησλ» (α=0,026<0,05) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Φχιν-Δξψηεζε 6 

group_πνηθηιέα θαηαζηεκΪησλ * θύιν 

Crosstab 

      θχιν 

Total       ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

group_πνηθηιία 

θαηαζηεκάησλ 

ΠΟΛΤ ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

Ή ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

Count 39 49 88 

% within  44,3% 55,7% 100,0% 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ Ή ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

Count 64 42 106 

% within  60,4% 39,6% 100,0% 

Total Count 103 91 194 

% within  53,1% 46,9% 100,0% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,979
a
 1 

0,026 

Continuity Correction
b
 4,355 1 ,037 

Likelihood Ratio 4,995 1 ,025 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear Association 4,954 1 ,026 
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N of Valid Cases 194     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,28. 

b. Computed only for a 2x2 table  

 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν 60,4% 

ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε πνηθηιία ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη θαιχηεξε απφ 

απηή ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ είλαη άληξεο. Αληίζεηα κφλν ην 44,3% ησλ αηφκσλ 

πνπ είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε ήηαλ άληξεο. Δπνκέλσο είλαη ινγηθφ λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα ζεσξνχλ πσο ε πνηθηιία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά είλαη ρεηξφηεξε. Οη θαηεγνξίεο «πνιχ 

ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» 

θαη «πνιχ θαιχηεξε». 

 

 Ζιηθία – «Πνηθηιία Καηαζηεκάησλ» (α=2,49>0,05) 

 Δπάγγεικα – «Πνηθηιία Καηαζηεκάησλ» (α=0,982>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα – «Πνηθηιία Καηαζηεκάησλ» (α=0,058>0,05) 

 

Δξψηεζε 10 

 Φχιν – «Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,003<0,05) 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Φχιν-Δξψηεζε 10 

group_eukolies * θύιν 

Crosstab 

      θχιν 

Total       ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

group_eukolies ΠΟΛΤ ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ Ή 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

Count 35 50 85 

% within  41,2% 58,8% 100,0% 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ Ή ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

Count 68 41 109 

% within  62,4% 37,6% 100,0% 

Total Count 103 91 194 

% within  53,1% 46,9% 100,0% 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,626
a
 1 0,003 

Continuity Correction
b
 7,795 1 ,005 

Likelihood Ratio 8,676 1 ,003 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear Association 8,581 1 ,003 

N of Valid Cases 194     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum  

expected count is 39,87. 

b. Computed only for a 2x2 table  

 

Ζ κεηαβιεηή «Φχιν» κε ηε κεηαβιεηή «Δπθνιίεο πιεξσκήο» έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα ην 62,4% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ πσο 

νη επθνιίεο πιεξσκήο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά είλαη 

θαιχηεξεο απφ απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Πνιπθαηαζηήκαηα είλαη άληξεο, ελψ νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην 58,8% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε. Με άιια 

ιφγηα νη άληξεο πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο ζεσξνχλ ηηο επθνιίεο πιεξσκήο 

θαιχηεξεο. Οη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο 

θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ θαιχηεξε». Οη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» 

θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ 

θαιχηεξε». 

 

 Ζιηθία -«Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,617>0,05) 

 Δπάγγεικα- «Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,317>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα- «Δπθνιίεο πιεξσκήο» (α=0,092>0,05) 

 

Δξψηεζε 12 

 Φχιν –«Φηιηθφηεηα, Δπγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ» (α=0,025<0,05) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Φχιν-Δξψηεζε 12 

group_filikotita * θύιν 

Crosstab 

      θχιν 

Total       ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

group_filikotita ΠΟΛΤ ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ Ή 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

Count 55 34 89 

% within  61,8% 38,2% 100,0% 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ Ή ΠΟΛΤ Count 48 57 105 
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ΚΑΛΤΣΔΡΖ % within 45,7% 54,3% 100,0% 

Total Count 103 91 194 

% within  53,1% 46,9% 100,0% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,003
a
 1 0,025 

Continuity Correction
b
 4,378 1 ,036 

Likelihood Ratio 5,032 1 ,025 

Fisher's Exact Test       

Linear-by-Linear Association 4,978 1 ,026 

N of Valid Cases 194     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 41,75. 

b. Computed only for a 2x2 table  

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 61,8% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά επγεληθφηεξν είλαη άληξεο, ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αληίζεηε άπνςε είλαη 

γπλαίθεο (54,3%). Οη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ 

θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ θαιχηεξε». 

 

 Δπάγγεικα –«Φηιηθφηεηα, Δπγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ» (α=0,001<0,05) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Δπάγγεικα-Δξψηεζε 12 

group_filikotita * group_epaggelma 

Crosstab 

      group_epaggelma 

Total 

      
ÌÉÓÈÙÔÏÓ 

ÉÄÉÙÔÉÊÏÕ 

ÔÏÌÅÁ 

ÌÉÓÈÙÔÏÓ 

ÄÇÌÏÓÉÏÕ   

ÔÏÌÅÁ 

ÅËÅÕÈÅÑÏÓ 

ÅÐÁÃÃÅË-

ÌÁÔÉÁÓ 

ÁÍÅÑÃÏÓ/ 

ÖÏÉÔÇÔÇÓ/ 

ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ/ 

ÏÉÊÉÁÊÁ 

 

filikotita 

ÐÏËÕ 

×ÅÉÑÏÔÅÑÇ  

¹ 

×ÅÉÑÏÔÅÑÇ 

Count 35 15 26 13 89 

% within  39,3% 16,9% 29,2% 14,6% 100,0% 

ÊÁËÕÔÅÑÇ  Count 47 25 8 25 105 
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¹ ÐÏËÕ 

ÊÁËÕÔÅÑÇ 

% within 44,8% 23,8% 7,6% 23,8% 100,0% 

Total Count 82 40 34 38 194 

% within  42,3% 20,6% 17,5% 19,6% 100,0% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,367
a
 3 0,001 

Likelihood Ratio 16,857 3 ,001 

Linear-by-Linear Association ,262 1 ,609 

N of Valid Cases 194     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15,60. 

 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηαβιεηέο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, δειαδή θαη ζηα άηνκα πνπ ζεσξνχλ ην πξνζσπηθφ 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά επγεληθφηεξν απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

Πνιπθαηαζηεκάησλ θαη ζηα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ ην αληίζεην, αλήθνπλ νη κηζζσηνί 

ηδησηηθνχ ηνκέα κε πνζνζηά 44,8% θαη 39,3% αληίζηνηρα. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία «ρεηξφηεξε- πνιχ ρεηξφηεξε» αλήθεη ζηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, ελψ ζηελ θαηεγνξία «θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε» ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηνπο κηζζσηνχο ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηα άηνκα πνπ δελ 

εξγάδνληαη. πσο έρεη έκκεζα ιερζεί νη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» 

νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ θαιχηεξε». 

 Ζιηθία –«Φηιηθφηεηα, Δπγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ» (α=0,851>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα –«Φηιηθφηεηα, Δπγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ» 

(α=0,724>0,05) 

Δξψηεζε 14 

 Ζιηθία –«Καζαξηφηεηα Πεξηβάιινληνο ρψξνπ» (α=0,021<0,05) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Ζιηθία-Δξψηεζε 14 

group_kathariotita * νκαδνπνηεκΫλε ειηθέα 

Crosstab 

      νκαδνπνηεκέλε ειηθία 

Total 
      

20-29 30-39 40-49 

50 θαη 

άλσ 
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group_kathariotita ΠΟΛΤ 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ Ή 

ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ 

Count 30 46 48 38 162 

% within 18,5% 28,4% 29,6% 23,5% 100,0% 

ΚΑΛΤΣΔΡΖ Ή 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 

Count 13 8 5 4 30 

% within 43,3% 26,7% 16,7% 13,3% 100,0% 

Total Count 43 54 53 42 192 

% within  22,4% 28,1% 27,6% 21,9% 100,0% 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,713
a
 3 0,021 

Likelihood Ratio 8,880 3 ,031 

Linear-by-Linear Association 7,468 1 ,006 

N of Valid Cases 192     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,56. 

 

Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ θαηαδεηθλχνληαο 

φηη ε ζρέζε απηή είλαη πξαγκαηηθή. Σν 13,3% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ 

«θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε» είλαη εηψλ 50 θαη άλσ, ην 16,7% ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

είλαη 40-49 εηψλ, ελψ ην 26,7% θαη ην 43,3% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 30-39 

θαη 20-29 εηψλ αληίζηνηρα.  Δπνκέλσο ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

θαζαξηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη θαιχηεξε έρνπκε αχμεζε ησλ αηφκσλ 

πνπ ην πηζηεχνπλ θαζψο θαηεβαίλνπκε ηελ ειηθηαθή θιίκαθα. ηελ νκάδα ησλ 

αηφκσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη ρεηξφηεξνο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (29,6%) αλήθεη ζηα άηνκα 40-49 εηψλ θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά 

(28,4%) ηα άηνκα ειηθίαο 30-39.Σα άηνκα ειηθίαο 50 θαη άλσ θαιχπηνπλ ην 23,5% 

ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απνηειείηαη απφ άηνκα ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο 

νκάδαο. Οη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο 

θαη νη θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ θαιχηεξε». Σέινο ε ειηθηαθή θαηεγνξία 

«15-19» εμαηξέζεθε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ θαη νη θαηεγνξίεο 

«50-59» θαη «60 θαη άλσ» νκαδνπνηήζεθαλ. 

 

 Φχιν –«Καζαξηφηεηα Πεξηβάιινληνο ρψξνπ» (α=0,545>0,05) 

 Δπάγγεικα– «Καζαξηφηεηα Πεξηβάιινληνο ρψξνπ» (α=0,876>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα– «Καζαξηφηεηα Πεξηβάιινληνο ρψξνπ» (α=0,521>0,05) 
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Δξψηεζε 16 

 Ζιηθία – «Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε επθαηξηψλ» 

(α=0,617>0,031) 

ΠΗΝΑΚΑ : πλδπαζηηθή πηλαθνπνίεζε: Ζιηθία-Δξψηεζε 16 

group_Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε επθαηξηψλ * 

νκαδνπνηεκέλε ειηθία 

Crosstab 

      νκαδνπνηεκέλε ειηθία 

Total 
      

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50 θαη 

άλσ 

group_Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα 

ηελ εχξεζε επθαηξηψλ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ     Ή 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

Coun

t 

16 27 18 8 69 

% 

within  

23,2

% 

39,1

% 

26,1

% 

11,6% 100,0

% 

ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ   

ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

Coun

t 

9 8 7 5 29 

% 

within  

31,0

% 

27,6

% 

24,1

% 

17,2% 100,0

% 

ΤΜΦΧΝΧ Ή 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

Coun

t 

18 19 28 29 94 

% 

within  

19,1

% 

20,2

% 

29,8

% 

30,9% 100,0

% 

Total Coun

t 

43 54 53 42 192 

% 

within  

22,4

% 

28,1

% 

27,6

% 

21,9% 100,0

% 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο chi-square (ρ2) 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,922
a
 6 0,031 

Likelihood Ratio 14,070 6 ,029 

Linear-by-Linear Association 7,821 1 ,005 

N of Valid Cases 192     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,34. 
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα ην 39,1% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ πσο ε 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο)  βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία «30-39».Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» 

(31%) αλήθνπλ ζηελ κηθξφηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε είλαη ειηθίαο 50 θαη άλσ. 

Οη θαηεγνξίεο «πνιχ ρεηξφηεξε» θαη «ρεηξφηεξε» νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη 

θαηεγνξίεο «θαιχηεξε» θαη «πνιχ θαιχηεξε». Σέινο ε ειηθηαθή θαηεγνξία «15-19» 

εμαηξέζεθε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ θαη νη θαηεγνξίεο «50-59» θαη 

«60 θαη άλσ» νκαδνπνηήζεθαλ. 

 

 Φχιν -«Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε 

επθαηξηψλ» (α=0,092>0,05) 

 Δπάγγεικα-«Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε 

επθαηξηψλ» (α=0,689>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα-«Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

εχξεζε επθαηξηψλ» (α=0,726>0,05) 

4.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ε αλαιχζεηο ηέηνηνπ είδνπο αλαδεηείηαη ην αλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ή φρη. Απηφ ην εξψηεκα θαη ε απάληεζε ηνπ, ζηεξίδεηαη ζηνλ 

έιεγρν ππνζέζεσλ (hypothesis testing) θαη έρεη κεγάιε ζεκαληηθφηεηα ζε έξεπλεο ζαλ 

θαη απηή. ηαλ θάλνπκε έιεγρν ππνζέζεσλ, ζεσξνχκε πσο ε Ζν πεξηγξάθεη ζσζηά 

ηελ θαηάζηαζε θαη εζθεκκέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθέξεηαη ζην αληίζεην απφ 

απηφ πνπ ζα ζέιακε λα είλαη αιήζεηα (Norušis M. J., ό.π, ζει. 248-249). Βέβαηα φηαλ 

ν έιεγρνο καο δείμεη φηη πξέπεη λα απνδερηνχκε  ηελ Ζν, ζα ηελ απνδερηνχκε αιιά κε 

επηθχιαμε, δηφηη έλαο άιινο έιεγρνο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο κε άιιν δείγκα κπνξεί 

λα δείμεη πσο πξέπεη λα απνξξηθζεί (Smith S. M. et.al., ό.π, ζει. 582). Γεληθά, ην 

ιάζνο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δπν ηξφπνπο: ηελ πξψηε πεξίπησζε  κπνξεί λα 

απνξξίςνπκε κηα ζσζηή κεδεληθή ππφζεζε (ζθάικα ηχπνπ Η), ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε λα δερζνχκε κηα ιαλζαζκέλε κεδεληθή ππφζεζε (ζθάικα ηχπνπ ΗΗ). Σν πην 

απφ ηα δπν ζθάικαηα είκαζηε πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα δερζνχκε εμαξηάηαη απφ 

ηελ πεξίπησζε, φκσο απηφ ην ζέκα δελ καο αθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο (Smith S. M. et. al,ό.π, ζει. 590). 

Οη δπν ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνην ζπρλά ζηηο έξεπλεο αγνξάο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη εδψ είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 
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δηαθνξψλ κεηαμχ κέζσλ (t-test) θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) 

(Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 253). εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε, 

είλαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ δπν παξαπάλσ ηερληθψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπκε. 

Γηα λα έρνπλ λφεκα ην t-test θαη ε ΑΝΟVA, πξέπεη ε θιίκαθα κέηξεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ λα είλαη απφζηαζεο ή ιφγνπ (Smith S. M. et. al., ό.π, ζει. 590). Απηφ 

δηφηη πξνυπφζεζε ησλ ηεζη απηψλ, είλαη ην δείγκα λα πξνέξρεηαη απφ πιεζπζκφ πνπ 

αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, ή ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ καο είλαη γλσζηφ, 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη πάλσ απφ 30, νπφηε θαη ηζρχεη ην Κεληξηθφ Οξηαθφ 

Θεψξεκα (Norušis M. J., ό.π, ζει. 260, 278, 309).  

Σν ζεψξεκα απηφ απνδεηθλχεη φηη ε θαηαλνκή ησλ κέζσλ ηπραίσλ δεηγκάησλ κε 

κέγεζνο ζρεηηθά κεγάιν, πξαθηηθά κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ ηξηάληα, δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ θαηαλνκή ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ αιιά αθνινπζεί, θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο πιεξνχληαη, ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. ηαλ ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξηάληα, γηα λα αθνινπζεί ε θαηαλνκή 

δεηγκαηνιεςίαο ησλ κέζσλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ζα πξέπεη θαη ν πιεζπζκφο απφ 

ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ην δείγκα λα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Hays, W. L. 

1994). 

Γηα πνιιά ρξφληα ππήξρε δηάζηαζε απφςεσλ γηα ην αλ θάπνηεο εξσηήζεηο έπξεπε λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο βαζκηθέο (ordinal) ή απφζηαζεο (interval). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα, είλαη νη θιίκαθεο ηχπνπ Likert (δηαθσλψ απφιπηα….ζπκθσλψ απφιπηα). 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θιίκαθεο Likert δελ νδεγνχλ ζε 

απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, αιιά ζε κηα θαηαλνκή πνπ ζα 

«γέξλεη» πξνο κηα πιεπξά (Clason D. L. et. al., 1994, ζει. 34). ηελ πξάμε φκσο, ε 

θιίκαθα Likert αληηκεησπίδεηαη σο θιίκαθα απφζηαζεο γηα λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη (Σηαζαθόπνπινο Β., ό.π, ζει. 121). 

Έηζη, θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ππνζέηνπκε πσο ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ είλαη ίζα θαη πσο δελ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο θαλνληθφηεηαο, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ έιεγρνη. 

 

 

4.3.1. ΔΛΔΓΥΟ  T Δ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ  (Independent – samples 

t- test) 

Ο έιεγρνο t (t-test) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ φξσλ δπν ηηκψλ.( Howitt D., Cramer 

D., ό.π. ζει: 115). Βνεζά ηνλ εξεπλεηή λα απαληήζεη ζην ζπλεζηζκέλν εξψηεκα 
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ζηελ έξεπλα αλ ν κέζνο φξνο ελφο ζπλφινπ ηηκψλ δηαθέξεη απφ ην κέζν φξν 

ελφο άιινπ ζπλφινπ. 

Τπνινγίδνπκε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, γηα λα εθηηκήζνπκε πφζν πηζαλέο ζα ήηαλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν κέζσλ φξσλ αλ δελ ππήξρε πξαγκαηηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δπν δεηγκάησλ (Λίβαο, Π., ό.π. ζει: 28). 

χκθσλα κε ηε κεδεληθή ππφζεζε (Ho: null hypothesis) δελ ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δεηγκάησλ θαη ζεσξείηαη φηη ε δηαπηζηνχκελε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ είλαη ζηαηηζηηθψο κε ζεκαληηθή, δειαδή 

θαηλνκεληθή, θαη νθείιεηαη ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα. Ζ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε ηεο Ho (alternative hypothesis), ζπκβνιηδφκελε κε Ζ1, ζεσξεί φηη ε 

ππάξρνπζα δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

δειαδή δελ είλαη θαηλνκεληθή θαη δελ νθείιεηαη ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα. Ο 

έιεγρνο ππνζέζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνληαη δπν κφλν κεηξήζεηο 

γίλεηαη κε ην t-test. Πην ζπγθεθξηκέλα ην t-test γίλεηαη γηα λα ζπγθξίλεη ηνπο 

κέζνπο φξνπο ησλ δπν νκάδσλ (άλδξαο- γπλαίθα) σο πξνο θάπνηα κεηαβιεηή. 

 

Ζν: Ζ ζρΫζε κεηαμύ ησλ δπν κεηαβιεηώλ δελ εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά 

H1: Ζ ζρΫζε κεηαμύ ησλ δπν κεηαβιεηώλ εέλαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο Τπνζέζεσλ 

Αλ Sig (Levene‟s Test for 

equality of variances)>0.05 

Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

Οη δπν νκάδεο έρνπλ 

ίζεο δηαθπκάλζεηο 

(Δπηιέγεηαη ε πξψηε 

ζηήιε ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα) 

Αλεμάξηεηα απφ ηε γξακκή 

πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, 

πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε ηνπ 

δείθηε Sig 2 tailed (=α). Αλ 

α>0.05, γίλεηαη απνδεθηή ε 

Ζν. Αληηζέησο, αλ α<0,05, 

απνξξίπηεηαη ε Ζν. 

Αλ Sag (Levene‟s Test for 

equality of variances)<0.05 

(ηαηηζηηθά ζεκαληηθφ) 

Οη δπν νκάδεο δελ 

έρνπλ ίζεο δηαθπκάλζεηο 

(Δπηιέγεηαη ε δεχηεξε 

ζηήιε ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα) 

 

Δξψηεζε 6 

 Φχιν «πνηθηιία θαηαζηεκάησλ» Με βάζε ηνλ έιεγρν Levene (α=0,84) νη 

δηαθπκάλζεηο ζεσξνχληαη ίζεο. Έηζη ε ζεκαληηθφηεηα γηα ην t-test είλαη 

(α=0,042<0,05), δειαδή νη άληξεο ζεσξνχλ κεγαιχηεξε ηελ πνηθηιία ησλ 

θαηαζηεκάησλ (κέζνο=1,62) απ‟ φηη νη γπλαίθεο(κέζνο=1,46). 
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ΠΗΝΑΚΑ : ηαηηζηηθΪ νκΪδσλ 

Group Statistics 

  θχιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

group_πνηθηιία θαηαζηεκάησλ ΑΝΓΡΑ 103 1,62 ,487 ,048 

ΓΤΝΑΗΚΑ 91 1,46 ,501 ,053 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Σ ζε αλεμΪξηεηα δεέγκαηα 

Independent Samples Test 

    

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

group 

ðïéêéëßá 

êáôáóôç-

ìÜôùí 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

Lowe

r 

Uppe

r 

Equal 

variances 

assumed 

4,17

1 

,042 2,249 192 ,026 ,160 ,071 ,020 ,300 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

2,245 187,

635 

,026 ,160 ,071 ,019 ,300 

 

 Ζιηθία «πνηθηιία θαηαζηεκάησλ» Με βάζε ηνλ έιεγρν Levene (α=0,059>0,05). 

Δξψηεζε 7 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 8 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 9 

 Ζιηθία «Αλαλέσζε Πξντφλησλ»(α=0,41).Με βάζε ηνλ έιεγρν Levene (α=0,00) νη 

δηαθπκάλζεηο ζεσξνχληαη άληζεο. Έηζη ε ζεκαληηθφηεηα γηα ην t-test είλαη 

(α=0,041<0,05). Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ (κέζνο=1,45) 

ζεσξνχλ θαιχηεξε ηελ αλαλέσζε ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα απφ ηα άηνκα 

θάησ ησλ 40 εηψλ.(κέζνο=1,31). 

 Φχιν «Αλαλέσζε Πξντφλησλ» (α=0,165>0,05). 
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ΠΙΝΑΚΑ : τατιστικά ομάδων 

Group Statistics 

  ειηθία ζε δπν 

θαηεγνξίεο N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

group_ananewsi θάησ ησλ 40 97 1,31 ,465 ,047 

άλσ ησλ 40 95 1,45 ,500 ,051 

 

 

 

ÐÉÍÁÊÁÓ : ‘¸ëåã÷ïò Ô óå áíåîÜñôçôá äåßãìáôá 

Independent Samples Test 

    

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

  

t-test for Equality of Means 

  

  

  

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Group 

ananewsi 

Equal 

variances 

assumed 

13,171 ,00 -2,058 190 ,041 -,143 ,070 -,281 -,006 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

-2,056 188,302 ,041 -,143 ,070 -,281 -,006 

 

Δξψηεζε 10 

 Φχιν «Δπθνιίεο Πιεξσκήο» (α=0,003). Θεσξψληαο ηηο δηαθπκάλζεηο άληζεο κηα 

θαη (α=0,006<0,05) παξαηεξνχκε πσο νη άληξεο (κέζνο=1,66) πηζηεχνπλ ζε 

θαιχηεξεο επθνιίεο πιεξσκήο απ‟ φηη νη γπλαίθεο (κέζνο=1,45). 

ΠΗΝΑΚΑ : ηαηηζηηθΪ νκΪδσλ 

Group Statistics 

  

θχιν N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

group eukolies plirwmis ΑΝΓΡΑ 103 1,66 ,476 ,047 

ΓΤΝΑΗΚΑ 91 1,45 ,500 ,052 
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ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Σ ζε αλεμΪξηεηα δεέγκαηα 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

group 

eukolies 

plirwmis 

Equal 

var 

assumed 

7,716 ,006 2,989 192 ,003 ,210 ,070 ,071 ,348 

Equal 

var not 

assumed 

    

2,980 186,345 ,003 ,210 ,070 ,071 ,348 

 

 Ζιηθία «Δπθνιίεο Πιεξσκήο» (α=603>0,05). 

Δξψηεζε 12 

 Φχιν «Δπγεληθή εμππεξέηεζε Πξνζσπηθνχ»(α=0,025). Ο έιεγρνο Levene (α=0,02) 

ζεσξεί ηηο δηαθπκάλζεηο άληζεο θαη εληνπίδεη δηαθνξά απφςεσλ κεηαμχ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ σο πξνο ηελ θηιηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο άληξεο (κέζνο=1,47) λα 

ζεσξνχλ ιηγφηεξν εμππεξεηηθφ ην πξνζσπηθφ απφ ηηο γπλαίθεο (κέζνο=1,63). 

ΠΗΝΑΚΑ : ηαηηζηηθΪ νκΪδσλ 

Group Statistics 

  

θχιν N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

group_filikotita ΑΝΓΡΑ 103 1,47 ,501 ,049 

ΓΤΝΑΗΚΑ 91 1,63 ,486 ,051 
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ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Σ ζε αλεμΪξηεηα δεέγκαηα 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

group 

filikotita 

Equal 

variances 

assumed 

5,508 ,020 -2,255 192 ,025 -,160 ,071 -,301 -,020 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

-2,259 190,298 ,025 -,160 ,071 -,300 -,020 

 

 Ζιηθία Δπγεληθή εμππεξέηεζε Πξνζσπηθνχ»(α=0,566>0,05). 

Δξψηεζε 14 

 Ζιηθία «θαζαξηφηεηα πεξηβάιινληνο ρψξνπ»(α=0,02).Οη δηαθπκάλζεηο ζεσξνχληαη 

άληζεο κηα θαη ν Levene (α=0,00<0,05). Σα άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ (κέζνο=1,22) 

ζεσξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαιχηεξε απφ απηά ηηο 

κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο(κέζνο=1,09). 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ : τατιςτικά ομάδων 

Group Statistics 

  ειηθία ζε 2 

θαηεγνξίεο N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

group 

kathariotita 

θάησ ησλ 40 97 1,22 ,414 ,042 

άλσ ησλ 40 95 1,09 ,294 ,030 
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ÐÉÍÁÊÁÓ : ‘¸ëåã÷ïò Ô óå áíåîÜñôçôá äåßãìáôá 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

    

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

group 

katha-

riotita 

Equal 

variances 

assumed 

24,105 ,000 2,344 190 ,020 ,122 ,052 ,019 ,224 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

2,352 173,494 ,020 ,122 ,052 ,020 ,224 

 

 Φχιν «θαζαξηφηεηα πεξηβάιινληνο ρψξνπ»(α=0,227>0,05). 

Δξψηεζε 16 

 Ζιηθία «Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ»(α=0,004). Ο έιεγρνο Levene 

ζεσξεί ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ ίζεο (α=0,910). Σα άηνκα άλσ 

ησλ 40 εηψλ ζεσξνχλ ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ αξθεηή (κέζνο=3,35) ζπγθξηηηθά 

κε ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 40 εηψλ (κέζνο=2,92). 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : ηαηηζηηθά νκάδσλ 

Group Statistics 

  

Ζ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ησλ 

εθπηψζεσλ 

είλαη αξθεηή 

γηα ηελ εχξεζε 

επθαηξηψλ 

ειηθία ζε 2 

θαηεγνξίεο N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

θάησ ησλ 40 97 2,92 1,007 ,102 

άλσ ησλ 40 95 3,35 1,008 ,103 
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ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Σ ζε αλεμάξηεηα δείγκαηα 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Ç 

äéÜñêåéá 

ôçò 

ðåñéüäïõ 

ôùí 

åêðôþóåùí 

åßíáé 

áñêåôÞ 

ãéá ôçí 

åýñåóç 

åõêáéñéþí 

Equal 

variances 

assumed 

,013 ,910 -2,956 190 ,004 -,430 ,145 -,717 -,143 

Equal 

variances 

not 

assumed 
    

-2,956 189,907 ,004 -,430 ,145 -,717 -,143 

 

 Φχιν Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ»(α=0,207>0,05). 

 

Δξψηεζε 18 

 Φχιν «Πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ κνπ ζε είδε έλδπζεο γίλεηαη ζηελ πεξίνδν 

εθπηψζεσλ»(α=0,28). Οη δηαθπκάλζεηο ζεσξνχληαη ίζεο θαη παξαηεξείηαη δηαθνξά 

αλάκεζα ζε άληξεο (κέζνο=2,04) θαη γπλαίθεο (κέζνο=2,32) κε ηηο ηειεπηαίεο λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ ηνπο ζε είδε έλδπζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ : ηαηηζηηθΪ νκΪδσλ 

Group Statistics 

  

Πάλσ απφ ην 50% ησλ 

αγνξψλ κνπ ζε είδε 

έλδπζεο γίλεηαη ζηελ 

πεξίνδν εθπηψζεσλ 

θχιν N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

ΑΝΓΡΑ 103 2,04 ,896 ,088 

ΓΤΝΑΗΚΑ 91 2,32 ,855 ,090 
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ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Σ ζε αλεμΪξηεηα δεέγκαηα 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

group 

ÐÜíù áðü 

ôï 50% ôùí 

áãïñþí ìïõ 

óå åßäç 

Ýíäõóçò 

ãßíåôáé 

óôçí 

ðåñßïäï 

åêðôþóåùí 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

,203 ,653 -2,219 192 ,028 -,280 ,126 -,529 -,031 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

-2,225 190,846 ,027 -,280 ,126 -,528 -,032 

 

 Ζιηθία «Πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ κνπ ζε είδε έλδπζεο γίλεηαη ζηελ πεξίνδν 

εθπηψζεσλ»(α=0,433>0,05). 

 

Δξψηεζε 19  

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 20 

 Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 21  

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

 

 

4.3.2 ΜΟΝΟΓΡΟΜΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ (Οne way ANOVA) 

«H κε ζπζρεηηζκέλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δείρλεη αλ δπν ή πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο ηηκψλ έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθνχο κέζνπο φξνπο. Ζ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο ππνινγίδεη ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη ησλ κέζσλ φξσλ 

ηνπ δείγκαηνο. Καη νη δπν απηέο δηαθπκάλζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ εθηίκεζε ηεο δηαθχκαλζεο ζηνλ πιεζπζκφ. Αλ νη δπν εθηηκήζεηο 

δηαθέξνπλ πνιχ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαθχκαλζε πνπ νθείιεηαη ζηελ 
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αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε κε βάζε ηε 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ. Αλ απηή ε απφθιηζε είλαη αξθεηά κεγάιε, ηφηε ε 

δηαθνξά ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.» (Howitt D., Cramer D., 

ό.π. ζει: 169). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Με ιίγα ιφγηα, ν έιεγρνο απηφο δείρλεη ηε ζρέζε ηεο δηαθχκαλζεο κεηαμχ δπν 

κεηαβιεηψλ. Αλ είλαη παξφκνηεο, ηφηε ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο 

(means) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη έηζη απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή 

ππφζεζε: 

Ho: Ζ δηαθνξΪ ησλ κΫζσλ όξσλ δπν κεηαβιεηώλ δελ εέλαη ζηαηηζηηθΪ 

ζεκαληηθά (ε Τ δελ επεξεΪδεηαη από ηε Υ) 

Ζ1: Ζ δηαθνξΪ ησλ κΫζσλ όξσλ δπν κεηαβιεηώλ εέλαη ζηαηηζηηθΪ 

ζεκαληηθά (Ζ Τ επεξεΪδεηαη από ηε Υ) 

Δξψηεζε 1 

 Δπάγγεικα  «Βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ αγνξά ηνπ Πεηξαηά»  

ΠΗΝΑΚΑ : ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΔ ΣΑΣΗΣΗΚΔ 

Descriptives 

    

N Mean 

Std. 

Dev

. 

Std. 

Error 

95% Confidence In 

Minim

um 

Maxim

um Lower Upper  

Πφζν 

ζπρλά 

επηζθέπη

εζηε ην 

θέληξν 

ηνπ 

Πεηξαηά 

γηα ηηο 

αγνξέο 

ζαο? 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

82 2,55 ,834 ,092 2,37 2,73 1 4 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

40 2,70 ,723 ,114 2,47 2,93 1 4 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ

 

34 2,35 ,950 ,163 2,02 2,68 1 4 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ

/ ΟΗΚΗΑΚΑ 

38 2,76 ,786 ,128 2,50 3,02 1 4 

Total 194 2,59 ,830 ,060 2,47 2,71 1 4 
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ΠΗΝΑΚΑ : ANOVA 

ANOVA 

    
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Πφζν ζπρλά 

επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ Πεηξαηά 

γηα ηηο αγνξέο ζαο? 

Between 

Groups 

3,672 3 1,224 1,798 ,149 

Within 

Groups 

129,338 190 ,681 
    

Total 133,010 193       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ : Έιεγρνο Οκνηνγέλεηαο Γηαθπκάλζεσλ 

Test of Homogeneity of Variances 

  
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Πφζν ζπρλά 

επηζθέπηεζηε ην 

θέληξν ηνπ 

Πεηξαηά γηα ηηο 

αγνξέο ζαο? 

1,904 3 190 ,130 
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ΠΗΝΑΚΑ : „Έιεγρνο Post Hoc 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent 

Variable 

(I) 

group_epaggel

ma (J) group_epaggelma 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Erro

r Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Boun

d 

Upper 

Boun

d 

         

 LSD ΜΗΘΧΣΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

-,151 ,159 ,343 -,47 ,16 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 

,196 ,168 ,246 -,14 ,53 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ/ 

ΟΗΚΗΑΚΑ 

-,214 ,162 ,187 -,53 ,10 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

,151 ,159 ,343 -,16 ,47 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 

,347 ,192 ,073 -,03 ,73 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ/ 

ΟΗΚΗΑΚΑ 

-,063 ,187 ,736 -,43 ,31 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣ

ΗΑ 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

-,196 ,168 ,246 -,53 ,14 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

-,347 ,192 ,073 -,73 ,03 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ/ 

ΟΗΚΗΑΚΑ 

-,410* ,195 ,037 -,79 -,03 

ΑΝΔΡΓΟ/ 

ΦΟΗΣΖΣΖ/ 

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥ

Ο/ ΟΗΚΗΑΚΑ 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

,214 ,162 ,187 -,10 ,53 

ΜΗΘΧΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

,063 ,187 ,736 -,31 ,43 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 

,410* ,195 ,037 ,03 ,79 
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ην Post Hoc Test παξαηεξνχκε φηη ν Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο επηζθέπηεηαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ιηγφηεξν απφ έλα άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Άλεξγνο/ 

Φνηηεηήο/ πληαμηνχρνο/ Οηθηαθά.(α=0,037<0,05) 

 Ζιηθία  «Βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ αγνξά ηνπ Πεηξαηά» (α=0,605>0,05) 

 Μεληαίν Δηζφδεκα  «Βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ αγνξά ηνπ Πεηξαηά» 

(α=0,324>0,05) 

Δξψηεζε 4  

 Ζιηθία-«χγθξηζε Σίκσλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα 

Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,105>0,05). Οη ζπγθξίζεηο θαηά δεχγε έδεημαλ φηη ηα άηνκα 

άλσ ησλ 50 εηψλ ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα ησλ ππφινηπσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ 

ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαιχηεξεο απφ 

απηέο ησλ Πνιπθαηαζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ πην θαιέο ηηο ηηκέο  απφ ηα 

άηνκα  30-39 εηψλ (α=0,044) , πνιχ πην θαιέο απφ ηα κέιε ηεο θαηεγνξίαο 20-29 

(α=0,037) θαη ηέινο  ε δηαθνξά ζηελ άπνςε ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ γίλεηαη 

κεγαιχηεξε αλάκεζα ζηελ ειηθηαθέο νκάδεο «50 θαη άλσ» θαη «40-49» (α=0,036). 

 Δπάγγεικα-«χγθξηζε Σίκσλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα 

Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,103>0,05). Οη ηδησηηθνί ππάιιεινη ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ρεηξφηεξεο απ‟ φηη ηηο ζεσξνχλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (α=0,028). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα-«χγθξηζε Σίκσλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα 

Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,994>0,05) 

Δξψηεζε 5 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 6 

 Μεληαίν Δηζφδεκα-«χγθξηζε πνηθηιίαο θαηαζηεκάησλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα 

ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,058<0,05). Οη ζπγθξίζεηο θαηά δεχγε 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,027) αλάκεζα ζηηο εηζνδεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο «0-500» θαη «1001-2000».Ζ ρακειφηεξε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία 

ζεσξεί φηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία θαηαζηεκάησλ ζηνλ Πεηξαηά απ‟ φηη ε θαηεγνξία 

«1001-2000». 

 Ζιηθία-«χγθξηζε πνηθηιίαο θαηαζηεκάησλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά 

θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα»(α=0,252<0,05). 

 Δπάγγεικα -«χγθξηζε πνηθηιίαο θαηαζηεκάησλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα»(α=0,982<0,05). 

Δξψηεζε 7 
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 Μεληαίν Δηζφδεκα «χγθξηζε επθνιίαο πξφζβαζεο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,092>0,05).Ο έιεγρνο Post Hoc φκσο έδεημε 

φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,039).Ζ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία «0-

500» είλαη πην πηζαλφ λα ζεσξεί φηη ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά είλαη πην πξνζπειάζηκν 

απφ ηελ θαηεγνξία «501-1000». 

 Ζιηθία «χγθξηζε επθνιίαο πξφζβαζεο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη 

ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,619>0,05). 

 Δπάγγεικα «χγθξηζε επθνιίαο πξφζβαζεο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,808>0,05). 

Δξψηεζε 8 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 9 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 10 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «χγθξηζε επθνιηψλ πιεξσκήο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,093>0,05).Σα άηνκα ζηελ θαηεγνξία «0-

500» ζεσξνχλ φηη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθνιίεο 

πιεξσκήο απ‟ φηη πηζηεχεη ε θαηεγνξία «501-1000».(α=0,039) 

 Ζιηθία «χγθξηζε επθνιηψλ πιεξσκήο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη 

ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,622>0,05). 

 Δπάγγεικα «χγθξηζε επθνιηψλ πιεξσκήο αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά 

θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,322>0,05). 

Δξψηεζε 11 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 12 

 Δπάγγεικα «χγθξηζε θηιηθφηεηαο/επγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ αλάκεζα 

ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» 

(α=0,001<0,05).Παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,03) αλάκεζα 

ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο θαζψο θαη 

αλάκεζα  ζηνπο πξψηνπο θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Πην ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,01) έρνπκε ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα άηνκα 

πνπ δελ εξγάδνληαη. ε φια ηα παξαπάλσ δεχγε ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

ζεσξεί ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ιηγφηεξν επγεληθφ. 

 Ζιηθία «χγθξηζε θηιηθφηεηαο/επγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ αλάκεζα ζηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,854>0,05). 
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 Μεληαίν Δηζφδεκα «χγθξηζε θηιηθφηεηαο/επγεληθή εμππεξέηεζε πξνζσπηθνχ 

αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,728>0,05). 

 

Δξψηεζε 13 

 Δπάγγεικα «χγθξηζε ζπρλφηεηαο πξνζθνξψλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,001<0,05).Ζ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ 

δελ εξγάδνληαη ζεσξνχλ ηελ ζπρλφηεηα πξνζθνξψλ ρεηξφηεξε απ‟ φηη ηε ζεσξνχλ 

νη δεκφζηνη ππάιιεινη.(α=0,02). 

 Ζιηθία «χγθξηζε ζπρλφηεηαο πξνζθνξψλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά 

θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,131>0,05).Με α=0,25 ηα άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ 

ζεσξνχλ ηελ ζπρλφηεηα πξνζθνξψλ ρεηξφηεξε απ‟ φηη ηα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο 

«30-39». 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «χγθξηζε ζπρλφηεηαο πξνζθνξψλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα 

ηνπ Πεηξαηά θαη ηα Πνιπθαηαζηήκαηα» (α=0,897>0,05). 

 

Δξψηεζε 14 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 15 

 Δπάγγεικα «Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηηο άιιεο πεξηφδνπο» (α=0,121>0,05).Οη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ ηηο ηηκέο θαιχηεξεο απ‟ φηη πηζηεχνπλ νη ηδησηηθνί 

ππάιιεινη(α=0,02). 

 Ζιηθία «Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ είλαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο απφ ηηο άιιεο πεξηφδνπο» (α=0,270>0,05). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηηο άιιεο πεξηφδνπο» (α=0,615>0,05). 

Δξψηεζε 16 

 Ζιηθία «Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε 

επθαηξηψλ» (α=0,005<0,05). Ζ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ «30-39» ζεσξνχλ ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα «50 θαη 

άλσ» (α=0,002).  

 Δπάγγεικα «Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε 

επθαηξηψλ» (α=0,836>0,05). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

εχξεζε επθαηξηψλ» (α=0,443>0,05). 
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Δξψηεζε 17 

 Δπάγγεικα «Τπάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηελ πεξίνδν 

εθπηψζεσλ»(α=0,121>0,05).Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (α=0,03) 

ζηελ άπνςε πσο ππάξρεη πνηθηιία. Ο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα πηζηεχεη ζηελ χπαξμε πνηθηιίαο ζπγθξηηηθά κε έλαλ ηδησηηθφ ππάιιειν. 

 Ζιηθία «Τπάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηελ πεξίνδν 

εθπηψζεσλ»(α=0,714>0,05). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «Τπάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηελ πεξίνδν 

εθπηψζεσλ»(α=0,778>0,05). 

Δξψηεζε 18 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 19 

Γελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. 

Δξψηεζε 20 

 Δπάγγεικα -«ηαλ έρεη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ πεγαίλσ γηα 

ςψληα»(α=0,012<0,05).Με α=0,009 ηα άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. 

 Ζιηθία -«ηαλ έρεη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ πεγαίλσ γηα ςψληα» 

(α=0,698>0,05). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα «ηαλ έρεη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ πεγαίλσ γηα ςψληα» 

(α=0,535>0,05). 

Δξψηεζε 21 

 Ζιηθία «Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο» 

(α=0,093>0,05). Με α=0,021 ηα άηνκα ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο 

δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην παξθηλγθ απ‟ φηη ηα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο «20-

29». 

 Δπάγγεικα -«Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο» 

(α=0,964>0,05). 

 Μεληαίν Δηζφδεκα-«Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή 

θαηαζηήκαηνο» (α=0,462>0,05). 
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5.1 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 

΄ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο 

παξάζεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Δπίζεο ζα παξαηεζνχλ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απαληήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπ ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ 

δηεμήρζεθαλ. 

5.1.1 ΒΑΘΜΟ ΔΠΗΚΔΦΗΜΟΣΖΣΑ 

Σν 42,27% ηνπ δείγκαηνο επηζθέπηεηαη ζπρλά ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά γηα ηηο αγνξέο ηνπ, 

αθνινπζεί ην 35,57% πνπ ην επηζθέπηεηαη κεξηθέο θνξέο, έπεηαη ην 12,98% ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηέινο κφλν ην 9,28% ηνπ δείγκαηνο ην επηζθέπηεηαη ζπαλίσο. 

ην Post Hoc Test παξαηεξνχκε φηη ν Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο επηζθέπηεηαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ιηγφηεξν απφ έλα άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Άλεξγνο/ 

Φνηηεηήο/ πληαμηνχρνο/ Οηθηαθά. 

5.1.2 ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

Σν 26,8% επηζθέπηεηαη θαηαζηήκαηα Έλδπζεο, ην 25,1% θαηαζηήκαηα Τπφδεζεο, ην 

18,6% θαηαζηήκαηα Ζιεθηξηθψλ, ην 16,1% θαηαζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ θαη αθνινπζνχλ 

ην 11,7% θαη ην 1,7% πνπ επηζθέπηνληαη θαηαζηήκαηα Δπίπισλ θαη άιιε θαηεγνξία 

θαηαζηεκάησλ αληίζηνηρα. 

Σν 55,7% επέιεμε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ηνπ θαη ηελ απάληεζε «θαηαζηήκαηα 

Έλδπζεο». Αθνινπζεί κε πνιχ κηθξή δηαθνξά ε επηινγή «θαηαζηήκαηα Τπφδεζεο» 

(52,1%), έπνληαη ηα θαηαζηήκαηα Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ (38,7%) θαη απηά ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δηδψλ (33,5%).Σέινο κφλν ην 3,6% ηνπ δείγκαηνο επέιεμε ηελ απάληεζε 

«Άιιν» αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ηνπ. 

 

5.1.3 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ ΜΔΟ 

Σν 39,18% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηδησηηθφ Η.Υ. γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Πεηξαηά. Αθνινπζεί ην 29,29% πνπ ρξεζηκνπνηεί ΜΜΜ θαη ην 20,1% πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δίθπθιν. Σέινο ην 12,89% επηζθέπηεηαη ηνλ Πεηξαηά ρσξίο ηε ρξήζε 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη κφλν ην 1,55% ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην. 

 

 Μεηαθνξηθφ κέζν: Σν 59,1% ησλ αηφκσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Η.Υ. αλήθνπλ ζηελ 

εηζνδεκαηηθή θιίκαθα «501-1000» ελψ ην 22,7% απηψλ αλήθνπλ ζηελ θιίκαθα 

«1001-2000».Σν 78,6% ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δίθπθιν βξίζθνληαη ζηελ 

κεζαία θαη κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία, πεξίπνπ ην ίδην κε ηα άηνκα πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ΜΜΜ (89,5%).Σέινο ηα άηνκα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 

κεηαθνξηθφ κέζν αλήθνπλ ζηελ ρακειφηεξε θαη κεζαία εηζνδεκαηηθή θιίκαθα.  

 

 

5.2 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

 

5.2.1 ΣΗΜΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

Σν 47,42% αμηνινγεί ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξεο 

κε ζε αληίζεζε κε ην 40,21% ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη αληίζεηε άπνςε. Ο κέζνο είλαη 2,4 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,7. 

Με νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ην 55,67% απάληεζε πνιχ ρεηξφηεξε ή ρεηξφηεξε θαη 

ην 44,43%  απάληεζε θαιχηεξε ή πνιχ θαιχηεξε. Δδψ  ν κέζνο είλαη 1,47 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,501. 

 Ζιηθία: Οη ζπγθξίζεηο θαηά δεχγε έδεημαλ φηη ηα άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ ζπγθξηηηθά 

κε ηα άηνκα ησλ ππφινηπσλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαιχηεξεο απφ απηέο ησλ 

Πνιπθαηαζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ πην θαιέο ηηο ηηκέο  απφ ηα άηνκα  30-

39 εηψλ (α=0,044) , πνιχ πην θαιέο απφ ηα κέιε ηεο θαηεγνξίαο 20-29 (α=0,037) 

θαη ηέινο  ε δηαθνξά ζηελ άπνςε ησλ θαιχηεξσλ ηηκψλ γίλεηαη κεγαιχηεξε 

αλάκεζα ζηελ ειηθηαθέο νκάδεο «50 θαη άλσ» θαη «40-49» (α=0,036). 

 

 Δπάγγεικα: Οη ηδησηηθνί ππάιιεινη ζεσξνχλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ρεηξφηεξεο 

απ‟ φηη ηηο ζεσξνχλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σν 58,5% ησλ Ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ θαζψο θαη ην 65,8% ησλ αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη ζεσξνχλ ηηο ηηκέο 

ησλ πξντφλησλ ρεηξφηεξεο ζε αληίζεζε κε ην 57,5% ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

ην 64,7% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζεσξεί ην αληίζεην. 

 

5.2.2 ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Σν 44,85% ζεσξεί θαιχηεξν ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά 

ην 43,81%.Ο κέζνο είλαη 2,55 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,69.  

Με νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ην 52% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε.  απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,52 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 

5.2.3 ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 
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Σν 46,91% ζεσξεί θαιχηεξε ηε πνηθηιία θαηαζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θέληξν 

ηνπ Πεηξαηά ελψ ην  43,3% πηζηεχεη ην αληίζεην. Ο κέζνο είλαη 2,6 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,661.  

Με νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ην 54,64% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε.  απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,55 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,499. 

 Φχιν: Oη άληξεο ζεσξνχλ κεγαιχηεξε ηελ πνηθηιία ησλ θαηαζηεκάησλ 

(κέζνο=1,62) απ‟ φηη νη γπλαίθεο(κέζνο=1,46). Σν 60,4% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ 

φηη ε πνηθηιία ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη θαιχηεξε απφ απηή ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ 

είλαη άληξεο. Αληίζεηα κφλν ην 44,3% ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε 

ήηαλ άληξεο. Δπνκέλσο είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη γπλαίθεο είλαη πην 

πηζαλφ λα ζεσξνχλ πσο ε πνηθηιία ησλ θαηαζηεκάησλ ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά είλαη 

ρεηξφηεξε.  

 Μεληαίν Δηζφδεκα: Ζ ρακειφηεξε εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία ζεσξεί φηη ππάξρεη 

κεγάιε πνηθηιία θαηαζηεκάησλ ζηνλ Πεηξαηά απ‟ φηη ε θαηεγνξία «1001-2000». 

5.2.4 ΔΤΚΟΛΗΑ ΠΡΟΒΑΖ 

Tν 42,27% δηαθσλεί ζηελ άπνςε θαιχηεξεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πεηξαηά, αθνινπζεί ην 38,66% κε ηελ αληίζεηε άπνςε, έπεηαη ην 10,31% πνπ πηζηεχεη 

ζηελ  πνιχ ρεηξφηεξε επθνιία πξφζβαζεο θαη ηέινο ην 8,76% πνπ ζεσξεί πνιχ 

θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,46 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,796. 

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ην 52,58% ζεσξεί ηελ επθνιία πξφζβαζεο ρεηξφηεξε-

πνιχ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο είλαη 1,47 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501. 

 Μεληαίν Δηζφδεκα: Ζ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία «0-500» είλαη πην πηζαλφ λα ζεσξεί 

φηη ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά είλαη πην πξνζπειάζηκν απφ ηελ θαηεγνξία «501-1000». 

 

5.2.5 ΓΗΑΚΟΜΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηάγξακκα Tν 47,42% ζεσξεί θαιχηεξν ην δηάθνζκν ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ην 46,39%.Ο κέζνο είλαη 

2,48 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,613.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ην 51,03% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ην δηάθνζκν 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξν-πνιχ ρεηξφηεξν.  απηή ηελ πεξίπησζε ν 

κέζνο είλαη 1,49 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,501.  

 

5.2.6 ΑΝΑΝΔΧΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 



 - 188 - 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 55,67% ζεσξεί ηελ αλαλέσζε πξντφλησλ 

ρεηξφηεξε ελψ ην 35,57% θαιχηεξε. Αθνινπζεί ην 6,19% ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε 

πνιχ ρεηξφηεξε θαη ην 2,58% κε απάληεζε πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο φξνο είλαη 2,36 θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 0,635.  

Με νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο ην 61,86% ζεσξεί ηελ αλαλέσζε πξντφλησλ ρεηξφηεξε-

πνιχ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 1,38 θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 0,487. 

 

 Ζιηθία: Tα άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ (κέζνο=1,45) ζεσξνχλ θαιχηεξε ηελ αλαλέσζε 

ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα απφ ηα άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ.(κέζνο=1,31). 

 

5.2.7 ΔΤΚΟΛΗΔ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Tν 51,55% ζεσξεί θαιχηεξεο ηηο επθνιίεο πιεξσκήο, αθνινπζεί ην 40,72% κε ηελ 

αληίζεηε άπνςε ελψ ην 4,64% απάληεζε πνιχ θαιχηεξε θαη ην 3,09% πνιχ ρεηξφηεξε. 

Ο κέζνο είλαη 2,58 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,633.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ην 56,19% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ηηο επθνιίεο 

πιεξσκήο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά θαιχηεξεο-πνιχ 

θαιχηεξεο. Ο κέζνο είλαη 1,56 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,497. 

 Φχιν: Oη άληξεο (κέζνο=1,66) πηζηεχνπλ ζε θαιχηεξεο επθνιίεο πιεξσκήο απ‟ φηη 

νη γπλαίθεο (κέζνο=1,45). πγθεθξηκέλα ην 62,4% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ πσο 

νη επθνιίεο πιεξσκήο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά είλαη 

θαιχηεξεο απφ απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Πνιπθαηαζηήκαηα είλαη άληξεο, ελψ 

νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 58,8% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ αληίζεηε άπνςε. 

 Μεληαίν Δηζφδεκα: Σα άηνκα ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία «0-500» ζεσξνχλ φηη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο επθνιίεο πιεξσκήο απ‟ φηη 

πηζηεχεη ε θαηεγνξία «501-1000». 

 

5.2.8 ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σν 58,76% ζεσξεί ρεηξφηεξν ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά θαη 

αθνινπζεί ην 25,77% πνπ ην ζεσξεί θαιχηεξν..Σν 13,92% ζεσξεί ην σξάξην πνιχ 

ρεηξφηεξν ελψ έρνπκε κφλν 3 απαληήζεηο ζηελ θαηεγνξία πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο 

είλαη 2,15 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,662.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ην 72,68% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξν-πνιχ ρεηξφηεξν. ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,27 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,447.  

5.2.9 ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ/ ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
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Σν 46,91% ζεσξεί επγεληθφηεξν ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά, 

αθνινπζεί ην 40,72% κε ηελ αληίζεηε άπνςε ελψ ην 7,22% απάληεζε πνιχ ρεηξφηεξε 

θαη ην 5,15% πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,56 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,704.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο παξαηεξνχκε φηη ην 54,13% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί 

επγεληθφηεξν ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά. Ο κέζνο είλαη 1,54 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,5. 

 Φχιν: Οη άληξεο (κέζνο=1,47) ζεσξνχλ ιηγφηεξν εμππεξεηηθφ ην πξνζσπηθφ απφ 

ηηο γπλαίθεο (κέζνο=1,63). Σν 61,8% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ιηγφηεξν επγεληθφηεξν είλαη άληξεο, ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αληίζεηε άπνςε είλαη γπλαίθεο 

(54,3%). 

 Δπάγγεικα: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ζηηο ζεηηθέο θαη ζηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ ην  θαηέρνπλ νη κηζζσηνί ηδησηηθνχ ηνκέα κε πνζνζηά 44,8% θαη 

39,3% αληίζηνηρα. Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία «ρεηξφηεξε- 

πνιχ ρεηξφηεξε» αλήθεη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ελψ ζηελ θαηεγνξία 

«θαιχηεξε- πνιχ θαιχηεξε» ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζηνπο 

κηζζσηνχο ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζηα άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη.Ο ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο ζεσξεί ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Πεηξαηά ιηγφηεξν 

επγεληθφ απφ ηνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαζψο θαη απφ ηα άηνκα 

πνπ δελ εξγάδνληαη. Ζ πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά έγθεηηαη αλάκεζα ζηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα άηνκα ρσξίο απαζρφιεζε .  

 

5.2.10 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Tν 52,58% ζεσξεί ρεηξφηεξε ηε ζπρλφηεηα πξνζθνξψλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά, 

αθνινπζεί ην 36,6% πνπ ηε ζεσξεί θαιχηεξε. Σν 6,7% ζεσξεί ηε ζπρλφηεηα 

πξνζθνξψλ πνιχ ρεηξφηεξε ελψ ην 4,12% πνιχ θαιχηεξε. Ο κέζνο είλαη 2,38 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε 0,674.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο έρνπκε ην 59,28% ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί ηε 

ζπρλφηεηα ησλ πξνζθνξψλ  ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ Πεηξαηά ρεηξφηεξε. ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε ν κέζνο είλαη 1,41 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,493.  

 Δπάγγεικα: Ζ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη ζεσξνχλ ηελ ζπρλφηεηα 

πξνζθνξψλ ρεηξφηεξε απ‟ φηη ηε ζεσξνχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη.(α=0,02). 

 

5.2.11 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 
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χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο ην 53,61% ζεσξεί ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ ρεηξφηεξε ελψ ην 30,41% πνιχ ρεηξφηεξε. Αθνινπζεί ην 12,89% 

ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε θαιχηεξε θαη ην 3,09% κε απάληεζε πνιχ θαιχηεξε. Ο 

κέζνο φξνο είλαη 1,89 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,16.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο παξαηεξνχκε φηη ην 84,02% ζεσξεί ηελ αλαλέσζε 

πξντφλησλ ρεηξφηεξε. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 1,16 θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

0,367. 

 Ζιηθία: ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο παξαηεξνχκε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θαζψο θαηεβαίλνπκε ηελ ειηθηαθή θιίκαθα. ηελ νκάδα ησλ 

αηφκσλ πνπ έδσζαλ αξλεηηθέο απαληήζεηο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (29,6%) αλήθεη 

ζηα άηνκα 40-49 εηψλ θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά (28,4%) ηα άηνκα ειηθίαο 

30-39.Σα άηνκα ειηθίαο 50 θαη άλσ θαιχπηνπλ ην 23,5% ελψ ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απνηειείηαη απφ άηνκα ηεο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο.  

 Ζιηθία (νκαδνπνηεκέλε): Σα άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ (κέζνο=1,22) ζεσξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαιχηεξε απφ απηά ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθήο 

νκάδαο(κέζνο=1,09).  

 

5.2.12 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «Οη ηηκΫο ησλ πξντόλησλ θαηΪ ηελ 

πεξένδν ησλ εθπηώζεσλ εέλαη ζεκαληηθΪ ρακειόηεξεο από ηηο Ϊιιεο 

πεξηόδνπο» 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 43,3% ζεσξεί ην χςνο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν, αθνινπζεί ην 37,11% πνπ δηαθσλεί 

κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 17,01% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν 

αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 7,22% (ζπκθσλψ απφιπηα)θαη 4,64% (δηαθσλψ 

απφιπηα). Ο κέζνο είλαη 3,21 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,072.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 50,52% ηνπ δείγκαηνο λα 

ζεσξεί ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθπηψζεσλ. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 2,18 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,895. 

 Δπάγγεικα: Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ ηηο ηηκέο θαιχηεξεο απ‟ φηη 

πηζηεχνπλ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

 

5.2.13 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «Ζ δηΪξθεηα ηεο πεξηόδνπ ησλ εθπηώζεσλ 

εέλαη αξθεηά γηα ηελ εύξεζε επθαηξηώλ» 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 45,36% ζεσξεί φηη ε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή, αθνινπζεί ην 32,47% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 
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14,95% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 

3,61% (δηαθσλψ απφιπηα θαη ζπκθσλψ απφιπηα).Ο κέζνο είλαη 3,13 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 1,028.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 48,97% ηνπ δείγκαηνο λα 

ππνζηεξίδεη πσο ε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ εχξεζε επθαηξηψλ. Ο 

κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 2,13 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,916. 

 Ζιηθία: Ζ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ «30-39» ζεσξνχλ ηελ δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ 

κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα «50 θαη άλσ».Tν 39,1% ησλ 

αηφκσλ πνπ έδσζαλ αξλεηηθέο απαληήζεηο (θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο)   βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία «30-39». Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» 

(31%) αλήθνπλ ζηελ κηθξφηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε είλαη ειηθίαο 50 θαη άλσ.  

 Ζιηθία (Οκαδνπνηεκέλε): Σα άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ ζεσξνχλ ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπηψζεσλ αξθεηή (κέζνο=3,35) ζπγθξηηηθά κε ηελ άπνςε ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 

40 εηψλ (κέζνο=2,92).  

 

5.2.14 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «ΤπΪξρεη πνηθηιέα πξντόλησλ ζηα 

θαηαζηάκαηα ηελ πεξένδν εθπηώζεσλ» 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 37,11% ζεσξεί φηη ππάξρεη πνηθηιία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εθπηψζεσλ, αθνινπζεί ην 36,6% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 17,53% 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 4,64% 

(δηαθσλψ απφιπηα) θαη 4,12% (ζπκθσλψ απφιπηα).Ο κέζνο είλαη 2,99 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 1,05.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 41,24% ηνπ δείγκαηνο λα 

ππνζηεξίδεη πσο δελ ππάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ. Ο 

κέζνο ζ‟ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 2 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,911. 

 Δπάγγεικα Ο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πηζηεχεη ζηελ 

χπαξμε πνηθηιίαο ζπγθξηηηθά κε έλαλ ηδησηηθφ ππάιιειν. 

 

5.2.15 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «ΠΪλσ από ην 50% ησλ αγνξώλ κνπ ζε 

εέδε Ϋλδπζεο γέλεηαη ζηελ πεξένδν εθπηώζεσλ» 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 47,42% πξαγκαηνπνηεί πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ ηνπ 

ζε είδε έλδπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ, αθνινπζεί ην 29,38% πνπ δηαθσλεί 

κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 19,07% νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ νη δχν 
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αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 2,58% (δηαθσλψ απφιπηα) θαη 1,55% (ζπκθσλψ 

απφιπηα).Ο κέζνο είλαη 3,16 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,955.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 45,88% ηνπ δείγκαηνο λα 

δπζθνιεχεηαη ζηηο αγνξέο ηνπ απφ ην ηζρχνλ σξάξην ιεηηνπξγίαο. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε 

πεξίπησζε είλαη 2,17 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,886. 

 Φχιν: Παξαηεξείηαη δηαθνξά αλάκεζα ζε άληξεο (κέζνο=2,04) θαη γπλαίθεο 

(κέζνο=2,32) κε ηηο ηειεπηαίεο λα πξαγκαηνπνηνχλ πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ 

ηνπο ζε είδε έλδπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ. 

 

5.2.16 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «Σν σξΪξην ιεηηνπξγέαο ησλ 

θαηαζηεκΪησλ δπζθνιεύεη ηηο αγνξΫο κνπ» 

χκθσλα κε ην δείγκα ην 42,27% είλαη επραξηζηεκέλν κε ην ηζρχνλ σξάξην αθνινπζεί 

ην 37,11% πνπ δηαθσλεί κε ηελ εξσηεζείζα άπνςε. Σν 14,95% νχηε ζπκθσλεί νχηε 

δηαθσλεί ελψ νη δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο αθνινπζνχλ κε 3,61% (ζπκθσλψ απφιπηα)θαη 

2,06% (δηαθσλψ απφιπηα). Ο κέζνο είλαη 3,08 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 1,009.  

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 45,88% ηνπ δείγκαηνο λα 

δπζθνιεχεηαη ζηηο αγνξέο ηνπ απφ ην ηζρχνλ σξάξην ιεηηνπξγίαο. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηε 

πεξίπησζε είλαη 2,07 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,922. 

 

5.2.17 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «Όηαλ Ϋρεη Ϊζρεκεο θαηξηθΫο ζπλζάθεο δελ 

πεγαέλσ γηα ςώληα» 

Σν θξηηήξην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ επεξεάδεη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο κηα θαη ην 42,78% (δηαθσλψ) θαη ην 11,86% (δηαθσλψ απφιπηα) δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχλ. Παξά ηαχηα  

γηα ην 30,41% (δηαθσλψ) θαη γηα ην 3,09% (δηαθσλψ απφιπηα) ηνπ δείγκαηνο δελ 

απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επίζθεςε ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα. Ο κέζνο είλαη 3,3 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε είλαη 1,117. 

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ έρνπκε ην 54,64% λα επεξεάδεηαη 

απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο κέζνο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 2,21 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε 0,917. 

 Δπάγγεικα: Tα άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο άζρεκεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. 

 

5.2.18 ΑΠΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΛΧΖ «Ο ρώξνο ζηΪζκεπζεο δελ επεξεΪδεη ηελ 

επηινγά θαηαζηάκαηνο» 



 - 193 - 

Σν 45,36% ηνπ δείγκαηνο δίλεη βαξχηεηα ζηελ χπαξμε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ 

επηινγή ηνπ θαηαζηήκαηνο, αθνινπζεί ην 19,59% πνπ δελ επεξεάδεηαη ,ην 18,04% πνπ 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί, ην 15,98% πνπ δίλεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη ηέινο 

ην 1,03% πνπ δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ. Ο κέζνο είλαη 2,44 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

1,013. 

Οκαδνπνηψληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ, έρνπκε ην 61,34% λα επεξεάδεηαη 

απφ ηελ χπαξμε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. Ο κέζνο είλαη 1,59 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

0,811. 

 Ζιηθία: Σα άηνκα ηεο κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζην παξθηλγθ απ‟ φηη ηα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο «20-29». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
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6.1 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

πσο θάζε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, έηζη θαη ε παξνχζα έγηλε ππφ θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο πνπ ππάξρεη θαη κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, πεγάδεη απφ ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

επηιέρζεθε (δείγκα επθνιίαο). Καζψο ην δείγκα επθνιίαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δεηγκάησλ κε πηζαλφηεηαο, ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, φπσο 

επίζεο θαη ε πηζαλφηεηα ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ έρεη λα θάλεη κε ην δείγκα, είλαη ην κέγεζφο ηνπ. Ο αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Ν=200), δελ ήηαλ ηειηθά επλντθφο γηα φινπο 

ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά θειηά 

ηεο ζπλδπαζηηθήο πηλαθνπνίεζεο ππήξρε κηθξφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ, ελψ ζε 

αξθεηέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. ειηθία, κεληαίν εηζφδεκα) ππήξρε κηθξφο 

αξηζκφο παξαηεξήζεσλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ 

εληνπηζκφ ζπζρεηίζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, έλα δείγκα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ίζσο λα 

νδεγνχζε ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, πεξηνξηζκνί ππάξρνπλ ζηηο θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππήξραλ ελδνηαζκνί γηα ην αλ νη θιίκαθεο έπξεπε λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο απφζηαζεο ή βαζκηθέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ππήξρε δηάζηαζε 

απφςεσλ ζηε βηβιηνγξαθία, φκσο νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχζαλ πσο ην ζθάικα είλαη 

κηθξφ θαη έηζη κπφξεζαλ λα δηελεξγεζνχλ νξηζκέλνη έιεγρνη (π.ρ. ANOVA, Σ-test). 

Σέινο, ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο κε θπζηθή παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ίζσο λα 

επεξέαζε θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

6.2 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνηαζνχλ νξηζκέλεο 

θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ αληίζηνηρεο κειινληηθέο κειέηεο. 

Αξρηθά, ζα ήηαλ εχινγν λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αληίζηνηρε έξεπλα κε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν. Αληί γηα παξάδεηγκα λα ζπγθεληξψλνληαη εξσηεκαηνιφγηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ έξεπλεο κέζσ νκάδσλ εζηίαζεο ελδηαθέξνληνο (focus groups) πνπ ζα 

δηεπθφιπλαλ ηνλ εξεπλεηή λα δηαζαθελίδεη απνξίεο ηνπ εξσηψκελνπ ή λα ηνπ 

μεθαζαξίδεη έλλνηεο πνπ δελ είλαη μεθάζαξεο. 

Μηα άιιε πξφηαζε ζα ήηαλ λα εμεηαζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά. 

Δπηπιένλ ε κειέηε γηα ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ 



 - 196 - 

άπνςε εμππεξέηεζεο, πνηφηεηαο, σξαξίνπ, πνηθηιίαο πξντφλησλ θαη εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ψζηε λα θεξδίζεη ην θέληξν  ηνπ Πεηξαηά έλα 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο. 

Δπίζεο ε δηεμαγσγή κειέηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα, φπσο δηαθήκηζε ζε ηνπηθά ξαδηφθσλα, πεξηνδηθά, 

ηειεφξαζε , δεκηνπξγία θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ, Bunner ,θαιχηεξεο δεκφζηεο ζρέζεηο 

(P.R.) είλαη κηα θαηεχζπλζε άμηα ιφγνπ. 

Σέινο , φζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην ζε επφκελεο έξεπλεο ζα ήηαλ πξνηηκεηέν λα 

πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο κε θιίκαθεο απφζηαζεο ή ιφγνπ θαη θαηά 

πξνηίκεζε λα είλαη ζπλερείο, νχηνο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη πην ζχλζεηεο αλαιχζεηο κε 

δπλαηφηεηεο πξφβιεςεο (π.ρ. αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Ο Εμπορικόσ φλλογοσ Πειραιά ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο του Πειραιά διενεργεί 

ζρευνα με κζμα τθν αγοραςτικι ςυνικεια των καταναλωτϊν ςτο κζντρο του Πειραιά. 

Θα κζλαμε να μάκουμε τθν γνϊμθ ςασ ωσ καταναλωτι που ψωνίηει από τθν περιοχι του 

Πειραιά. 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Ι  

 

Η παρακάτω ενότθτα ερωτιςεων ζχει ωσ ςκοπό να διερευνιςει τισ αγοραςτικζσ  ςυνικειεσ 

των καταναλωτϊν. 

 

Παρακαλϊ ςθμειϊςτε με Χ τθν απάντθςθ ςασ ςτο κατάλλθλο  τετράγωνο ( □ ) 

 

1. Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε τθν περιοχι του Πειραιά; 
 

πανίωσ         Μερικζσ Φορζσ          υχνά   Πολφ υχνά 

     □         □       □           □ 

 

2. Σι είδουσ καταςτιματα επιςκζπτεςτε; 
 

Ζνδυςθσ   □ 

Τπόδθςθσ   □ 

Επίπλων    □ 

Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν  □ 

Ηλεκτρικϊν Ειδϊν  □ 

 

     

3. Ποιό μεταφορικό μζςο χρθςιμοποιείται για να ζρκετε ςτθν περιοχι του Πειραιά: 
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Ιδιωτικό Ι.Χ.   □            Ποδιλατο  □                                

Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ □            Πόδια   □ 

Δίκυκλο   □ 

  

4. Που μζνετε;   
  

Βόρεια Προάςτια  □          Δυτικά Προάςτια □ 

Νότια Προάςτια  □          Ανατολικά Προάςτια □ 

Κζντρο    □          Πειραιά   □ 

 

5. Που εργάηεςτε; 
 

Βόρεια Προάςτια  □          Δυτικά Προάςτια □ 

Νότια Προάςτια  □          Ανατολικά Προάςτια □ 

Κζντρο    □          Πειραιά   □ 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙ 

Η ενότθτα ερωτιςεων που ακολουκεί ςτοχεφει ςτθν διερεφνθςθ των απόψεων ςασ 

ςχετικά με τα Εμπορικά Καταςτιματα / Πολυκαταςτιματα. 

 

6. Αξιολογιςτε τα καταςτιματα τθσ περιοχισ του Πειραιά ςυγκριτικά με τα   Εμπορικά 

Κζντρα 

  

 

 

Πνιχ 

Υεηξφηεξε Υεηξφηεξε  Ίδηα Καιχηεξε  

 Πνιχ 

Καιχηεξε 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ                                  

ΣΗΜΖ      

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ      

ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ       

ΔΤΚΟΛΗΑ 

ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ      

ΠΡΟΦΟΡΔ      

ΑΝΑΝΔΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ      

ΔΤΚΟΛΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ      

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ      
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7. Δθλϊςτε το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ ςασ με κάκε μια από τισ παρακάτω 
προτάςεισ : 

 

 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ  

Οχηε πκθσλψ 

νχηε Γηαθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

Απφιπηα 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ είλαη 

ρακειέο 

□ □ □ □ □ 

Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 

εθπηψζεσλ είλαη κεγάιε 
□ □ □ □ □ 

Τπάξρεη πνηθηιία πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα ηελ πεξίνδν ησλ 

εθπηψζεσλ 

□ □ □ □ □ 

Πάλσ απφ ην 50% ησλ αγνξψλ 

κνπ γίλεηαη ηελ πεξίνδν ησλ 

εθπηψζεσλ 

□ □ □ □ □ 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ δπζθνιεχεη ηηο 

αγνξέο κνπ 

□ □ □ □ □ 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ 

Προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ζρευνα μασ και να αξιολογιςουμε τα ςυμπεράςματα τθσ 

χρειαηόμαςτε και κάποια δθμογραφικά ςτοιχεία.  

Γι’ αυτό παρακαλοφμε απαντιςτε με ζνα Χ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

       

1. ΦΤΛΟ: 
ΑΝΣΡΑ□     ΓΤΝΑΙΚΑ           □   

 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ: 
15-19  □  

20-29  □ 

30-39  □ 

40-49  □ 

50-59  □ 

60 και άνω □ 
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3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
 

ΜΙΘΩΣΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ  □ 

ΜΙΘΩΣΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ  □  

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ  □ 

ΑΝΕΡΓΟ /ΦΟΙΣΗΣΗ /ΜΑΘΗΣΗ □ 

ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ    □ 

ΟΙΚΙΑΚΑ     □ 

 

 

 

4. ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΟΔΗΜΑ: 
 

0-500 ΕΤΡΩ     □ 

501-1000 ΕΤΡΩ    □ 

1001-2000 ΕΤΡΩ    □ 

2001-3000 ΕΤΡΩ    □ 

3000 και άνω     □ 

 

 

Ευχαριςτοφμε για τθν ςυνεργαςία ςασ 
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Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï †ñçóéíïðïéåßôå ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ 
ôïõ ÐåéñËéÊ? * group_íçìéËéï åéóïäçíË 

Crosstab 

      group_íçìéËéï åéóïäçíË 

Total 
      

0-500 

501-
100
0 

1001
-

2000 

Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË 
ìË Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

ÇÄÇÙÒ
ÇÊÏ Ç.×. 

Count 12 39 15 66 

% within Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË 
Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

18,2% 59,1
% 

22,7
% 

100,
0% 

ÐÐÐ Count 4 16 18 38 

% within Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË 
Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

10,5% 42,1
% 

47,4
% 

100,
0% 

ÄÇÊÕÊ
ËÏ 

Count 6 11 11 28 

% within Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË 
Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

21,4% 39,3
% 

39,3
% 

100,
0% 

ÐÅÆÏÑ Count 9 9 2 20 

% within Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË 
Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

45,0% 45,0
% 

10,0
% 

100,
0% 

Total Count 31 75 46 152 

% within Ðïéï íåôËöïñéêü íÝóï 
†ñçóéíïðïéåßôå ôéò 
ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ãéË ìË 
Ýñèåôå óôçì ðåñéï†Þ ôïõ 
ÐåéñËéÊ? 

20,4% 49,3
% 

30,3
% 

100,
0% 

     

Chi-Square Tests    

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided)    

Pearson Chi-Square 18,629
a
 6 ,005    

Likelihood Ratio 17,955 6 ,006    
Linear-by-Linear 
Association 

3,309 1 ,069 

   
N of Valid Cases 152        
a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4,08.    
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group_Τιμές προιόνηων 

* group_epaggelma       

        

Crosstab 

      group_epaggelma 

Tot
al 

      

ÐÇÑÈ
ÙÒÏÑ 
ÇÄÇ
ÙÒÇ
ÊÏÕ 
ÒÏÐÅ

Á 

ÐÇÑÈ
ÙÒÏÑ 
ÄÆÐÏ
ÑÇÏÕ 
ÒÏÐÅ

Á 

ÅËÅÕÈ
ÅÈÏÑ 

ÅÐÁÃÃ
ÅËÐÁÒÇ

ÁÑ 

ÁÍÅÈÃÏÑ 
/ÉÏÇÒÆÒÆÑ/ 

ÑÕÍÒÁÎÇÏÕ×ÏÑ/ 
ÏÇÊÇÁÊÁ 

group_ÒéíÝò 
ðñïéüìôùì 

ÐÏËÕ 
×ÅÇÈÏÒÅ
ÈÆ ¹ 
×ÅÇÈÏÒÅ
ÈÆ 

Count 48 17 12 25 10
2 

% within 
group_ÒéíÝ
ò ðñïéüìôùì 

47,1
% 

16,7
% 

11,8% 24,5% 10
0,0
% 

ÊÁËÕÒÅ
ÈÆ ¹ ÐÏËÕ 
ÊÁËÕÒÅ
ÈÆ 

Count 34 23 22 13 92 

% within 
group_ÒéíÝ
ò ðñïéüìôùì 

37,0
% 

25,0
% 

23,9% 14,1% 10
0,0
% 

Total Count 82 40 34 38 19
4 

% within 
group_ÒéíÝ
ò ðñïéüìôùì 

42,3
% 

20,6
% 

17,5% 19,6% 10
0,0
% 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,531
a
 3 ,023 

Likelihood Ratio 9,630 3 ,022 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,929 

N of Valid Cases 194     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

group_ποικιλία καηαζηημάηων *     
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θύλο 

Crosstab 

      öýëï 

Total 
      

ÁÍÄÈÁ
Ñ 

ÃÕÍÁÇÊ
Á 

group_ðïéêéëßË 
êËôËóôçíÊôùì 

ÐÏËÕ ×ÅÇÈÏÒÅÈÆ ¹ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ 

Count 39 49 88 

% within 
group_ðïéêéëß
Ë êËôËóôçíÊôùì 

44,3% 55,7% 100,0
% 

ÊÁËÕÒÅÈÆ ¹ ÐÏËÕ 
ÊÁËÕÒÅÈÆ 

Count 64 42 106 

% within 
group_ðïéêéëß
Ë êËôËóôçíÊôùì 

60,4% 39,6% 100,0
% 

Total Count 103 91 194 

% within 
group_ðïéêéëß
Ë êËôËóôçíÊôùì 

53,1% 46,9% 100,0
% 

      

Chi-Square Tests 

  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,979
a
 1 ,026     

Continuity Correction
b
 4,355 1 ,037     

Likelihood Ratio 4,995 1 ,025     
Fisher's Exact Test       ,030 ,018 

Linear-by-Linear 
Association 

4,954 1 ,026 
    

N of Valid Cases 194         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

group_eukolies * θύλο 

Crosstab 

      öýëï 

Total       ÁÍÄÈÁÑ ÃÕÍÁÇÊÁ 

group_eukolies ÐÏËÕ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ ¹ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ 

Count 35 50 85 

% within group_eukolies 41,2% 58,8% 100,0% 

ÊÁËÕÒÅÈÆ ¹ 
ÐÏËÕ 
ÊÁËÕÒÅÈÆ 

Count 68 41 109 

% within group_eukolies 62,4% 37,6% 100,0% 

Total Count 103 91 194 

% within group_eukolies 53,1% 46,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

8,626
a
 1 ,003     

Continuity 
Correction

b
 

7,795 1 ,005 
    

Likelihood Ratio 8,676 1 ,003     
Fisher's Exact 
Test 

      
,004 ,003 

Linear-by-Linear 
Association 

8,581 1 ,003 
    

N of Valid Cases 194         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

group_filikotita * θύλο 

Crosstab 

      öýëï 

Total       ÁÍÄÈÁÑ ÃÕÍÁÇÊÁ 

group_filikotita ÐÏËÕ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ ¹ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ 

Count 55 34 89 

% within group_filikotita 61,8% 38,2% 100,0% 

ÊÁËÕÒÅÈÆ ¹ 
ÐÏËÕ 
ÊÁËÕÒÅÈÆ 

Count 48 57 105 

% within group_filikotita 45,7% 54,3% 100,0% 

Total Count 103 91 194 

% within group_filikotita 53,1% 46,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

5,003
a
 1 ,025     

Continuity 
Correction

b
 

4,378 1 ,036 
    

Likelihood Ratio 5,032 1 ,025     
Fisher's Exact 
Test 

      
,031 ,018 

Linear-by-Linear 
Association 

4,978 1 ,026 
    

N of Valid Cases 194         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,75. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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group_kathariotita * ομαδοποιημένη ηλικία 

Crosstab 

      ïíËäïðïéçíÝìç çëéêßË 

Total 
      

20-29 30-39 40-49 
50 êËé 

Êìù 

group_kathariotita ÐÏËÕ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ 
¹ 
×ÅÇÈÏÒÅÈÆ 

Count 30 46 48 38 162 

% within 
group_kathariotita 

18,5% 28,4% 29,6% 23,5% 100,0% 

ÊÁËÕÒÅÈÆ 
¹ ÐÏËÕ 
ÊÁËÕÒÅÈÆ 

Count 13 8 5 4 30 

% within 
group_kathariotita 

43,3% 26,7% 16,7% 13,3% 100,0% 

Total Count 43 54 53 42 192 

% within 
group_kathariotita 

22,4% 28,1% 27,6% 21,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,713
a
 3 ,021 

Likelihood Ratio 8,880 3 ,031 

Linear-by-Linear 
Association 

7,468 1 ,006 

N of Valid Cases 192     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,56. 
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age 

ÐÉÍÁÊÁÓ : ‘¸ëåã÷ïò Post Hoc 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable 
(I) ïìáäïðïéçìÝíç 
çëéêßá 

(J) ïìáäïðïéçìÝíç 
çëéêßá 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

                  

ÔéìÝò 
ðñïéüíôùí 

LSD 20-29 30-39 -,026 ,142 ,854 -,31 ,25 

40-49 -,014 ,143 ,922 -,30 ,27 

50 êáé Üíù -,317* ,151 ,037 -,62 -,02 

30-39 20-29 ,026 ,142 ,854 -,25 ,31 

40-49 ,012 ,135 ,928 -,25 ,28 

50 êáé Üíù -,291* ,143 ,044 -,57 -,01 

40-49 20-29 ,014 ,143 ,922 -,27 ,30 

30-39 -,012 ,135 ,928 -,28 ,25 

50 êáé Üíù -,303* ,144 ,036 -,59 -,02 

50 êáé Üíù 20-29 ,317* ,151 ,037 ,02 ,62 

30-39 ,291* ,143 ,044 ,01 ,57 

40-49 ,303* ,144 ,036 ,02 ,59 

                  

                  

group 
prosfores 

LSD 20-29 30-39 -,165 ,100 ,101 -,36 ,03 

40-49 -,024 ,101 ,811 -,22 ,17 

50 êáé Üíù ,063 ,106 ,557 -,15 ,27 

30-39 20-29 ,165 ,100 ,101 -,03 ,36 

40-49 ,141 ,095 ,139 -,05 ,33 

50 êáé Üíù ,228* ,101 ,025 ,03 ,43 

40-49 20-29 ,024 ,101 ,811 -,17 ,22 

30-39 -,141 ,095 ,139 -,33 ,05 

50 êáé Üíù ,087 ,101 ,393 -,11 ,29 

50 êáé Üíù 20-29 -,063 ,106 ,557 -,27 ,15 

30-39 -,228* ,101 ,025 -,43 -,03 

40-49 -,087 ,101 ,393 -,29 ,11 

                  

                  

Ç äéÜñêåéá 
ôçò ðåñéüäïõ 
ôùí åêðôþóåùí 
åßíáé áñêåôÞ 

ãéá ôçí åýñåóç 
åõêáéñéþí 

Tamhane 20-29 30-39 ,190 ,206 ,931 -,36 ,74 

40-49 -,203 ,215 ,922 -,78 ,37 

50 êáé Üíù -,477 ,207 ,133 -1,03 ,08 

30-39 20-29 -,190 ,206 ,931 -,74 ,36 

40-49 -,393 ,202 ,287 -,94 ,15 

50 êáé Üíù -,667* ,194 ,005 -1,19 -,15 

40-49 20-29 ,203 ,215 ,922 -,37 ,78 

30-39 ,393 ,202 ,287 -,15 ,94 
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50 êáé Üíù -,274 ,203 ,697 -,82 ,27 

50 êáé Üíù 20-29 ,477 ,207 ,133 -,08 1,03 

30-39 ,667* ,194 ,005 ,15 1,19 

40-49 ,274 ,203 ,697 -,27 ,82 

                  

                  

group_Ç 
äéÜñêåéá ôçò 
ðåñéüäïõ ôùí 

åêðôþóåùí 
åßíáé áñêåôÞ 

ãéá ôçí åýñåóç 
åõêáéñéþí 

Tamhane 20-29 30-39 ,195 ,186 ,879 -,30 ,69 

40-49 -,142 ,186 ,972 -,64 ,36 

50 êáé Üíù -,453 ,185 ,094 -,95 ,04 

30-39 20-29 -,195 ,186 ,879 -,69 ,30 

40-49 -,337 ,178 ,315 -,81 ,14 

50 êáé Üíù -,648* ,176 ,002 -1,12 -,17 

40-49 20-29 ,142 ,186 ,972 -,36 ,64 

30-39 ,337 ,178 ,315 -,14 ,81 

50 êáé Üíù -,311 ,177 ,402 -,79 ,17 

50 êáé Üíù 20-29 ,453 ,185 ,094 -,04 ,95 

30-39 ,648* ,176 ,002 ,17 1,12 

40-49 ,311 ,177 ,402 -,17 ,79 

                  

                  

Ï ÷þñïò 
óôáèìåõóçò äåí 

åðçñåÜæåé 
ôçí åðéëïãÞ 

êáôáóôÞìáôïò 

LSD 20-29 30-39 -,332 ,204 ,104 -,73 ,07 

40-49 -,135 ,204 ,511 -,54 ,27 

50 êáé Üíù -,504* ,216 ,021 -,93 -,08 

30-39 20-29 ,332 ,204 ,104 -,07 ,73 

40-49 ,198 ,193 ,306 -,18 ,58 

50 êáé Üíù -,172 ,205 ,402 -,58 ,23 

40-49 20-29 ,135 ,204 ,511 -,27 ,54 

30-39 -,198 ,193 ,306 -,58 ,18 

50 êáé Üíù -,370 ,206 ,074 -,78 ,04 

50 êáé Üíù 20-29 ,504* ,216 ,021 ,08 ,93 

30-39 ,172 ,205 ,402 -,23 ,58 

40-49 ,370 ,206 ,074 -,04 ,78 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ÐÉÍÁÊÁÓ : ‘¸ëåã÷ïò Post Hoc åéóïäçìá 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable 

(I) group 
ìçíéáéï 
åéóïäçìá 

(J) group 
ìçíéáéï 
åéóïäçìá 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

                  

                  
group 

ðïéêéëßá 
êáôáóôçìÜôùí 

LSD 0-500 501-
1000 

,077 ,104 ,459 -,13 ,28 

1001-
2000 

,252* ,113 ,027 ,03 ,48 

501-
1000 

0-500 -,077 ,104 ,459 -,28 ,13 

1001-
2000 

,175 ,092 ,058 -,01 ,36 

1001-
2000 

0-500 -,252* ,113 ,027 -,48 -,03 

501-
1000 

-,175 ,092 ,058 -,36 ,01 

                  

                  

åõêïëßá 
ðñüóâáóçò 

LSD 0-500 501-
1000 

,319* ,153 ,039 ,02 ,62 

1001-
2000 

,134 ,166 ,421 -,19 ,46 

501-
1000 

0-500 -,319* ,153 ,039 -,62 -,02 

1001-
2000 

-,185 ,135 ,172 -,45 ,08 

1001-
2000 

0-500 -,134 ,166 ,421 -,46 ,19 

501-
1000 

,185 ,135 ,172 -,08 ,45 

                  

                  

group 
eukolies 

LSD 0-500 501-
1000 

-,113 ,104 ,277 -,32 ,09 

1001-
2000 

,084 ,113 ,456 -,14 ,31 

501-
1000 

0-500 ,113 ,104 ,277 -,09 ,32 

1001-
2000 

,198* ,092 ,032 ,02 ,38 

1001-
2000 

0-500 -,084 ,113 ,456 -,31 ,14 

501-
1000 

-,198* ,092 ,032 -,38 -,02 

                  

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ÐÉÍÁÊÁÓ : ANOVA  åðáããåëìá 

ANOVA  

    Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Ðüóï óõ÷íÜ 
åðéóêÝðôåóôå ôï 
êÝíôñï ôïõ ÐåéñáéÜ 
ãéá ôéò áãïñÝò óáò? 

Between 
Groups 

3,672 3 1,224 1,798 ,149 

Within 
Groups 

129,338 190 ,681 
    

Total 133,010 193       

ÔéìÝò ðñïéüíôùí Between 
Groups 

3,021 3 1,007 2,088 ,103 

Within 
Groups 

91,618 190 ,482 
    

Total 94,639 193       

áíáíÝùóç ðñïéüíôùí Between 
Groups 

2,098 3 ,699 1,754 ,158 

Within 
Groups 

75,763 190 ,399 
    

Total 77,861 193       

group_ananewsi Between 
Groups 

1,149 3 ,383 1,630 ,184 

Within 
Groups 

44,625 190 ,235 
    

Total 45,773 193       

öéëéêüôçôá/åõãåíéêÞ 
åîõðçñÝôçóç 
ðùëçôþí/ðñïóùðéêïý 

Between 
Groups 

8,704 3 2,901 6,333 ,000 

Within 
Groups 

87,053 190 ,458 
    

Total 95,758 193       

group_filikotita Between 
Groups 

4,064 3 1,355 5,835 ,001 

Within 
Groups 

44,106 190 ,232 
    

Total 48,170 193       

óõ÷íüôçôá ðñïóöïñþí 
(êáëýôåñçò ôéìÞò) 

Between 
Groups 

3,504 3 1,168 2,633 ,051 

Within 
Groups 

84,269 190 ,444 
    

Total 87,773 193       

group_prosfores Between 
Groups 

1,447 3 ,482 2,019 ,113 

Within 
Groups 

45,383 190 ,239 
    

Total 46,830 193       

Ïé ôéìÝò ôùí ðñïéüíôùí 
êáôá ôçí ðåñßïäï ôùí 
åêðôþóåùí åßíáé 
óçìáíôéêÜ 
÷áìçëüôåñåò áðü ôéò 

Between 
Groups 

5,379 3 1,793 1,574 ,197 

Within 
Groups 

216,373 190 1,139 
    

Total 221,753 193       
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Üëëåò ðåñéüäïõò 

group_Ïé ôéìÝò ôùí 
ðñïéüíôùí êáôá ôçí 
ðåñßïäï ôùí åêðôþóåùí 
åßíáé óçìáíôéêÜ 
÷áìçëüôåñåò áðü ôéò 
Üëëåò ðåñéüäïõò 

Between 
Groups 

4,646 3 1,549 1,961 ,121 

Within 
Groups 

150,040 190 ,790 
    

Total 154,686 193       

group_ÕðÜñ÷åé 
ðïéêéëßá ðñïéüíôùí 
óôá êáôáóôÞìáôá ôçí 
ðåñßïäï åêðôþóåùí 

Between 
Groups 

3,955 3 1,318 1,605 ,190 

Within 
Groups 

156,045 190 ,821 
    

Total 160,000 193       

¼ôáí Ý÷åé Üó÷çìåò 
êáéñéêÝò óõíèÞêåò 
äåí ðçãáßíù ãéá øþíéá 

Between 
Groups 

13,501 3 4,500 3,764 ,012 

Within 
Groups 

227,159 190 1,196 
    

Total 240,660 193       
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