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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχής προσπάθεια για την απελευθέρωση των αγορών της Ε.Ε. με στόχο 

την πλήρη ενοποίηση τους, αλλά και το ευρύτερο φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ελληνικό 

επιχειρηματικό κόσμο καθώς -οδήγησαν- όπως αναμένονταν στην ραγδαία 

αύξηση του ανταγωνισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η υιοθέτηση της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας από μία ελληνική επιχείρηση θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την ανάπτυξη της (Lele & 

Sheth, 1987 σελ. 23-45). Επομένως, η διερεύνηση των αναγκών των 

καταναλωτών και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις τους 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα βιωσιμότητας μίας επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν, ασφαλώς, και για τα καταστήματα λιανικού 

εμπορίου που αποτελούν και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. 

Κατ’ επέκταση, η διερεύνηση του κατά κόρον γνωστού ερωτήματος στην 

καθημερινή αγοραία πρακτική «για ποιο λόγο ένας καταναλωτής επιλέγει ένα 

κατάστημα έναντι των υπολοίπων;» αποτελεί μία σημαντική υπόθεση 

ερευνητικής εργασίας. Μάλιστα, παραπάνω ερευνητική υπόθεση-ερώτημα, 

αποτέλεσε και το βασικότερο κίνητρο για την διεξαγωγή του παρόντος 

εγχειρήματος.

Μία ολοκληρωμένη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα επιχειρήθηκε να 

δοθεί με την ανάπτυξη της θεωρίας της εικόνας καταστημάτων (Store or Retail 

Image Theory). Πιο συγκεκριμένα, o Martineau (1958) υποστήριξε ότι υπάρχει 

μία ισχυρή δύναμη που πέρα από πρακτικούς παράγοντες όπως η 

τοποθεσία, οι τιμές, τα εμπορεύματα κ.ά. είναι αρκετά σημαντική για να 

προσδιορίσει το σώμα των πελατών ενός καταστήματος.



Η δύναμη αυτή είναι η εικόνα-προσωπικότητα του καταστήματος (store 

image-personality), και ορίζεται ως «ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ένα 

κατάστημα στην συνείδηση των καταναλωτών». Με άλλα λόγια, μέσα από ένα 

τεράστιο πλήθος χαρακτηριστικών (λειτουργικών και ψυχολογικών) ενός 

καταστήματος συνήθως ορισμένα μόνο είναι αρκετά σημαντικά και 

συμβάλλουν στην σύνθεση της εικόνας του καταναλωτή του καταστήματος και 

στην τελική επιλογή του.

Τελικά, σύμφωνα με τον παραπάνω συγγραφέα ο καταναλωτής επιλέγει 

το κατάστημα του οποίου η εικόνα συμπίπτει όσο το δυνατόν περισσότερο με 

την εικόνα που ο ίδιος έχει σχηματίσει για τον εαυτό του. Το συμπέρασμα 

αυτό οδηγεί στην ανάγκη να εξεταστούν και τα χαρακτηριστικά του 

καταναλωτή παράλληλα με τα χαρακτηριστικά ενός καταστήματος.

Την έρευνα του Martineau ακολούθησε πλήθος ερευνών που σαν κύριο 

στόχο είχαν:

-Την εξέταση της ύπαρξης ή μη αλλά και της μορφής της σχέσης που έχει η 

εικόνα ενός καταστήματος με μία μεταβλητή που εικάζεται ότι συμβάλει στην 

διαμόρφωση της (π.χ. κάποιο από τα χαρακτηριστικά καταστημάτων).

-Την εξέταση της ύπαρξης ή μη αλλά και της μορφής της σχέσης που έχει η 

εικόνα ενός λιανεμπορικού καταστήματος με άλλα σημαντικά ζιμήμαια yiu την 

επιτυχή λειτουργία του (π.χ. πίστη, ικανοποίηση καταναλωτών κ.ά ).

-Την συλλογή χρήσιμης πληροφόρησης (σχετικής με την εικόνα 

καταστήματος) με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών προσέγγισης των 

καταναλωτών (έλεγχος εικόνας ανταγωνισμού κ.α.).

Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί μία παράθεση ορισμένων σχετικών 

ερευνών με στόχο τη σφαιρική παρουσίαση του ζητήματος «εικόνα



καταστήματος». Το όλο ζήτημα θα παρουσιαστεί σε θεωρητική βάση και μέσα 

σε κάθε θεωρητική υποενότητα θα παρουσιαστούν οι σχετικές με αυτό 

έρευνες

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εικόνα του καταστήματος μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση στην 

προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσής της. Θεωρητικά μέσα από την 

ακριβή γνώση της εικόνας του ο υπεύθυνος διοίκησης ενός καταστήματος θα 

είναι σε θέση να γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Βεβαίως, τα 

παραπάνω θα είχαν ελάχιστη σημασία εάν δεν συνδέονταν με τον ίδιο 

καταναλωτή και δεν επηρέαζαν την αγοραστική του συμπεριφορά (Chisnall, 

1975, σελ. 5-11). Τελικά, δηλαδή, ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει το 

κατάστημα που θεωρεί ότι η εικόνα πλησιάζει με το καλύτερο τρόπο τις 

αγοραστικές του ανάγκες. Όμως, σπάνια ένα προφίλ καταστήματος μπορεί να 

ικανοποιήσει απόλυτα το σύνολο των ατόμων μίας αγοράς. Επομένως, μία 

επιχείρηση οφείλει να αποφασίσει σε ποιους πελάτες θα απευθυνθεί (Moye & 

Kincade, 2003). Πέρα, λοιπόν, από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του 

καταστήματος, απαραίτητο είναι να γίνει γνωστό και το ποιοι είναι οι 

καταναλωτές (τα χαρακτηριστικά τους), αλλά και ποια είναι η συμπεριφορά 

τους (αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του καταστήματος και τελική επιλογή). 

Έτσι, η ανάλυση που θα ακολουθήσει είναι βασισμένη σε τρεις ενότητες:

-Την περιγραφή ενός καταστήματος, δηλαδή την ανάλυση όλων εκείνων των 

στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα ενός καταστήματος,



-Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επιλέγει ο καταναλωτής ένα 

κατάστημα και των χαρακτηριστικών του που επιδρούν στην όλη διαδικασία. 

-Την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των δυο προηγούμενων ενοτήτων με 

σκοπό την παροχή στρατηγικών διαμόρφωσης μιας ελκυστικότερης εικόνας 

για το καταστήματος.

2.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ίδιο κατάστημα (ως το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης) αποτελεί, όπως 

είναι φυσικό, απαραίτητο στοιχείο διερεύνησης. Μάλιστα, η πλειοψηφία των 

ερευνητών που ασχολήθηκαν με το ζήτημα της ανάλυσης της εικόνας ενός 

καταστήματος δέχονται την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του 

καταστήματος ως το πλέον αποδεκτό μέσω μέτρησης της.

Ακολουθεί η παρουσίαση, σε επίπεδο μεθοδολογίας, όλων εκείνων των 

προσδιοριστικών που αφορούν την περιγραφή της εικόνας ενός 

καταστήματος.

2.2.1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Η λίστα των χαρακτηριστικών που διαθέτει ένα κατάστημα είναι εξαιρετικά 

πολυπληθής και η εξέταση του συνόλου των χαρακτηριστικών δυσχερής. Το 

παραπάνω σαφώς θα επιβαρύνει σημαντικά τις διαδικασία της συλλογής αλλά 

και ανάλυσης των δεδομένων αλλά και την άντληση χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Λαμβάνοντας , ωστόσο, υπόψη την υπόθεση του Martineau 

ότι η σημαντικότητα για τον καταναλωτή των χαρακτηριστικών ενός 

καταστήματος διαφέρει, είναι δυνατό κάνοντας χρήση ενός και μόνο μέρους 

από αυτά να προσδιοριστεί η εικόνα του. Έτσι, για παράδειγμα στην έρευνα
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των d'Astous & Levesque (1995) αποδείχθηκε ότι μόνο τα 20 από ένα 

σύνολο 34 χαρακτηριστικών κρίθηκαν σημαντικά από τους καταναλωτές.

Πρόσθετο πρόβλημα είναι και αυτό του προσδιορισμού-χαρακτηρισμού 

των στοιχείων του καταστήματος που θα τεθούν υπό εξέταση. Το πρόβλημα 

στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι η τάση για χρήση μικρού αριθμού 

χαρακτηριστικών οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη πιο γενικευμένων 

χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα το στοιχείο «εξυπηρέτηση από το 

προσωπικό» αποτελεί σε μία έρευνα σύμφωνα με τον Pessemier (1980) 

μέρος του χαρακτηριστικού «υπηρεσίες» ενώ, σε μία άλλη το ίδιο 

χαρακτηριστικό αποτελεί το αντικείμενο της, αναπτύσσοντας το σε ένα 

πλήθος επιπλέον χαρακτηριστικών κατά Darian et. al. (2001) (βλ. Παράρτημα, 

Έκθεμα 1, Πίνακας 1). Το ίδιο φαινόμενο, βεβαίως, παρατηρείται και με άλλα 

στοιχεία όπως οι τιμές των προϊόντων, η τοποθεσία του καταστήματος κτλ. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ένας διπλός κίνδυνος, αναλυτικότερα η επικέντρωση 

σε ένα μικρό πλήθος χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει στην ασαφή και 

γενική ερμηνεία τους (π.χ. παρεχόμενες υπηρεσίες) ενώ η επικέντρωση ένα 

μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει στην προβληματική 

επεξεργασία τους. Φυσικά και οι δύο περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν 

σημαντικά την προσπάθεια άντλησης συμπερασμάτων.

Η τελική επιλογή των χαρακτηριστικών εξαρτάται από το αντικείμενο και 

την φύση της εκάστοτε έρευνας γι’ αυτό και για κάθε σχεδόν έρευνα υπάρχει 

και μία διαφορετική λίστα χαρακτηριστικών. Το φαινόμενο αυτό καθιστά 

δυσχερή την προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ 

διαφορετικών ερευνών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της 

επιλογής θα πρέπει να προκύπτει μέσα από την χρήση κάποιων κανόνων ή
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κριτηρίων ττου θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική 

αξιοποίηση τους.

Σύμφωνα με τον Marks (1976) κάθε χαρακτηριστικό οφείλει να πληροί 

τέσσερα βασικά κριτήρια:

1. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι αντικειμενικό και να είναι, καθώς το 

κύριο ζητούμενο είναι οι αντιλήψεις των καταναλωτών.

2. Να είναι μετρήσιμο.

3. Να είναι κατανοητό στα καταναλωτές.

4. Να είναι σημαντικό για την λειτουργία ενός καταστήματος.

Ακόμη, σύμφωνα με τους Arnold et. al. (1978) τα χαρακτηριστικά 

οφείλουν:

1. Να είναι σημαντικά για τον καταναλωτή (δηλαδή, η παρουσία τους να του 

προσφέρει ικανοποίηση και η απουσία τους να προκαλεί την δυσαρέσκεια 

του).

2. Να είναι αντικειμενικά προσδιορισμένα (δηλαδή, σε κάθε περίπτωση 

εξέτασης της εικόνας ενός καταστήματος το εκάστοτε χαρακτηριστικό να έχει 

το ίδιο νόημα).

Στην έρευνα των Thompson και Chen (1998) για να βρεθεί ένα μέσο 

ομαδοποίησης των χαρακτηριστικών διαμορφώθηκαν τρεις κατηγορίες 

στοιχείων που αφορούσαν το κατάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, τα διάφορα χαρακτηριστικά του καταστήματος 

χωρίστηκαν σε : α) «Αφηρημένα» (Abstract). Εκείνα, δηλαδή, που είναι 

δύσκολο να περιγραφούν και να μετρηθούν. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: η 

συνολική εντύπωση, η ατμόσφαιρα κ.ά., β) «Πραγματικά» (concrete). Εκείνα, 

δηλαδή, που είναι εύκολο να προσδιοριστούν και να μετρηθούν. Τέτοια
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χαρακτηριστικά είναι: οι τιμές και η γκάμα των προϊόντων κ.ά. γ) 

«Λειτουργικά» (Functional). Εκείνα, δηλαδή, που προκύπτουν κατά την 

διαδικασία της συναλλαγής. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: ο απαιτούμενος 

χρόνος, τα χρήματα που θα ξοδευτούν κ.ά.

2.2.1.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η εικόνα καταστήματος και 

ειδικότερα τα χαρακτηριστικά συναποτελούνται από υποκειμενικά και 

αντικειμενικά στοιχεία που υπόκεινται προς αξιολόγηση από τους 

υποψήφιους καταναλωτές-επισκέπτες καταστημάτων. Εκείνο, λοιπόν, που 

απαιτείται είναι η αξιολόγηση τους και ο διαχωρισμός τους ανάμεσα σε 

σημαντικά και μη σημαντικά για τους ερωτώμενους.

Μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους αξιολόγησης της σημαντικότητας 

των χαρακτηριστικών είναι η χρήση συνδυασμών ερωτημάτων και 

απαντήσεων με την μορφή τυποποιημένης τύπου Likert (Birtwistle et al, 1999) 

ή διαφορικού σημαντικού (defferential semantic) (McDougall & Fry, 1974-75). 

Δημοφιλής είναι και η χρήση απαντήσεων με την μορφή του τύπου “open- 

ended" (Zimmer & Golden, 1988).

Ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας οι μελετητές προχωρούν στην 

επεξεργασία των δεδομένων κάνοντας χρήση διαφόρων στατιστικών 

εργαλείων. Η παραγοντική, λοιπόν, ανάλυση χρησιμοποιείται (Factor 

Analysis) για την ομαδοποίηση χαρακτηριστικών (Erdem et al, 1999), η 

παλινδρόμηση (Regression) για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των 

μεταβλητών στην διαμόρφωση της εικόνας (Ting & Chen,2002), η διακριτική 

ανάλυση (Discriminant Analysis) για περιπτώσεις που ο στόχος είναι το 

χτίσιμο ενός μοντέλου που εκφράζει γραμμικά ποιες μεταβλητές καθορίζουν
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διαφοροποίηση στις τιμές μίας εξαρτημένης (Ring, 1979), η Cluster Analysis 

για την τμηματοποίηση των καταναλωτών (Moye & Kincade, 2003) και, τέλος, 

η Logit Analysis για την εξέταση των σχέσεων πιθανότητας μεταξύ των τιμών 

των μεταβλητών (Hotaka Katahira, 1990). Μπορεί, βεβαίως, να υπάρξει και 

συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

Marks (1976) όπου χρησιμοποιήθηκε αρχικά παραγοντική ανάλυση και έπειτα 

παλινδρόμηση.

Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αλλά και γενικότερα της εικόνας των 

καταστημάτων μπορεί να είναι καταρχήν συγκεκριμένη ως προς τα 

καταστήματα που εξετάζει. Στην περίπτωση αυτής μπορεί έτσι να ζητηθεί από 

τους καταναλωτές επώνυμων καταστημάτων, με βάσει την εντύπωση που 

αυτοί έχουν για τις επιδόσεις των συγκεκριμένων καταστημάτων να 

αναφέρουν την σημασία των διαφόρων χαρακτηριστικών στην ικανοποίηση 

των αναγκών τους. Από την μία πλευρά ένα κατάστημα μέσα από την 

αξιολόγηση μπορεί να έχει την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για το ίδιο 

(δίνοντας μία αξιολόγηση επώνυμη είτε μόνο για το ίδιο είτε για το σύνολο ή 

ενός μέρους του ανταγωνισμού) ή την εικόνα ενός επιθυμητού από αυτούς 

καταστήματος.

2.2.1.3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΙΣΤΗ

Η ικανοποίηση και η πίστη των πελατών μίας επιχείρησης αποτελεί ένα από 

τους βασικότερους στόχους μίας επιχείρησης. Μάλιστα, ένας από τους 

λόγους που επιθυμεί μία επιχείρηση-κατάστημα να έχει μία ελκυστική εικόνα 

είναι ότι αυτή μπορεί να ενισχύσει την πίστη των πελατών της. Παρακάτω 

ακολουθούν ορισμένες έρευνες που θα βοηθήσουν να γίνει σαφής η σημασία
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(για ένα λιανεμπορικό κατάστημα) αλλά και η πολυπλοκότητα του όλου 

θέματος.

Σύμφωνα με τους Omar et. at. (2004) η ικανοποίηση έχει θετική σχέση 

τόσο με την πίστη του πελάτη όσο και με την εικόνα του καταστήματος. 

Ακόμη, η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού των προσδοκιών 

του πελάτη (για τις τιμές, την ποικιλία, την ευκολία κ.α.) και της εφαρμογής του 

λιανεμπορικού μίγματος ΜΚΤ (τοποθεσία και αρχιτεκτονική του καταστήματος, 

προσφερόμενες υπηρεσίες κ.ά.).

Προκειμένου να διαπιστωθεί η πίστη ενός καταναλωτή απέναντι σε ένα 

κατάστημα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Garton (1995) θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες:

1. Πελάτης: α) η ποσότητα προϊόντων που αγόρασε τα τελευταία δύο έτη, β)

ο αριθμός επισκέψεων που έκανε σε άλλα ανταγωνιστικά καταστήματα, γ) 

ο αριθμός των καταστημάτων του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην 

πόλη του, και δ) ο τρόπος με τον οποίο πληρώνονται οι λογαριασμοί του.

2. Προϊόν: α) η σημασία του προϊόντος στην εκπλήρωση μίας

δραστηριότητας (συγκεκριμένα το αθλητικό ντύσιμο στην άσκηση), β) η 

σημασία που δίνεται σε μία συγκεκριμένη μάρκα, γ) η σημασία του 

παράγοντα μόδα και δ) η άνεση (πιο γενικευμένα ίσως η πρακτικότητα).

3. Κατάστημα: α) η ευκολία προσέγγισης του καταστήματος και β) το επίπεδο 

γνώσεων του προσωπικού.

Σε μία έρευνα των Reynolds και Darden (1974-5) επιχειρήθηκε να

εξεταστεί το προφίλ του πιστού προς ένα κατάστημα καταναλωτή. Στην

προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας της «πίστης σε ένα κατάστημα»
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εντοπίστηκαν έξι διαφορετικές διαστάσεις - πρίσματα μέσα από τα οποία να 

μπορεί να εξεταστεί το όλο ζήτημα.

Επομένως, η πίστη μπορεί:

1. Να αποτελεί μία συνεχή μεταβλητή που εκφράζει τον βαθμό έντασης της 

προσήλωσης, παρά μία διακριτή μεταβλητή που θα επιτρέπει την 

κατάταξη των πελατών ενός καταστήματος σε πιστούς και μη πιστούς.

2. Να εξαρτάται από το στοιχείο του χρόνου όπου το μέτρο της πίστης ενός 

πελάτη είναι το βάθος του χρόνου της σχέσης του με το κατάστημα.

3. Να εξαρτάται από την ανάγκη για αλλαγή και το μέτρο της πίστης να είναι 

η τάση για αλλαγή.

4. Να αποτελεί ένα πολυδιάστατο ζήτημα όπου η πίστη αποτελεί σχετικό 

μέγεθος και όπου η τιμή να εξαρτάται από τις τιμές των εκάστοτε 

μεταβλητών (για παράδειγμα η πίστη ενός καταναλωτή μεταξύ δύο 

καταστημάτων).

5. Να αποτελεί ένα μέρος πολυεπίπεδο ζήτημα (πίστη απέναντι στο προϊόν, 

στο κατάστημα, την επιχείρηση την περιοχή κ.ά.)

6. Να αποτελεί συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μέτρησης της πίστης, εύκολα μπορεί 

κανείς να διαπιστώσει την πολυπλοκότητα του ζητήματος.

Τέλος, σύμφωνα με τους Sweeney & Soutar (2001) η παροχή υψηλής 

αξίας είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για την ικανοποίηση των πελατών μίας 

επιχείρησης.
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2.2.1.4. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον κάθε τύπος καταστήματος θεωρείται ότι εξυπηρετεί διαφορετικές 

ανάγκες (Τόοπιρβοη και Chen, 1998), φυσικό είναι να αποκτά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η εξέταση της επίδρασης του συγκεκριμένου παράγοντα στην 

διαμόρφωση της εικόνας καταστήματος.

Μέσα από την εξέταση ερευνών που έχουν ως αντικείμενο την εικόνα 

ενός καταστήματος διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχες μεταβλητές 

κατηγοριοποίησης του τύπου των καταστημάτων:

- Ο οικονομικός κλάδος δραστηριοποίησης της επιχείρησης- 

καταστήματος. Δημοφιλέστεροι κλάδοι για τους ερευνητές του αντικειμένου 

είναι του λιανεμπορίου και ειδικότερα των σούπερ-μάρκετ / τροφίμων (Ting & 

Chen 2002) καθώς και της μόδας - ένδυσης (Birtwistle et al, 1999).

- Η μορφή του καταστήματος, π.χ. εάν είναι πολυκατάστημα, discount 

stores, οικογενειακό συνοικιακό κατάστημα κ.ά. (Schiffman et al, 1977)

2.2.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί σχετίζεται με το προσδιορισμό όλων 

εκείνων των στοιχείων που συμβάλλουν στην διαμόρφωση της εικόνας ενός 

καταστήματος από πλευράς καταναλωτή. Σύμφωνα με τον Martineau, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ο καταναλωτής έχει την τάση να 

επιλέγει το κατάστημα εκείνο που έχει την εικόνα που ταιριάζει στην εικόνα 

που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του. Άρα, προκειμένου ένα κατάστημα 

να είναι σε θέση να προσεγγίσει τα πρότυπα ενός καταναλωτή, θα πρέπει να 

ξέρει πέρα από την εικόνα του και το πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά και η 

συμπεριφορά του καταναλωτή με αυτήν. Στην πλειοψηφία, λοιπόν, των 

ερευνών τα χαρακτηριστικά του καταστήματος εξετάζονται παράλληλα με τα
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χαρακτηριστικά του καταναλωτή. Παρακάτω ακολουθεί μία ενδεικτική 

παρουσίαση των ερευνών που συνδέονται με το όλο ζήτημα

2.2.2.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Από όλα τα ζητήματα που μπορούν να αναφερθούν στην συγκεκριμένη 

ενότητα και αποτελούν παράγοντες επίδρασης της συμπεριφοράς ενός 

ατόμου, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που μπορούν να 

εντοπιστούν με την μεγαλύτερη ευκολία αν και από μόνα τους προσφέρουν 

την μικρότερη πληροφόρηση για την συμπεριφορά και τις ανάγκες ενός 

ατόμου (Levy και Weitz, 1995,σελ. 114-117). Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο 

που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι η επίδραση που ασκούν σε 

μία σειρά άλλων στοιχείων που με την σειρά τους επηρεάζουν την 

συμπεριφορά. Επομένως, η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

στην εικόνα καταστήματος μπορεί να είναι άμεση αλλά και έμμεση 

επηρεάζοντας π.χ. τις αξίες του ατόμου οι οποίες με την σειρά τους 

επηρεάζουν την εικόνα κάθε καταστήματος (Erdem et al, 1999). Σύμφωνα με 

τους Levy και Weitz (1995, σελ 114-117) υπάρχουν εννέα βασικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά το οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην 

τμηματοποίηση λιανεμπορικών αγορών (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 2, Πίνακας 

2). Η πλειοψηφία αυτών των χαρακτηριστικών είτε χρησιμοποιήθηκαν ως μία 

επιμέρους μεταβλητή είτε τα ίδια και η σχέση τους με την εικόνα καταστήματος 

αποτελούσαν το αντικείμενο κάποιας έρευνας. Παρακάτω ακολουθεί η 

ενδεικτική παρουσίαση μέρους μόνο των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

καθώς η περαιτέρω ανάλυση ξεπερνά τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.
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2.2.2.1.1.0 Παράγοντας Φυλή / Εθνότητα 

Οι φυλετικές διαφορές μπορούν όντως να παίξουν στην επιλογή 

καταστήματος και είναι μάλιστα ένας από λόγους που οδήγησαν τον 

Martineau (1958) στην ανάπτυξη της θεωρίας εικόνας καταστήματος. Ένα 

από τα στοιχεία που καθορίζει την επιλογή καταστήματος ορισμένων 

έγχρωμων καταναλωτών είναι αυτό της αίσθησης των φυλετικών διακρίσεων. 

Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε σε μία σαφώς ευρύτερη βάση και στην έρευνα της 

Gray (1998), όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο επιλογής 

καταστήματος μεταξύ λευκών αμερικανών και αφρο-αμερικανών. Για 

παράδειγμα, οι αφρο-αμερικανοί αγοράζουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 

εξειδικευμένα καταστήματα από ότι οι λευκοί, ενώ το ακριβώς αντίθετο 

συμβαίνει στην περίπτωση των εκπτωτικών καταστημάτων.

2.2.2.1.2. Ο Παράγοντας Ηλικία

Η ηλικία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που σε 

συνδυασμό με άλλα χρησιμοποιήθηκε στην πλειοψηφία των ερευνών που 

αφορούν την εικόνα ενός καταστήματος. Μάλιστα, υπήρξαν έρευνες που ως 

αντικείμενο της έρευνας είχαν την εξέταση της επίδρασης που έχει η ηλικία 

στον τρόπο σχηματισμού της εικόνας για ένα κατάστημα. Πιο συγκεκριμένα:

Η έρευνα των Joyce & Lambert (1996) στόχο είχε να διερευνήθει το 

ζήτημα της επίδρασης της ηλικίας στην διαμόρφωση, από πλευράς 

καταναλωτή, της εικόνας καταστήματος. Ορισμένα από τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα αυτής της έρευνας ήταν ζητήματα όπως η ποιότητα και η 

ποικιλία των εμπορευμάτων, η εξυπηρετικότητα, η ευγένεια και η φιλικότητα 

του προσωπικού, καθώς και η συνολική εντύπωση χαίρουν ιδιαίτερης
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εκτίμησης από πιο ηλικιωμένους καταναλωτές και όχι τόσο από τους 

νεώτερους.

2.2.2.1.3. Ο Παράγοντας Φύλο

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί κατά την 

διεξαγωγή ερευνών που αφορούν την εικόνα καταστήματος είναι και το φύλο. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ένα μέρος των ερευνών που το χαρακτηριστικό αυτό 

αναφέρεται ως μεταβλητή σκοπός, είναι όχι η εξέταση των διαφορών των δύο 

φύλων (Philpot et al., 1972), αλλά η επικέντρωση σε ένα από τα δύο (Moye 

& Kincade, 2003).

2.2.2.2. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Ένα σημαντικό κομμάτι των ερευνών που αφορούσαν την εικόνα 

καταστημάτων ασχολήθηκε με την ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων που 

με έμμεσο ή άμεσο τρόπο συμβάλλουν στην διαμόρφωση της αντίληψης των 

καταναλωτών για ένα λιανεμπορικό κατάστημα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο 

απασχόλησε -σε ευρύτερο πεδίο βέβαια- την επιστήμη της ψυχολογίας. Βάσει 

των κυριότερων συμπερασμάτων της έρευνας του Hansen (1976), που ως 

αντικείμενο είχε την εξέταση των θεωριών της διαδικασίας επιλογής των 

καταναλωτών (theories of consumer choice), θα μπορούσε να δοθεί μία 

γενική περιγραφή της συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Hansen, κάθε φορά που ένα 

άτομο που ακολουθεί την διαδικασία κάποιας επιλογής λαμβάνει μία 

απόφαση η οποία με την σειρά της έχει κάποια εσωτερικά (3) και εξωτερικά 

(4) αποτελέσματα (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 3, Σχεδιάγραμμα 1). Τα 

εσωτερικά αφορούν τον επαναπροσδιορισμό των αξιών, των στάσεων, των 

προτιμήσεων κ.τ.λ. του ατόμου, ενώ τα εξωτερικά τις συνέπειες της

14



απόφασης στο περιβάλλον του. Η διαδικασία λήψης της απόφασης ξεκινά με 

αλληλεπίδραση των εσωτερικών στοιχείων του ατόμου (προδιαθέσεις - 

predispositions) (1), και του περιβάλλοντος (2) (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 3, 

Σχεδιάγραμμα 1) με στόχο τον προσδιορισμό των σημαντικότερων σημείων 

(salient) της επιλογής. Η εμπειρία, λοιπόν, που αποκτάται μέσα από την 

επιλογή, τροφοδοτεί τις προδιαθέσεις του ατόμου και αυτές με την σειρά τους 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της απόφασης. Στην περίπτωση της εικόνας 

καταστήματος, και της επιλογής καταστήματος υπάρχει ένας σημαντικός 

αριθμός ερευνών που επιχείρησαν να συνδέσουν το ζήτημα αυτό με τις 

προδιαθέσεις του ατόμου (αξίες, στάσεις κ.ά.). Παρακάτω ακολουθεί μία 

σειρά περιγραφής ερευνών με σκοπό την ενδεικτική παρουσίαση της σχέσης 

αυτής.

2.2.2 2.1. Ο Παράγοντας Αξίες (Values)

Η σύνδεση των χαρακτηριστικών ενός καταστήματος με τις αξίες του 

καταναλωτή επιχειρήθηκε από τους Thompson και Chen (1998) με τη χρήση 

της μεθόδου Laddering. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην δημιουργία κάποια 

«σκάλας» που σταδιακά θα συνδέσει χαρακτηριστικά, συνέπειες και αξίες και 

θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός ιεραρχικού χάρτη αξιών (Hierarchical 

Value Map). Ένα παράδειγμα (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 4, Διάγραμμα 2) που 

θα καταστήσει σαφέστερο τον τρόπο με τον οποίο ένα χαρακτηριστικό 

καταστήματος μπορεί να συνδεθεί με μία αξία είναι το εξής: ένα κατάστημα 

ρούχων που διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων (χαρακτηριστικό) ενισχύει 

την πεποίθηση του καταναλωτή ότι θα βρει κάποιο ρούχο στο μέγεθος του 

(χαρακτηριστικό) και θα του ταιριάζει (συνέπεια). Το ρούχο αυτό θα βελτιώσει
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την εμφάνιση του καταναλωτή (συνέπεια) και με την σειρά του αυτό θα 

βελτιώσει την αυτοεκτίμηση (αξία) του.

2.2 2.2.2. Ο Παράγοντας Στάσεις (Attitudes)

Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την σχέση εικόνας 

καταστήματος και στάσεων είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην 

ίδια τη στάση καταστήματος (store attitude) του καταναλωτή και τον τρόπο 

επιλογής καταστήματος. Η προαναφερθείσα σχέση επιχειρήθηκε να εξεταστεί 

από τους Korgaonkar et. at. (1985) με βασική υπόθεση ότι η στάση 

καταστήματος διαμορφώνεται με σκοπό να εξυπηρετήσει κάποια λειτουργία. 

Οι τέσσερις βασικότερες λειτουργίες είναι: η χρηστικότητα (utilitarian), η 

γνώση (knowledge), οι εσωτερικές αντιστάσεις (ego - defenses) και η 

αξιοπιστία (reliabilities). Με την προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε αρχικά η 

υπεροχή της πρώτης από τις τέσσερις μεταβλητές σε ότι αφορά την 

διαμόρφωση της στάσης καταστήματος και έπειτα ότι πράγματι υπάρχει 

σαφής σχέση ανάμεσα στην στάση του καταστήματος (store attitude) και στη 

διαδικασία επιλογής καταστήματος (store patronage).

2.2.2.2.3. Ο Παράγοντας Τρόπος Ζωής (Lifestyles)

Ενδεικτική της πολυπλοκότητας του ζητήματος του τρόπου ζωής (life-style) 

είναι η άποψη των Gutman & Mills (1982). Σύμφωνα με αυτή, για να 

αποκτήσει η μελέτη των life-styles πρακτική χρησιμότητα στην ανάπτυξη 

στρατηγικών στο κλάδο της μόδας, θα πρέπει καταρχήν να εξεταστεί η σχέση 

ανάμεσα στα τμήματα μόδας, στην προσωπική αντίληψη, στην αγοραστική 

συμπεριφορά αλλά και στην γενικότερη συμπεριφορά, στην επιλογή 

καταστήματος και στα παραδοσιακά δημογραφικά στοιχεία. Η έρευνα αυτή 

οδήγησε στην δημιουργία εννέα διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών

16



μεταξύ των οποίων εντοπίστηκαν διαφορές στο τρόπο επιλογής του 

καταστήματος. Ακόμη, εντοπίστηκε σε κάθε ένα από αυτά τα τμήματα 

αντιστοιχία ανάμεσα στον τρόπο ζωής τους . Για παράδειγμα, τα άτομα εκείνα 

που ο τρόπος ζωής τους πλησίαζε το προφίλ του «Ηγέτη» έτειναν να μην 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο κόστος, αλλά, να είναι πρακτικοί και 

παραδοσιακοί.

Στην έρευνα των Reynolds και Darden (1974-5), που αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, επιχειρήθηκε να εξεταστεί το προφίλ του πιστού 

πελάτη μέσα από μία ανάλυση του τύπου Lifestyle. Στην έρευνα αυτή υπήρξε 

σαφής συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό πίστης του καταναλωτή και στον τρόπο 

ζωής του. Μάλιστα, προέκυψαν κάποια πρακτικά συμπεράσματα χρήσιμα για 

τις εξεταζόμενες από την έρευνα επιχειρήσεις, όπως: η σημαντικότητα της 

προσβασιμότητας και της χρονικής συνέπειας.

2.2.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το πόσο

σημαντική είναι η εικόνα του καταστήματος στην επιτυχή του πορεία. Ωστόσο,

λογικότερο θα ήταν μέσα από την ανάλυση ενός τόσο σημαντικού ζητήματος,

τα συμπεράσματα να μπορούν να συμβάλλουν στις στρατηγικές ενός

λιανεμπορικού καταστήματος.

Σύμφωνα με τους Reardon & Miller (1995) ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ένα σημαντικό μέρος των ερευνών που 

σχετίζονται με την εικόνα καταστήματος, ενώ εντοπίζονται με ιδιαίτερη 

επιτυχία οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών (που αντιστοιχούν σε κάποιες ανάγκες) και των καταστημάτων 

(που αντιστοιχούν σε κάποιες υπηρεσίες) δεν επιχειρείται η διεξαγωγή
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πρακτικών συμπερασμάτων που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων στρατηγικών.

Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες επιχείρησαν να 

δώσουν απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσο μπορεί η πληροφόρηση που 

αφορά την εικόνα ενός καταστήματος να αξιοποιηθεί στην διαμόρφωση μίας 

ελκυστικής στρατηγικής τοποθέτησης;

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι εξής παρακάτω έρευνες:

Σύμφωνα με τον Martineau (1958) ορισμένοι από τους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση της εικόνας που έχουν οι καταναλωτές είναι:

- Ο ίδιος ο χώρος του καταστήματος και η αρχιτεκτονική του. Ο παράγοντας 

(character) αυτός μπορεί να μεταφραστεί ως διευκόλυνση του καταναλωτή 

στην κίνηση του μέσα στο κατάστημα, αλλά, και ως συνεισφορά στην 

διαμόρφωση της ατμόσφαιρας (π.χ. εξωτική, πολυτελής κ. ά.)

-Τα σύμβολα και χρώμα. Ο παράγοντας (character) αυτός έχει αποδειχθεί 

από την επιστήμη της ψυχολογίας ότι μπορεί να συνδεθεί στις αντιλήψεις των 

καταναλωτών με θετικά ή αρνητικά συναισθήματα και επομένως μπορεί να 

επηρεάσει και αυτός με την σειρά του.

- Η διαφήμιση. Ο παράγοντας (character) αυτός είναι το μέσο που επιτρέπει 

στο κατάστημα να απευθυνθεί άμεσα στο κοινό του με τη χρήση εικόνας 

κειμένου και ήχου. Η διαφήμιση δίνει την δυνατότητα στο κατάστημα να 

δημοσιεύσει την εικόνα που έχει -ή επιθυμεί να έχει- για το ίδιο και να 

επηρεάσει θετικά του καταναλωτές.

- Το προσωπικό. Στον παράγοντα (character) αυτό λαμβάνεται υπόψη η 

εξυπηρέτηση που δέχεται ένας πελάτη τόσο από το προσωπικό όσο και από
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τις τεχνολογίες που κατά κάποιον τρόπο το αντικαθιστούν. Ο συγκεκριμένος 

παράγοντας (character) χαρακτηρίστηκε ως ο πλέον σημαντικός.

Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί να αποτελέσει 

κάλλιστα μέρος μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής τοποθέτησης με στόχο τη 

διαμόρφωση της ιδανικής εικόνας ενός καταστήματος. Βέβαια, όπως 

αναφέρεται και από τον ίδιο τον ερευνητή, για την κατάληξη στο παρακάτω 

συμπέρασμα χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά από έρευνες.

Σύμφωνα με τον Berry (1982) υπάρχουν τέσσερις βασικές μεταβλητές τις 

οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

αναπτύξουν στρατηγική τοποθέτησης.

- Παράγοντας πρώτος: Value retailing. Εδώ οι προσπάθειες της 

επιχειρήσεις στοχεύουν ώστε το όφελος του πελάτη να υπερβαίνει όσο το 

δυνατόν περισσότερο το κόστος που συνεπάγεται η συνεργασία μεταξύ των 

δύο μερών. Το χρηματοοικονομικό σκέλος της συναλλαγής έχει μία ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε αυτή την στρατηγική τοποθέτησης.

- Ο Παράγοντας δεύτερος: High contact. Εδώ η στρατηγική βασίζεται 

στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους καταναλωτές. Η έμφαση 

δίνεται, κυρίως, στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

- Ο Παράγοντας τρίτος: Τΐπιβ Efficient. Η πολιτικής της εταιρίας σε αυτήν 

την περίπτωση βασίζεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου που θα 

δαπανήσει ο καταναλωτής για την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής. Η 

στρατηγική απαιτεί επικέντρωση σε παράγοντες όπως η τοποθεσία, 

διαμόρφωση του χώρου κ.ά.

- Ο Παράγοντας τέταρτος: Sensory retailing. Η συγκεκριμένη στρατηγική 

βασίζεται κυρίως στα συναισθήματα που θα δημιουργηθούν από την ίδια την
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διαδικασία της συναλλαγής. Εδώ, έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με τα ερεθίσματα των αισθήσεων (οπτικά, ηχητικά κ.ά.).

Από την ανάλυση που έγινε στις παραπάνω ενότητες γίνεται σαφές ότι η 

εικόνα του καταστήματος μπορεί να προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση στην 

προσπάθεια ανάπτυξης πολιτικών προσέγγισης των καταναλωτών. 

Παρακάτω θα εξεταστούν ορισμένα από τα συμπεράσματα της μέχρι τώρα 

ανάλυσης σε ένα περισσότερο πρακτικό - πρωτογενές επίπεδο συλλογής και 

επεξεργασίας.

2.2.4. ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σύμφωνα με τους Thompson και Chen (1998, ρρ. 161-173), ένας από τους 

λόγους που ο προσδιορισμός της εικόνας του καταστήματος καθίσταται 

δυσχερής είναι ότι ένα λιανεμπορικό κατάστημα καλείται να καλύψει ένα 

ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αναγκών (από τις πλέον πρακτικές έως τις πλέον 

εξεζητημένες). Στην πλειοψηφία, λοιπόν, των ερευνών που αφορούν την 

εικόνα καταστήματος, επιλεγόταν ένας μόνο κλάδος. Αντιθέτως, στην 

περίπτωση που το αντικείμενο της έρευνας είναι η εξέταση των διαφορών 

ανάμεσα σε διάφορους κλάδους επιλεγόταν περισσότεροι από ένας 

λιανεμπορικοί κλάδοι. Ενδεικτική είναι περίπτωση των Sweeney & Soutar 

(2001). Για το λόγο αυτό, στη παρούσα εργασία θα επιλεγεί ένας 

λιανεμπορικός κλάδος, και μάλιστα των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς 

σκοπός της είναι η ευρύτερη εξέταση του ζητήματος της εικόνας 

καταστήματος. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, κρίνεται χρήσιμο να δοθεί μία 

συνοπτική περιγραφή του κλάδου που επιλέχθηκε να διερευνηθεί 

προκειμένου να διευκολυνθεί και η διαδικασία περιγραφής της έρευνας που 

θα ακολουθήσει σε επόμενη ενότητα. Παρακάτω, ακολουθούν ορισμένες από
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τις έρευνες που επιχείρησαν να προσφέρουν πληροφόρηση σε αυτόν τον 

κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Η ICAP είναι μία εταιρία που διεξάγει ένα σημαντικό αριθμό μελετών και 

σαν στόχο έχει την εξέταση διαφόρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Οι 

περισσότερες είναι επαναλαμβανόμενες (κατά προσέγγιση κάθε 2 έτη) και 

έτσι επιτυγχάνει να διαθέτει τόσο τις τρέχουσες εξελίξεις των διαφόρων 

κλάδων όσο και την διαχρονική τους πορεία.

Δύο είναι οι μελέτες που αφορούν άμεσα τον κλάδο των ηλεκτρικών 

συσκευών οι: 1). «Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές» και 2).η «Ηλεκτρικές 

Μικροσυσκευές Οικιακής Χρήσης». Από τις έρευνες αυτές προέκυψαν 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για την δομή και την λειτουργία του κλάδου.

Ορισμένα από τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

Α )Οι κύριες κατηγορίες καταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο 

λιανικής πώλησης με το εμπόριο των ηλεκτρικών συσκευών. Τα καταστήματα 

αυτά ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

1) Κατηγορία αλυσίδων καταστημάτων οικιακών συσκευών: Εκτιμάται ότι 

το 43% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

οικιακών συσκευών στην Ελλάδα κατά το 2001 καλύφθηκε από 6 

αλυσίδες του κλάδου (Κωτσόβολος, Ράδιο Κορασίδη, Elephant, 

Ηλεκτρονική Αθηνών, Ράδιο Αθήναι, Εικόνα και Ήχος), κάτι που δείχνει 

τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει τον κλάδο.

2) Κατηγορία συνεταιρισμών καταστημάτων: Το μερίδιο των

συνεταιρισμών το 2001 διαμορφώθηκε στο 33-34% (στις πρώτες 2 

θέσεις : Expert και Electronet).
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3) Κατηγορία μεγάλων καταστημάτων λιανικής: Ορισμένα μεγάλα 

καταστήματα λιανικής και σούπερ-μάρκετ (Carrefour, Praktiker κ.τ.λ.) 

καθώς και καταστήματα "cash & carry" (Makro) διαθέτουν και 

ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές. Μέχρι στιγμής 

καταλαμβάνουν σχετικά μικρό μερίδιο στην αντίστοιχη συνολική αγορά 

(το 2001: 7-8% ).

4) Κατηγορία μεμονωμένων καταστημάτων: Το μερίδιο της

συγκεκριμένης κατηγορίας καταστημάτων στη συνολική αγορά λιανικής 

πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών παρουσίασε σταδιακή μείωση 

τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα καταστημάτων που στην γκάμα 

των προϊόντων τους περιλαμβάνουν και κάποια κατηγορία ηλεκτρικών 

συσκευών. Για παράδειγμα τα καταστήματα που έχουν ως αντικείμενο είδη 

δώρων εμπορεύονται και ηλεκτρικές μικροσυσκευές, τα καταστήματα που 

ασχολούνται με υψηλή τεχνολογία διαθέτουν Η\Υ και κινητή τηλεφωνία, ενώ, 

τα καταστήματα που αφορούν την ψύξη\θέρμανση περιλαμβάνουν στην 

γκάμα τους και κλιματιστικά. Περιλαμβάνουν κάποια , δηλαδή, από τις 

κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται , ήδη, στις τέσσερις κατηγορίες 

καταστημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω και είναι αυτές που μπορούν 

να καλύψουν το σύνολο των αναγκών και να αποτελέσουν ένα αντικειμενικό 

μέσο εξέτασης της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Β) Το βάρος του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρικών συσκευών εντοπίζεται στα έξι 

παρακάτω χαρακτηριστικά:
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1. Πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων. Ένα εργαλείο τόνωσης της 

ζήτησης αλλά και παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσης.

2. Πολιτική τιμών. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων έχει ως 

αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών με αρνητικές συνέπειες στα 

οικονομικά τους αποτελέσματα.

3. Δίκτυα καταστημάτων. Με προφανή στόχο την απόκτηση 

πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού στο παράγοντα της 

τοποθεσίας

4. Συνολική εικόνα των καταστημάτων. Αποτελεί και κατά κάποιο τρόπο 

το αντικείμενο της παρούσας προσπάθειας.

5. Υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση. Καθώς οι δυνατότητες για 

επέκταση της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων περιορίζονται 

σημαντικά και έχουν υιοθετηθεί πλέον από την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων, έμφαση δίνεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πριν 

και μετά την πώληση καθώς και στην κατάλληλη προβολή τους.

6. Διαφήμιση. Ο ανταγωνισμός εκδηλώνεται και σε επίπεδο διαφήμισης, 

γεγονός που φαίνεται και από τις σχετικά αυξανόμενες δαπάνες κατά τα 

τελευταία έτη. Η δυνατότητα πανελλαδικής προβολής αποτελεί ένα από 

τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που ωθεί μεμονωμένα καταστήματα 

στην προσχώρησή τους σε συνεταιρισμούς.

Γ) Αλλαγές στη καταναλωτική συμπεριφορά Μία δεύτερη πανελλαδική έρευνα 

(Ιο εξάμηνο 2003) διεξήχθη από την GfK Market Analysis 

(http://www.marketing-net.gr/online/s_article.asp?articleid=1270, 5 Μαρτίου 

2004, 23:00. )και στόχο είχε την απεικόνιση του προφίλ του σύγχρονου έλληνα 

καταναλωτή στο χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
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Τρία από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα 

ακόλουθα:

1. Η στασιμότητα του εισοδήματος φαίνεται ότι έχει μετατρέψει αυτή τη στιγμή 

αναποφάσιστους και συγκρατημένους τους Έλληνες καταναλωτές. Το 

φαινόμενο αυτό δείχνει να είναι εντονότερο στα χαμηλά κοινωνικά επίπεδα. 

Ενδεικτικό, άλλωστε, της γενικότερης τάσης είναι ότι ο Έλληνας συνηθίζει 

πλέον να μην αντικαθιστά τις ηλεκτρικές συσκευές και να τις διατηρεί σε 

χρήση παραπάνω από 10 χρόνια.

2. Εντοπίζεται ιδιαίτερη σαφήνεια στις αγοραστικές προθέσεις των 

καταναλωτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

προϊόντων, με πρωταθλητές τους υπολογιστές, DVD, Home Cinema και 

Video Camera.

3. Πέρα από την διαφοροποίηση της ζήτησης σε επίπεδο προϊοντικής 

κατηγορίας, διακυμάνσεις εντοπίζονται και σε γεωγραφικό επίπεδο. Για 

παράδειγμα εκτός από την Αθήνα, που είναι το σύνηθες πεδίο ανταγωνισμού, 

οι αστικές περιοχές είναι εκείνες που θα οδηγήσουν τη ζήτηση.

Από την περιγραφή που προηγήθηκε, παρόλο που είναι αρκετά 

συνοπτική, είναι φανερό ότι το επίπεδο ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο 

κλάδο είναι αρκετά υψηλό, ο κλάδος, λοιπόν, των ηλεκτρικών συσκευών 

μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητικό αντικείμενο διερεύνησης, καθώς ένα από 

τα ερωτήματα που οδήγησαν τον Martineau (1958) στην ανάπτυξη της 

θεωρίας του είναι το ποιο είναι εκείνο το κριτήριο με το οποίο οι καταναλωτές 

καταλήγουν στην επιλογή ενός μεταξύ ισοδύναμων καταστημάτων.
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

3.1.1. ΣΤΟΧΟΙ

Ο λόγος δημιουργίας της πρωτογενούς αυτής έρευνας είναι να εξεταστεί το αν 

τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το θεωρητικό κομμάτι ισχύουν και 

στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και με ποια ακριβώς μορφή αυτά 

υφίστανται. Σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα κύρια 

ερωτήματα των ερευνών είναι το αν, το πως και το πόσο μπορεί η εικόνα 

καταστήματος μπορεί να επηρεάσει την τελική επιλογή ενός αγοραστή.

Για να γίνει αυτό, θα επιχειρηθεί να εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα σε 

μεταβλητές τμηματοποίησης των καταναλωτών και του κλάδου (όπως αυτές 

προκύπτουν από το δευτερογενές μέρος της έρευνας) και στο τρόπο 

διαμόρφωσης της εικόνας καταστήματος.

Προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο μία μεταβλητή συμβάλλει 

στην διαμόρφωση της εικόνας καταστήματος, θα πρέπει οι διάφορες τιμές της 

να προκαλούν κάποια διαφοροποίηση στην σημαντικότητα των στοιχείων που 

συνθέτουν την εικόνα καταστήματος.

Έτσι, λοιπόν, για παράδειγμα, εάν οι αξιολογήσεις των παραγόντων των 

χαρακτηριστικών καταστήματος των ανδρών είναι όμοια με αυτή των 

γυναικών, τότε η μεταβλητή «φύλο» δείχνει ότι δεν επηρεάζει την διαμόρφωση 

της εικόνας καταστήματος. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων 

που δοθούν σε επόμενη ενότητα και της προαναφερθείσας υπόθεσης 

εργασίας.
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Εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν μεταβλητές που συμβάλουν 

στην διαμόρφωση της εικόνας καταστήματος, μπορούν να υποστηριχθούν τα

εξής:

Πρώτον, η εικόνα καταστήματος μπορεί να αποτελεί προσδιοριστικό 

παράγοντα επιλογής καταστήματος. Η οριστική απάντηση αυτού του 

ερωτήματος θα προκύψει από την εξέταση μεταβλητών που αφορούν την 

τελική επιλογή καταστήματος των καταναλωτών.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα ανάλυσης να δώσουν χρήσιμη 

πληροφόρηση σε διοικητικό επίπεδο στον τρόπο διαμόρφωσης πολιτικών 

προσέγγισης των καταναλωτών.

Παρακάτω ακολουθεί με περισσότερες λεπτομέρειες ο τρόπος με τον 

οποίο διεξήχθη η έρευνα.

3.1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1.2.1. ΔΕΙΓΜΑ & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας ανέρχεται στα 

246 άτομα. Το δείγμα της έρευνας ήταν τυχαία κατανομή (ίδια πιθανότητα να 

επιλεγεί κάθε άτομο επισκέπτης του καταστήματος βάσει πίνακα τυχαίας 

κατανομής αριθμών), ωστόσο, επιδιώχθηκε να υπάρξει ισορροπία στις 

διαφορές μεταβλητές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βασικά 

χαρακτηριστικά των ερωτώμενων (ηλικία, φύλο κ.ά.) και θα αποτελέσουν το 

άμεσο αντικείμενο εξέτασης. Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, τα 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν αφορούσαν στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (λεπτομέρειες θα 

δοθούν παρακάτω). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από μία ομάδα πέντε

26



ατόμων, τα οποία μάλιστα ήταν παρόντα και κατά την διάρκεια συμπλήρωσης 

τους.

3.1.2.2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο δείγμα θα μπορούσαν να χωριστούν στις 

εξής παρακάτω κατηγορίες:

■ Ερωτήματα που περιγράφουν το κατάστημα.

■ Ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών.

■ Ερωτήματα που περιγράφουν τον ερωτώμενο-υποψήφιο καταναλωτή του 

καταστήματος.

Αναλυτικότερα:

3.1.2.2.1. Τα Χαρακτηριστικά Καταστήματος 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα που αφορούσε την διαδικασία επιλογής 

των χαρακτηριστικών, η διαμόρφωση μίας τελικής λίστα (που θα αποτελέσει 

το κύριο μέσο για την περιγραφή ενός καταστήματος) επηρεάζεται από τον 

ειδικότερο σκοπό της κάθε έρευνας. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση ενός 

προϋπάρχοντος ερωτηματολογίου θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο να 

αποκλειστεί σημαντική πληροφόρηση, όπως κάποιες ιδιαιτερότητες που 

αφορούν τον κλάδο και τους έλληνες καταναλωτές. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη 

η δημιουργία μίας λίστας χαρακτηριστικών βάσει των αναγκών της παρούσας 

εργασίας. Για την δημιουργία της πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 

α) Χρησιμοποιήθηκαν σε δευτερογενές επίπεδο τόσο ερωτηματολόγια 

προηγούμενων ερευνών όσο και βιβλιογραφία σχετική με το ζήτημα του 

Λιανεμπορικού Μάρκετινγκ (McDougall & Fry (1974-75), Arnold, Ma, & Tigert 

(1978), Berry (1982), Mattson (1982), Benedick, Steencamp & Wedel (1991),
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Garton (1995), Joyce and Lambert (1996), Hodginson, Tomes & Padmore 

(1996), Thompson and Chen (1998), Birtwistle, Clarke and Freathy (1999)).

Η συγκεκριμένη ενέργεια βοήθησε στο να συγκεντρωθούν τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περιλαμβάνονται 

στην πλειοψηφία των ερευνών και κατά μία έννοια διακρίνουν όλα τα 

καταστήματα.

β) Ζητήθηκε από δύο ομάδες ατόμων να συζητηθεί το εξής ερώτημα: ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κατά την γνώμη σας μπορούν να 

αποτελέσουν κριτήριο για την επιλογή καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών; Η 

πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τρεις ιδιοκτήτες και επτά εργαζόμενοι- 

πωλητές σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών. Η δεύτερη αποτελούνται 

από μία ομάδα δέκα καταναλωτών. Η συγκεκριμένη διαδικασία προσπάθησε 

να εξετάσει το ενδεχόμενο ύπαρξης χαρακτηριστικών, που ενώ δεν 

εμφανίζονται στις προηγούμενες εργασίες, ωστόσο, στη περίπτωση των 

ηλεκτρικών συσκευών έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Το τελικό αποτέλεσμα που διεξήχθη από αυτή την προσπάθεια θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μοναδικό. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με προηγούμενες που 

είχαν παραπλήσιο αντικείμενο. Τελικά, η διαδικασία οδήγησε στην δημιουργία 

μίας λίστας που περιελάμβανε 17 χαρακτηριστικά καταστήματος 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 5, ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Η αξιολόγηση τους έγινε με την 

χρήση ερωτημάτων πενταβάθμιας κλίμακας Likert (όπου 1 = «Καθόλου 

Σημαντικό» και όπου 5 = «Εξαιρετικά Σημαντικό»)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 

6).
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Θα πρέπει να, όμως, αναψερθεί ότι στην έρευνα αυτή δεν θα ζητηθεί να 

γίνει αξιολόγηση των καταστημάτων με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή οι 

ερωτώμενοι, αλλά, να δοθεί την σημαντικότητα του καθενός χαρακτηριστικού. 

Επομένως, θα στόχος είναι να αποτυπωθεί η εικόνα του ιδεατού-ιδανικού 

καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών και όχι η εικόνα που έχουν τα ήδη 

υπάρχοντα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.

3.1.2.2.2. Ο Κλάδος Ηλεκτρικών Συσκευών 

Όπως και στην περίπτωση των χαρακτηριστικών του καταστήματος έτσι και 

σε ευρύτερο επίπεδο χρειάστηκε να περιληφθούν στο ερωτηματολόγιο και 

ορισμένες ερωτήσεις που σαν στόχο θα έχουν την σκιαγράφηση του κλάδου, 

έτσι γίνεται εφικτό να διαπιστωθούν τυχόν ιδιαιτερότητες και να ληφθούν 

αυτές υπόψη κατά την διαδικασία διεξαγωγής συμπερασμάτων. Τα 

ερωτήματα αυτά είναι τα εξής:

Α) Ο τύπος του καταστήματος. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 

ενότητα από την μελέτη της ICAP προέκυψαν τέσσερις τύποι από τους 

οποίους η έρευνα υιοθετεί τους τρεις (αλυσίδες καταστημάτων οικιακών 

συσκευών, συνεταιρισμοί καταστηματαρχών και μεγάλα καταστήματα 

λιανικής), καθώς ο τέταρτος (μεμονωμένα καταστήματα) βρίσκεται -σύμφωνα 

με την έρευνα- σε σταθερή φθίνουσα πορεία. Για να απαντηθεί το ερώτημα 

που αφορούσε το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάστηκε να δημιουργηθεί μία λίστα 

των κυριότερων εταιριών που κατατάσσονται σε κάθε μία από τις παραπάνω 

κατηγορίες και δραστηριοποιούνται μέσα στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 

της Θεσσαλονίκης. Για να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση 

ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν προσεγγιστικά -σε ποσοστό- 

το χρηματικό όγκο αγορών που έχουν πραγματοποιήσει σε αυτά. Βάσει
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αυτών θα μπορεί να διαπιστωθεί ποιας κατηγορίας καταστημάτων πελάτες 

είναι (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 5, ΠΙΝΑΚΑΣ 4).

Β) Το προϊόν. Για να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση τέθηκαν δύο 

ερωτήματα. Πρώτα ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τις 

προϊοντικές κατηγορίες (μεγάλες λευκές συσκευές, εικόνα και ήχο, υψηλή 

τεχνολογία & μικροσυσκευές νοικοκυριού)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 5, 

ΠΙΝΑΚΕΣ 5) για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και έπειτα ζητήθηκε να κατατάξουν 

την σημαντικότητα των κριτηρίων αγοράς ηλεκτρικών συσκευών 

(πρακτικότητα, αισθητική, αξιοποίηση της τεχνολογίας). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΕΚΘΕΜΑ 5, ΠΙΝΑΚΕΣ 6). Τα συγκεκριμένα ερωτήματα τέθηκαν υπό την 

κρίση των δύο ομάδων που βοήθησαν και στην διαμόρφωση της λίστας των 

χαρακτηριστικών του καταστήματος. Από την πρώτη ομάδα 

(καταστηματάρχες και εργαζόμενοι) ζητήθηκε να επιβεβαιώσουν ή όχι το κατά 

πόσο οι τέσσερις κατηγορίες περιγράφουν ικανοποιητικά την γκάμα των 

ηλεκτρικών συσκευών. Αντιθέτως, από τη δεύτερη (καταναλωτές) ζητήθηκε να 

επιβεβαιώσουν το κατά πόσο τα τρία κριτήριο είναι τα βασικότερα για την 

επιλογή ηλεκτρικών συσκευών.

3.1.2.2.3. Περιγραφή του Καταναλωτή Καταστήματος 

Στην ενότητα που δόθηκε η επισκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

σαφής έγινε η ανάγκη σύνδεσης των χαρακτηριστικών καταναλωτή με τον 

τρόπο διαμόρφωσης της εικόνας καταστήματος. Τα ερωτήματα, λοιπόν, που 

δημιουργήθηκαν για να διερευνηθεί το ζήτημα αυτό είναι τα εξής:

Α) Έννοιες. Το κύριο ζητούμενο αυτής της ερώτησης ήταν να συλλεχθεί 

πληροφόρηση σχετική με την προσωπικότητα του ερωτώμενου. Προκειμένου 

να γίνει μία σχετικά ακριβής διερεύνηση του ζητήματος θα έπρεπε να
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περιληφθούν στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεις που θα αφορούσαν τις αξίες, τις 

στάσεις, τον τρόπο ζωής κ.ά. Όμως, αυτό θα επιβάρυνε το ερωτηματολόγιο 

υπέρμετρα και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία μίας λίστας 

γενικών εννοιών ((ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 5, ΠΙΝΑΚΑΣ 7) με τις οποίες θα 

μπορούσε να δοθεί μία βασική σκιαγράφηση της προσωπικότητας των 

ερωτώμενων (Gutman & Mills (1982), Μαλλιάρης (1990, σελ. 246-249), 

Σιώμκος (1994, σελ. 238-239), Erdem, Oumlil and Tuncalp (1999), Pride & 

Ferrell (2003, σελ. 180-182)). Και σε αυτήν την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί 

η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης.

Β) Δημογραφικά. Τα δημογραφικά στοιχεία που θα τεθούν υπό εξέταση είναι 

η οικογενειακή κατάσταση, το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα και η μόρφωση των 

ερωτώμενων. Η πληροφόρηση που αφορά την οικογενειακή κατάσταση λόγο 

της πολυπλοκότητας του όλου ζητήματος θα γίνει μέσα από τρία ερωτήματα. 

Αρχικά, θα ζητηθεί η οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος,

διαζευγμένος). Έπειτα θα αναφερθεί εάν ο ερωτώμενος έχει παιδιά και αν 

υπάρχουν ο ακριβής αριθμός τους. Τέλος, θα ζητηθεί να αναφερθεί το κατά 

πόσο συνεχίζουν ή όχι να ζουν με τους γονείς. Έτσι, θα επιχειρηθεί να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι σχέσεις συμβίωσης ενός ατόμου επηρεάζουν τις 

αγοραστικές του συνήθειες και τον τρόπο διαμόρφωσης της εικόνας ενός 

καταστήματος. Τα υπόλοιπα τέσσερα ερωτήματα επιχείρησαν να 

προσφέρουν πληροφόρηση σε πιο ατομικό επίπεδο. Το φύλο (άνδρας ή 

γυναίκα), η ηλικία (έτος γέννησης), το εισόδημα (6 επίπεδα μηνιαίων

εισοδημάτων: 1. Από €330 έως €620, 2. Από €621 έως €1000, 3. Από €1001 

έως €1301, 4. πάνω από €1301) και το επίπεδο μόρφωσης (4 επίπεδα

μόρφωσης: 1. Δημοτικό, 2. Γυμνάσιο, 3. Τεχνική σχολή- Λύκειο, 4.



Μεταλυκειακό (ΙΕΚ, ΚΕΣ,) 5. ΤΕΙ-ΑΕΙ και 6. Μεταπτυχιακό) θα 

αντιπροσωπεύσουν τα ερωτήματα που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία των 

ερωτώμενων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 5, ΠΙΝΑΚΑΣ 8).

Τέλος, ζητήθηκε από τους ερωτώμενος να αναφέρουν τον τόπο 

κατοικίας τους προκειμένου να διαπιστωθεί αν προέρχονται ή όχι από την 

υπό εξέταση γεωγραφική περιοχή (ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης).

3.1.2.3. ΔΟΚΙΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Προτού τεθεί στην διαδικασία συμπλήρωσης το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δείγμα δέκα ατόμων και ζητήθηκε να αναφέρουν 

για κάθε ένα από τα ερωτήματα η σημασία τους. Από την δοκιμή αυτή 

διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που ήρθαν σε πρώτη επαφή με την διαδικασία 

συμπλήρωσης ερωτηματολόγιου και ιδίως τα άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες πλήρους κατανόησης των ερωτημάτων. Έτσι, 

αποφασίστηκε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Στα σημεία τα οποία 

εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα δόθηκαν επιπλέον και επίμονες 

εξηγήσεις στα άτομα τα όποια θα αναλάμβαναν την διανομή των 

ερωτηματολογίων. Ακόμη, στην διατύπωση των ερωτημάτων δόθηκαν 

παραδείγματα σε μορφή κειμένου. Τέλος, σε καθένα άτομο από την ομάδα 

της έρευνας δόθηκε και ένα προ-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε, 

εάν απαιτούσε η ανάγκη, να διατεθεί στους ερωτώμενους και ένα παράδειγμα 

σε οπτική μορφή ((ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 7).

3.1.2 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επειδή ο αριθμός των χαρακτηριστικών καταστήματος είναι σχετικά μεγάλος, 

κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί στην διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης και 

να μειωθεί ώστε να διευκολυνθεί η στατιστική επεξεργασία. Ακόμη,

32



λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του δείγματος της έρευνας, η μέθοδος του 

αντιληπτικού χάρτη κρίθηκε ως καταλληλότερη για την απάντηση των υπό 

εξέταση ζητημάτων. Τα παραπάνω θα γίνουν με την βοήθεια του λογισμικού 

πακέτου SPSS (έκδοση 11.0).

3.1.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1.3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προτού προχωρήσει η ενδελεχής ανάλυση των αποτελεσμάτων, απαραίτητη 

είναι η σύντομη περιγραφή του προφίλ του δείγματος με την παρουσίαση 

ορισμένων βασικών δεικτών των μεταβλητών της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: 

-Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του καταστήματος σύμφωνα με τα διαγράμματα 

κατανομής των τιμών (τύπου bar chart) τα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 

και 17 συγκεντρώνουν το κύριο όγκο παρατηρήσεων στις υψηλότερες τιμές 

ενώ το 8 στις χαμηλότερες. Τα χαρακτηριστικά 1, 11, 12 και 14 

παρουσιάζουν μία σχετική ομοιομορφία. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, 

ΠΙΝΑΚΕΣ 30 με 39)

-Σχετικά με τις έννοιες προέκυψε ότι οι τρεις δημοφιλέστερες είναι 1, 8 και 9 

(επιλέχθηκαν από 210, 119 και 110 ερωτώμενους αντίστοιχα), ενώ οι τρεις 

λιγότερο δημοφιλείς είναι οι 2, 3 και 7 (επιλέχθηκαν από 10, 14 και 27 

ερωτώμενους αντίστοιχα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 27 έως 35).

- τις κατηγορίες προϊόντων, υπεύθυνοι για την αγορά τους δήλωσαν 136 για 

τις λευκές συσκευές, 128 για τις μικροσυσκευές, 124 για τον ήχο και εικόνα και 

τέλος 77 για την υψηλή τεχνολογία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 27 

έως 30).

- Σχετικά με τα κριτήρια αγοράς, από τα διαγραμμάτων κατανομής των τιμών 

(τύπου bar chart) είναι φανερό ότι, τόσο στην «τεχνολογία» και όσο στην
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«πρακτική» ο κύριος όγκος παρατηρήσεων (μάλιστα με σχετική ισορροπία) 

βρίσκεται στις τιμές της πρώτης και δεύτερης σε κατάταξη επιλογής. 

Αντιθέτως, ο κύριος όγκο των παρατηρήσεων της «αισθητικής» φανερώνει ότι 

σε σχέση με τα δύο άλλα κριτήρια βρίσκεται σε χαμηλή εκτίμηση 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 30 με 32).

-Το στοιχεία των καταναλωτών έχουν ως εξής:

■ Οι ερωτήσεις που αφορούσαν την οικογενειακή κατάσταση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα έδειξαν ότι οι έγγαμοι είναι 143, ενώ οι 

άγαμοι και οι διαζευγμένοι είναι 95 και 8 αντίστοιχα. Ακόμη, 106 είναι 

άτεκνοι, ενώ μόνο 12 έχουν περισσότερα από δύο παιδιά. Τέλος, 178 

άτομα ζουν χωριστά από τους γονείς τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, 

ΠΙΝΑΚΕΣ 43 με 45).

■ Ως προς το φύλο των ερωτώμενων 113 άνδρες και 133 γυναίκες 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 46).

■ Δύο επίπεδα μόρφωσης συγκεντρώνουν παρατηρήσεις που το 

άθροισμα τους ξεπερνά το 60% του συνολικού δείγματος, ενώ το 

καθένα από τα υπόλοιπα δεν κατορθώνει να ξεπεράσει τις 30 

παρατηρήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 47).

■ Ο νεότερος\η του δείγματος γεννήθηκε το 1987 και ο γηραιότερος το 

1930. Ακόμη, η μέση τιμή της μεταβλητής είναι 1966,622 και η τυπική 

απόκλιση είναι 10,2515 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 48).

■ Τέλος, οι συχνότητες που παρουσιάζει η μεταβλητή του 

εισοδήματος(ξεκινώντας στο χαμηλότερο οικονομικά επίπεδο) είναι 

49, 84, 73 και 40 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 9, ΠΙΝΑΚΕΣ 49).
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-Τέλος, Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των αποτελεσμάτων του ερωτήματος 

που αφορά τον τύπο καταστήματος είναι η κυριαρχία (τουλάχιστον βάσει του 

δείγματος) των αλυσίδων καταστημάτων. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος τύπος 

συγκεντρώνει 14.311 από τις 24.600 συνολικές ποσοστιαίες μονάδες (246 

άτομα επί 100 ποσοστιαίες μονάδες) και ο μέσος όρος της δαπάνης αγγίζει το 

54,2083% επί της συνολικής δαπάνης. Το στοιχείο αυτό θα επηρεάσει και την 

διαδικασία επεξεργασίας της συγκεκριμένης μεταβλητής.

3.1.3.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, απαραίτητη κρίθηκε η 

χρήση της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis) των χαρακτηριστικών 

καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η ομαδοποίηση των 

χαρακτηριστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του 

καταστήματος και να διευκολύνεται η διαδικασία επεξεργασίας τους.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε επιμέρους παράγοντες που να 

συμβάλουν στην ερμηνεία του 57,849% της συνολικής διακύμανσης. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η «προσωπικότητα» από τον πίνακα σύνθεσης 

των παραγόντων (component matrix) θα ληφθούν υπόψη οι τιμές μεγαλύτερες 

ή ίσες του 0,5 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 10, ΠΙΝΑΚΕΣ 50).

Σε ότι αφορά, λοιπόν, τον παράγοντα 1 τα χαρακτηριστικά έχουν ως 

εξής: 6. Γκάμα Προϊόντων (0,579), 7.Υπηρεσίες μετά την πώληση (0,425), 9 

Γνώσεις του προσωπικού (0,551), 10. Φιλικότητα και διαθεσιμότητα

προσωπικού (0,484). 11. Έκταση καταστήματος (0,649), 12. Εξωτερική 

εμφάνιση καταστήματος (0,628), 13. Καθαριότητα (0,601), 14. Επαρκής 

φωτισμός (0,724), 15. Ευέλικτο ωράριο (0,491) και 16. Ευκολία στο
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παρκάρισμα (0,498), 17. Εγγύτητα στην κατοικία ή την τόπο εργασίας (0,546). 

Τα χαρακτηριστικά 7 και 10 δεν παρουσίασαν σε κανένα από τους πέντε 

παράγοντες τιμή μεγαλύτερη του 0,5 και για το λόγο αυτό λαμβάνονται υπόψη 

οι μεγαλύτερες τιμές (0,425 και 0,484 αντίστοιχα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 

10, ΠΙΝΑΚΕΣ 51).

Αντιστοίχως, για τον Παράγοντα 2 προκύπτει: 3. Χαμηλές Τιμές (0,526), 

4. Ειδικές Προσφορές (0,616) και 5. Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής (0,515).

Ακόμη, για τον Παράγοντα 3 ισχύει 1. Επωνυμία (-0,488), 2. Προσωπική 

Γνωριμία (0,583) και 8. Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Ίντερνετ (-0,438). Και στο 

3° παράγοντα τα χαρακτηριστικά 1 και 8 έχουν τιμές μικρότερες του 0,5.

Στο τέταρτο παράγοντα τα μόνα χαρακτηριστικά που πλησιάσουν την 

τιμή 0,5 είναι το 5. Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής (0,471) και 6. Γκάμα 

Προϊόντων (-0,452).

Η ίδια εικόνα και στο 5° παράγοντα μόνο που τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι το 15 Ευέλικτο ωράριο (0,430) και 16 Ευκολία στο παρκάρισμα (0,423).

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας 1 περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά που συνδέονται περισσότερο με τις προσπάθειες αύξησης 

της παρεχόμενης αξίας. Αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά του παράγοντα 2 κατά 

κύριο λόγο αφορούν τον χρηματοοικονομικό σκέλος. Ο τρίτος αφορά το 

χαρακτηριστικό που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δύο τελευταίοι 

παράγοντες αφορούν χαρακτηριστικά που ήδη περιλαμβάνονται στους 

παράγοντες 1 και 2. Ειδικότερα, ο τέταρτος παράγοντας περιλαμβάνει δύο 

στοιχεία το ένα αφορά την παρεχόμενη αξία και το άλλο το χρηματοοικονομικό 

μέρος της συναλλαγής. Ο πέμπτος παράγοντας περιλαμβάνει τα
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χαρακτηριστικά που αφορούν την πρόσβαση του καταναλωτή στο κατάστημα 

(ωράριο και παρκάρισμα).

Προκειμένου να γίνει δυνατή η χρήση των πέντε αυτών μεταβλητών στην 

ανάλυση μέσω των αντιληπτικών χαρτών απαραίτητο είναι αυτές να 

μετατραπούν από συνεχείς σε διακριτές. Έτσι, έγινε η ομαδοποίηση- 

κατηγοριοποίηση των μεταβλητών σε τέσσερα επίπεδα (προτεινόμενη από το 

SPSS).

3.1.3.3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

3.1.3.3.1. Δημογραφικά

3.1.3.3.1.1. Εισόδημα

Οι τέσσερις από τους πέντε παράγοντες (Ι05, 2ος, 3ος και 5ος) παρουσιάζουν 

ανάλογη σχέση με το επίπεδο του μηναίου εισοδήματος των ερωτώμενων. 

Ωστόσο, η ένταση της σχέση αυτής δεν ήταν εξίσου ισχυρή και για τους 

τέσσερις αυτούς παράγοντες. Για παράδειγμα ο πέμπτος παράγοντας 

παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των τιμών με αποτέλεσμα το τρίτο 

επίπεδο εισοδήματος (από 1001 έως 1301 ευρώ) να γειτνιάζει με τις τιμές 

αξιολόγησης του παράγοντα 2 αλλά και 4. Αντίθετα, η σχέση του εισοδήματος 

και του δεύτερου παράγοντα αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιο 

συγκεκριμένα, η γειτνίαση των τιμών φαίνεται στις υψηλές (4 με 4), τις 

χαμηλές (1 με 1) και τις μεσαίες (2 και 3 με 2 και 3). Επίσης, ο τέταρτος 

παράγοντας παρουσιάζει, με σχετικά ικανοποιητική σαφήνεια, αντιστρόφως 

ανάλογη με το εισόδημα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 έως 

7)

3.1.3.3.1.2. Φύλο
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Οι άνδρες δείχνουν να αξιολογούν ως εξής τους παράγοντες: ο πρώτος 

συγκεντρώνει ακραίες τιμές (1 και 4) , ο τρίτος χαμηλές (1 και 2), ο τέταρτος 

σχετικά υψηλές (3) ενώ οι δύο και πέντε δεν φαίνεται να αναπτύσσουν κάποια 

συγκεκριμένη σχέση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 8 έως 12).

Οι γυναίκες με την σειρά τους δείχνουν να αξιολογούν τους παράγοντες 

ως εξής: οι δύο πρώτοι συγκεντρώνουν χαμηλές βαθμολογήσεις (1 και 2), ο 

τρίτος, αν και παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις, υψηλές, στο πέμπτο 

δίνονται ακραίες βαθμολογήσεις (2 και 4) ενώ στο στον τέταρτο δεν φαίνεται 

να αναπτύσσεται κάποια συγκεκριμένη μορφή σχέσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 8 έως 12)

3.1.3.3.1.3. Κατάσταση Γάμου

Η συγκεκριμένη μεταβλητή παρουσιάζει μία εξαιρετική ποικιλομορφία ως 

προς την αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα τα 

έγγαμα άτομα του δείγματος δίνουν μέσες τιμές στον πρώτο παράγοντα (2 και 

3), υψηλές τιμές στον δεύτερο παράγοντα (3 και4), ακραίες τιμές στον τέταρτο 

(1 και 3), χαμηλές τιμές στο πέμπτο (2) και τέλος παρουσιάζουν 

αδιαφοροποίητη συμπεριφορά ως προς τον τρίτο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 

11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 13 έως 17).

Από την πλευρά τους οι άγαμοι ερωτώμενοι δίνουν χαμηλές τον δεύτερο 

(2) και τον τρίτο (1 και 2) παράγοντα, ακραίες τιμές στο τέταρτο (2 και 4), 

υψηλές στον πέμπτο και τέλος παρουσιάζουν αδιαφοροποίητη συμπεριφορά 

ως προς τον πρώτο. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 12 έως 

16)
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Τέλος, για τα άτομα που είναι διαζευγμένοι δεν κατέστη δυνατό να 

διεξαχθεί κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με την αξιολόγηση των πέντε 

παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 

11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 13 έως 17).

3.1.3.3.1.4. Παιδιά

Στην συγκεκριμένη μεταβλητή, όπως έγινε κατανοητό και από ενότητα της 

μεθοδολογίας, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει η ανάλυση σε δύο επίπεδα. Πιο 

συγκεκριμένα, πρώτα η εξέταση ανάμεσα σε όσους έχουν και σε όσους δεν 

έχουν παιδιά και έπειτα έγινε η εξέταση με βάση του ακριβούς αριθμού των 

παιδιών.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που βασίστηκαν στον διαχωρισμό των του 

δείγματος ανάμεσα σε όσους έχουν και όσους δεν έχουν παιδιά έχουν ως 

εξής: όσοι δεν έχουν παιδιά δίνουν χαμηλή βαθμολόγηση (τιμή 1) στο τρίτο 

παράγοντα και υψηλή (τιμή 3) στο πέμπτο. Στους υπόλοιπους (1ος, 2ος και 

4ος) δεν στάθηκε δυνατή διεξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς υπάρχουν 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της συγκεκριμένης τιμής και των τιμών του 

καθενός από τους τρεις παράγοντες. Όσοι έχουν παιδιά δίνουν υψηλή 

βαθμολόγηση στους παράγοντες τρία και πέντε (τιμή 3 κα4) ενώ και πάλι 

στους υπόλοιπους (1ος, 2ος και 4ος) δεν στάθηκε δυνατή η διεξαγωγή 

συμπερασμάτων λόγω σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ της συγκεκριμένης 

τιμής και των τιμών του καθενός από τους τρεις παράγοντες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 18 έως 22).

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που βασίστηκαν στον ακριβή αριθμό 

των παιδιών των ερωτώμενων (μηδέν παιδιά = 1, ένα παιδί = 2, ..., τέσσερα
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παιδιά = 5), με εξαίρεση τους ερωτώμενους που έχουν τέσσερα παιδιά (τιμή 

5) παρουσίασαν εντυπωσιακή απόκλιση, και, έχουν ως εξής:

Στο πρώτο παράγοντα υπάρχουν οι εξής παρατηρήσεις: όσοι δεν έχουν 

παιδιά δίνουν υψηλές βαθμολογήσεις (τιμή 4), όσοι έχουν ένα ή δύο παιδία 

δίνουν μεσαίες βαθμολογήσεις (τιμές 2 και3) ενώ τρία παιδιά δίνουν ακραίες 

τιμές (τιμές 1 και 4). Στον τρίτο παράγοντα παρουσιάστηκε μία σαφής 

αναλογία ανάμεσα στην σημαντικότητα του και τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, 

όσοι δεν έχουν παιδιά δίνουν τις χαμηλότερες τιμές (1), όσοι έχουν ένα ή δύο 

δίνουν κάπως υψηλότερες (2). Ακόμη, στον πέμπτο παράγοντα οι χωρίς 

παιδιά ερωτώμενοι αλλά και εκείνοι που έχουν δύο ή τρία παιδιά αξιολογούν 

με υψηλές τιμές (3 και 4 αντίστοιχα) τον παράγοντα αυτό, όσοι έχουν ένα 

παιδί με χαμηλές τιμές (1 και 2). Τέλος για τους παράγοντες δύο και τέσσερα 

δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή συμπερασμάτων καθώς υπήρξε υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης των τιμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 23 έως 27).

3.1.3.3.1.5. Γονείς

Τα άτομα που έχουν γονείς παρουσιάζουν χαμηλή βαθμολογία (τιμή 1) στους 

τρεις από τους πέντε παράγοντες (2°, 4° και 5°), ενώ στους υπόλοιπους (1° 

και 3°) δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή των συμπερασμάτων, καθώς 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της συγκεκριμένης τιμής και των 

τιμών του καθενός από τους δύο παράγοντες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 28 έως 32).

Τα άτομα που δεν έχουν παιδιά αξιολόγησαν με μεσαίες τιμές (2 και 3) 

τον τρίτο παράγοντα και με χαμηλές (1 και 2) τον πέμπτο. Αντίθετα, στους 

άλλους τρεις παράγοντες (1°, 2° και 4°) δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή των
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συμπερασμάτων, καθώς υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της 

συγκεκριμένης τιμής και των τιμών του καθενός από τους δύο παράγοντες. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 28 έως 32).

3.1.3.3.1.6. Ηλικία

Προκειμένου να εξεταστεί, μέσω αντιληπτικού χάρτη η σχέση της μεταβλητής 

και των παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος, χρειάστηκε να 

κατηγοριοποιηθεί η μεταβλητή της ηλικίας και να μετατρέπούν οι μεταβλητές 

από συνεχείς σε διακριτές. Και εδώ χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα επίπεδα τα 

οποία είναι τα εξής: α) έτη από 1930 έως 1959, β) έτη από 1960 έως 1968, γ) 

έτη από 1969 έως 1974 και δ) έτη από 1974 έως 1987.

Παρόμοια συμπεριφορά φαίνεται να αναπτύσσεται στην σχέση ανάμεσα στην 

ηλικία και τρεις από τους πέντε παράγοντες (2ος, 3ος και 4ος). Πιο 

συγκεκριμένα, οι δύο μεσαίες ηλικιακές ομάδες (2 και 3) τείνουν να 

σημειώνουν τις μέσες τιμές βαθμολόγησης (2 και 3), οι νέοι συγκεντρώνουν 

τις υψηλότερες βαθμολογίες και γηραιότεροι τις χαμηλότερες. Το γεγονός 

δείχνει ότι ανάμεσα στους τρεις παράγοντες και την ηλικία αναπτύσσεται 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Αντιθέτως, ο πέμπτος παράγοντας παρουσίασε 

μία σχεδόν αντιστρόφως ανάλογη συμπεριφορά υποδηλώνοντας ότι, όσο 

αυξάνεται η ηλικία ενός ατόμου, τόσο μειώνεται η σημαντικότητα του 

συγκεκριμένου παράγοντα γι’ αυτό. Τέλος, ο πρώτος παράγοντας δεν δείχνει 

να παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένη σχέση με την ηλικία των καταναλωτών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 33 έως 37).
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3.1.3.3.1.7. Μόρφωση

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παρουσιάζει μία ανάλογη σχέση με τον 

πρώτο παράγοντα. Οι υψηλότερες τιμές (4) του παράγοντα πλησιάζουν την 

πέμπτη υψηλότερη βαθμίδα μόρφωσης (ΤΕΙ-ΑΕΙ), οι αμέσως χαμηλότερες (3) 

πλησιάζουν με τη τρίτη (Τεχνική σχολή - Λύκειο) και οι προ τελευταίες (2) με 

το γυμνάσιο. Ανάλογη, είναι η εικόνα και με τον δεύτερο και τον πέμπτο 

παράγοντα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 37 έως 41).

Αντιθέτως, στον τρίτο παράγοντα τις χαμηλότερες βαθμολογήσεις (τιμή 1 

και 2) πλησιάζουν τα τρία ανώτερα επίπεδα μόρφωσης (Μεταλυκειακό, ΤΕΙ- 

ΑΕΙ και μεταπτυχιακό) φανερώνοντας αντιστρόφως ανάλογη σχέση, καθώς τα 

άτομα με μόρφωση δημοτικού και λυκείου σημειώνουν υψηλότερες 

βαθμολογήσεις (3). Η ίδια εικόνα ισχύει και για το τέταρτο παράγοντα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 38 έως 42).

3.1.3.3.2. Κριτήριο Αγοράς

3.1.3.3.2.1. Πρακτική

Στη «πρακτική» φαίνεται ότι, στον πέμπτο παράγοντα οι καταναλωτές που 

έχουν σε πρώτη προτίμηση το κριτήριο αυτό, έχουν εξίσου υψηλή αξιολόγηση 

(3 και 4) και για το παράγοντα, ενώ σε δεύτερη (1) και τρίτη (2) σημειώνουν 

χαμηλότερη, γεγονός που φανερώνει την θετική σχέση των δύο μεταβλητών. 

Παρόμοια σχέση είναι και αυτή των παραγόντων 3 και 4. Για τον τρίτο 

παράγοντα δεν υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων καθώς οι 

μόνες χαμηλές του τιμές (2) που πλησιάζουν στον αντιληπτικό χάρτη την 

δεύτερη προτίμηση. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα του πρώτου 

παράγοντα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 43 έως 47).
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3.1.3.3.2.2.Τεχνολογία

Σε τρεις (1ος, 2ος και 5ος) από τους πέντε παράγοντες των χαρακτηριστικών 

του καταστήματος η εξέταση της σχέσης τους με την κριτήριο της τεχνολογίας 

δεν οδήγησε σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.Όμως, ο τρίτος και τέταρτος 

παράγοντας παρουσίασαν την εξής σχέση: τα άτομα που είχαν σε πρώτη 

προτίμηση το εξεταζόμενο κριτήριο έδιναν τις χαμηλότερες βαθμολογήσεις (1) 

στον εξεταζόμενο παράγοντα αυτοί που σαν δεύτερη επιλογή το κριτήριο 

έδειξε κάπως υψηλότερες (2) και τις υψηλότερες βαθμολογήσεις τις 

παρουσίαζαν τα άτομα που είχαν το κριτήριο ως τελευταία επιλογή. Άρα, η 

σχέση των παραγόντων 3 και 4 με το κριτήριο επιλογή, συσκευών ηλεκτρικών 

«τεχνολογία» δείχνει ως αντιστρόφως ανάλογη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 48 έως 52).

3.1.3.3.2.3. Αισθητική

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του κριτηρίου της τεχνολογίας είναι και αυτά του 

κριτηρίου της αισθητικής. Η ανάλυση της σχέση των δύο πρώτων 

παραγόντων δεν οδήγησε στη διεξαγωγή κάποιων χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Ωστόσο, οι τρεις τελευταίοι παράγοντες εμφανίζουν μία 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το κριτήριο «αισθητική». Για παράδειγμα, 

εκείνη που έχουν ως τελευταία επιλογή το κριτήριο (τιμή 3) δίνουν τις 

υψηλότερες βαθμολογήσεις (τιμή 3 και 4) ενώ οι υπόλοιποι, αν και με σχετική 

χαλαρότητα, την χαμηλότερη (τιμή 1). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 53 έως 57)

3.1.3.3.3. Έννοιες

3.1.3.3.3.1. Παραγοντική Ανάλυση
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Όπως είναι φυσικό, και στην περίπτωση των εννοιών προκειμένου να 

διευκολυνθεί το έργο της ερμηνεία των αποτελεσμάτων, απαραίτητο κρίθηκε 

να τεθούν οι εννέα έννοιες σε παραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης έδειξαν ότι, οι έννοιες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία του 

61,872% της συνολικής διακύμανσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 10, ΠΙΝΑΚΕΣ 

51).

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον παράγοντα 1 οι έννοιες που κατά 

κύριο λόγο τον αποτελούν, αλλά και η συνεισφορά τους είναι: η Οικογένεια (-

0. 74., η Διασκέδαση (0,559), η Ασφάλεια (-0,537) και η Θρησκεία (-0,512). 

Επίσης, σε ότι αφορά τον παράγοντα 2, οι έννοιες που κατά κύριο λόγο τον 

αποτελούν αλλά και η συνεισφορά τους είναι: η Ελευθερία επιλογών (-0,559), 

η Ασφάλεια (-0,543) και η Θρησκεία (0,650). Στον τρίτο παράγοντα η μόνη 

έννοια που λαμβάνει υψηλή τιμή (-0,799) είναι η Συντροφικότητα. Ενώ, στον 

τέταρτο παράγοντα η Εξουσία (-0,529) και η Συμμετοχή στα Κοινά (0,841). 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 10, ΠΙΝΑΚΕΣ 52)

Εάν λάβουμε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσε να ειπωθεί, σε 

τίτλους, ότι κάθε παράγοντας αφορούσε τα εξής:

1. Συντήρηση και διασκέδαση.

2. Συντήρηση και δημοκρατικότητα.

3. Συντροφικότητα.

4. Τρόπος διαχείριση κοινών προβλημάτων.

3.1.3.3.3.2. 1ος Παράγων Εννοιών- Συντήρηση και διασκέδαση 

Ο τρίτος παράγοντας χαρακτηριστικών έχει εν μέρει ανάλογη σχέση με τον 

πρώτο παράγοντα των εννοιών. Το παραπάνω βασίζεται στο γεγονός ότι, οι
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τιμές 1, 2 και 3 του παράγοντα 3 γειτνιάζουν κατά αντιστοιχία με τις τιμές 2, 3 

και 4 πρώτου παράγοντα. Παρόμοια, αν και λιγότερο σαφής, είναι και η 

σχέση με τον τέταρτο παράγοντα. Πιο συγκεκριμένα, η αντιστοιχία των τιμών 

είναι 1 με 1, 3 και 4 με 3 και 2 με 3. Αλλά και ο πέμπτος παράγοντας 

παρουσιάζει θετική σχέση με τον πρώτο παράγοντα των εννοιών. Πιο 

συγκεκριμένα, η αντιστοιχία των τιμών είναι 1 με 1, 3 με 2 και 4 με 3.

Αντίθετα, οι άλλοι δύο παράγοντες (1ος και 2ος) των χαρακτηριστικών δεν 

παρουσιάζουν κάποια σαφή σχέση με τον πρώτο παράγοντα των εννοιών. Ο 

πρώτος, επειδή οι τιμές των δύο παραγόντων δεν παρουσιάζουν κάποια 

σαφή γειτνίαση, και ο δεύτερος, επειδή οι συνδυασμοί των τιμών που 

παρουσιάζονται δεν δείχνουν κάποια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 58 έως 62).

3.1.3.3.3.3. 2°*· Παράγων Εννοιών- Συντήρηση και Δημοκρατικότητα 

Η σχέση ανάμεσα στον δεύτερο παράγοντα των εννοιών και στον δεύτερο 

παράγοντα των χαρακτηριστικών δείχνει να είναι ανάλογη, καθώς οι τιμές 1, 

2 και 3 του πρώτου γειτνιάζουν κατά αντιστοιχία με τις τιμές 2, 3 και 4 

δεύτερου. Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά των παραγόντων 3 και 4. 

Αντίθετα, η σχέση ανάμεσα στον δεύτερο παράγοντα των εννοιών και τον 

πέμπτο παράγοντα των χαρακτηριστικών δείχνει να είναι αντιστρόφως 

ανάλογη, καθώς οι υψηλές τιμές των εννοιών (3 και 4) γειτνιάζουν σε 

αντιστοιχία με τις χαμηλές των χαρακτηριστικών (1 και 2), ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει με τις χαμηλές (1 με 4 και 2 με 3). Τέλος, στον πρώτο από τους 

παράγοντες των χαρακτηριστικών δε κατέστη δυνατή η διεξαγωγή 

συμπερασμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 63 έως 67).
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3.1.3.3.3.4. 3ος Παράγων Εννοιών-Συντροφικότητα 

Οι μεσαίες τιμές (2 και 3) του τέταρτου παράγοντα γειτνιάζουν με τις υψηλές 

τιμές (3 και 4) του πέμπτου παράγοντα των χαρακτηριστικών, ενώ οι ακραίες 

τιμές (1 και 4) με τις υψηλές (1 και 2).

Επιπλέον, η σχέση ανάμεσα στον τρίτο παράγοντα των εννοιών και τον 

δεύτερο παράγοντα των χαρακτηριστικών δείχνει να είναι αντιστρόφως 

ανάλογη, καθώς οι υψηλές τιμές των εννοιών (3 και 4) γειτνιάζουν σε 

αντιστοιχία με τις χαμηλές των χαρακτηριστικών (1 και 2), ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει με τις χαμηλές (1 με 4 και 2 με 3).

Αντίθετα, οι άλλοι τρεις παράγοντες (Ι0**, 3ος και 4ος) των χαρακτηριστικών δεν 

παρουσιάζουν κάποια σαφή σχέση με τον πρώτο παράγοντα των εννοιών. Ο 

πρώτος, επειδή οι τιμές των δύο παραγόντων δεν παρουσιάζουν κάποια 

σαφή γειτνίαση, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος, επειδή οι συνδυασμοί των τιμών 

που παρουσιάζονται δεν δείχνουν κάποια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 68 έως 72).

3.1.3.3.3.5. 4ος Παράγων Εννοιών- Τρόπος Διαχείριση Κοινών Προβλημάτων

Οι μεσαίες τιμές (2 και 3) του τέταρτου παράγοντα γειτνιάζουν με τις χαμηλές 

τιμές (1 και 2) του πρώτου παράγοντα των χαρακτηριστικών, ενώ οι ακραίες 

τιμές (1 και 4) με τις υψηλές (3 και 4). Ανάλογη είναι η σχέση του τέταρτου 

παράγοντα των εννοιών με τον πέμπτο και τον τρίτο παράγοντα των 

χαρακτηριστικών. Αντίθετα, οι άλλοι τρεις παράγοντες (2ος και 4ος) των 

χαρακτηριστικών δεν παρουσιάζουν κάποια σαφή σχέση με τον τέταρτο 

παράγοντα των εννοιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 73 

έως 77).
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3.1.3.3.4. Κατηγορία Προϊόντος

3.1.3.3.4.1. Λευκές

Σε ότι αφορά τους αγοραστές μεγάλων λευκών ηλεκτρικών συσκευών (τιμή 2) 

ο πρώτος και ο πέμπτος παράγοντας χαρακτηριστικών λαμβάνουν ακραίες 

τιμές (2 και 4), ο δεύτερος και ο τέταρτος υψηλές τιμές (3 και 4 αντίστοιχα) και 

ο τρίτος χαμηλή (2) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 78 έως 

82).

Σε ότι αφορά τους μη αγοραστές μεγάλων λευκών ηλεκτρικών συσκευών (τιμή 

1), ο τρίτος και ο πέμπτος παράγοντας χαρακτηριστικών λαμβάνουν υψηλές 

τιμές (4 και 3 αντίστοιχα), ο δεύτερος και ο τέταρτος λαμβάνουν χαμηλές τιμές 

(2), ενώ ο πρώτος δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποια τιμή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 78 έως 82).

3.1.3.3.4.2. Εικόνα &Ήχος

Οι αγοραστές συσκευών εικόνας και ήχου (τιμή 1) δείχνουν να αξιολογούν με 

χαμηλές τιμές το σύνολο των παραγόντων των χαρακτηριστικών 

καταστήματος. Εξαίρεση αποτελεί ο πέμπτος παράγοντας όπου δεν κατέστη 

δυνατό να συνδεθεί με κάποια τιμή.

Μόνο σε δύο από τους πέντε παράγοντες κατέστη δυνατή η σύνδεση των 

τιμών τους και των μη αγοραστών συσκευών εικόνας και ήχου (τιμή 1). Πιο 

συγκεκριμένα, αξιολογούν με υψηλές τιμές (4) τον πρώτο παράγοντα και με 

μεσαίες τον τρίτο (2 και 3) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 83 

έως 87).

3.1.3.3.4.3. Τεχνολογία
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Σε ότι αφορά τους αγοραστές τεχνολογικών προϊόντων (τιμή 2) ο πρώτος 

παράγοντας χαρακτηριστικών λαμβάνει ακραίες τιμές (1 και 4), ο τέταρτος 

υψηλή τιμή (3 και 4 αντίστοιχα) και ο δεύτερος και ο τρίτος χαμηλή (1 και 2 

αντίστοιχα), ενώ ο πέμπτος δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποια τιμή.

Σε ότι αφορά τους μη αγοραστές τεχνολογικών προϊόντων (τιμή 1) ο πέμπτος 

παράγοντας χαρακτηριστικών λαμβάνει ακραίες τιμές (2 και 4), ο τρίτος και ο 

τέταρτος λαμβάνουν υψηλές τιμές (3 και 4 αντίστοιχα) και ο δεύτερος χαμηλή 

(2), ενώ ο πρώτος δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποια τιμή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 88 έως 92)

3.1.3.3.4.4. Μικροσυσκευές

Οι αγοραστές ηλεκτρικών μικροσυσκευών (τιμή 2) σε τρεις παράγοντες (3°* 

4ος και 5°5) έδωσαν χαμηλές βαθμολογήσεις (τιμή 1), ενώ στους υπόλοιπους 

δύο (Ι05 και 2ος) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθούν με κάποια τιμή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 93 έως 97).

Οι μη αγοραστές ηλεκτρικών μικροσυσκευών (τιμή 2) έδωσαν στο πρώτο 

παράγοντα χαρακτηριστικών ακραίες τιμές (2 και 4), στο τέταρτο υψηλή τιμή 

(4), στο πέμπτο χαμηλή (2) και στο δεύτερο και στο τρίτο μεσαίες (2 και 3) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 93 έως 97).

3.1.3.3.5. Τύπος Καταστήματος

Καθώς ο κύριος όγκος αγορών των ερωτώμενων συγκεντρώνεται στις 

αλυσίδες καταστημάτων, θα εξεταστούν ανάμεσα σε όσους ο όγκος των 

αγορών τους στον συγκεκριμένο τύπο είναι μεγαλύτερος του 50% και όσους 

είναι μικρότερος αυτού. Αντιθέτως, στους άλλους δύο τύπους καταστημάτων 

θα γίνει μόνο ανάμεσα σε όσους ο όγκος των αγορών τους στον συγκεκριμένο 

τύπο είναι μεγαλύτερος του 33% και όσους είναι μικρότερος αυτού.
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3.1.3.3.5.1. Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής

Σε ότι αφορά τα άτομα που δεν είναι πελάτες μεγάλων καταστημάτων λιανικής 

ο δεύτερος, τρίτος και πέμπτος παράγοντας λαμβάνουν μεσαίες τιμές (2 ή 3), 

ο πρώτος υψηλές (3 και 4) και ο τέταρτος δεν παρουσίασε κάποια χρήσιμα 

αποτελέσματα. Σε ότι αφορά τα άτομα που είναι πελάτες μεγάλων 

καταστημάτων λιανικής, ο τέταρτος και ο πέμπτος παράγοντας λαμβάνουν 

υψηλές τιμές (4) και οι υπόλοιποι δεν παρουσίασαν κάποια χρήσιμα 

αποτελέσματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 98 έως 102).

3.1.3.3.5.2. Αλυσίδες Καταστημάτων

Σε ότι αφορά τα άτομα που δεν είναι πελάτες ο τρίτος και ο τέταρτος 

παράγοντας λαμβάνουν υψηλές τιμές (4) και οι υπόλοιποι λαμβάνουν 

χαμηλές (1). Αντιθέτως, σε ότι αφορά τα άτομα που είναι πελάτες αλυσίδων 

καταστημάτων το σύνολο των παραγόντων λαμβάνει μεσαίες τιμές (2 ή 3) με 

μόνη εξαίρεση τον τέταρτο που δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποια 

τιμή της εξεταζόμενης μεταβλητής(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΚΘΕΜΑ 11, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 103 έως 107)

3.Ι.3.3.5.3. Συνεταιρισμοί Καταστημάτων 

Σε ότι αφορά τα άτομα που δεν είναι πελάτες συνεταιριστικών καταστημάτων 

ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος παράγοντας λαμβάνουν υψηλές τιμές (3 

και 4) και οι υπόλοιποι λαμβάνουν χαμηλές (1 ή 2). Ενώ, οι μη πελάτες 

συνεταιριστικών καταστημάτων βαθμολογούν με υψηλές τιμές (4) τους
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παράγοντες 1, 3 και 5 και με χαμηλές (1) τον τέταρτο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

ΕΚΘΕΜΑ 11, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 108 έως 112).

3.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρακάτω ακολουθεί η αξιολόγηση των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην πρωτογενή έρευνα. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει 

βάσει των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα 

αλλά και της υπόθεσης ότι για να συμβάλλει μία μεταβλητή στην διαμόρφωση 

της εικόνας καταστήματος, θα πρέπει οι διάφορες τιμές της να προκαλούν 

κάποια διαφοροποίηση στην σημαντικότητα των στοιχείων που συνθέτουν την 

εικόνα καταστήματος. Και θα οδηγήσει στη τελική απάντηση των ερωτημάτων 

που προκάλεσαν την έρευνας (βλ. στόχοι πρωτογενούς έρευνας)

3.2.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

3.2.1.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σχεδόν το σύνολο των παραγόντων των χαρακτηριστικών (μόνη εξαίρεση 

ο τέταρτος) παρουσιάζει αναλογία στην σχέση του με το εισόδημα των 

ερωτώμενων. Αυτό φανερώνει ότι η μεταβλητή αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει 

λόγο διαφοροποίησης της εικόνας καταστήματος.

Στην κατάσταση γάμου κατέστη δυνατό να συγκριθούν μόνο οι δύο τιμές 

(οι διαζευγμένοι δεν παρουσίασαν ουσιαστικό αποτέλεσμα). Οι δύο ομάδες 

των καταναλωτών (έγγαμοι και άγαμοι) παρουσίασαν μία σχετική 

διαφοροποίηση στο τρόπο αξιολόγησης της εικόνας καταστήματος καθώς δύο 

παράγοντες (δεύτερος και πέμπτος) παρουσίασαν αντίθετα αποτελέσματα.

Όσο καλύτερο είναι το επίπεδο της μόρφωσης ενός ατόμου τόσο θα 

αυξάνονται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά τους παράγοντες 1, 2 και 5 

και τόσο μειώνονται για τους 3 και 4. Ακόμη, όσο αυξάνεται η ηλικία ενός
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ατόμου τόσο θα αυξάνονται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του πέμπτου 

παράγοντα 5 και τόσο μειώνονται για τους 2, 3 και 4. Αυτό φανερώνει ότι οι 

δύο μεταβλητές μπορούν να αποτελέσουν λόγο διαφοροποίησης της εικόνας 

καταστήματος.

Στην περίπτωση του φύλου των εξεταζόμενων της έρευνας η σύγκριση 

έγινε δυνατή μόνο στο τρίτο παράγοντα (που ωστόσο είναι διαφοροποιημένη 

η αξιολόγηση του). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις περιπτώσεις που τα 

άτομα που ζουν ή όχι με τους γονείς τους. Έτσι, και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις θεωρείται αρκετά επισφαλής η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στην περίπτωση των παιδιών όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες 

ενότητες έγινε με δύο κριτήρια (δηλαδή βάσει: 1. του κατά πόσο οι 

ερωτώμενοι έχουν ή δεν έχουν παιδιά και 2. του αριθμού των αριθμού των 

παιδιών (0, 1,2 κτλ.)). Στο πρώτο κριτήριο -όπως και στην περίπτωση του 

φύλου και την συγκατοίκηση με τους γονείς- δεν κατέστη δυνατή η άντληση 

ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς σε τρεις στην σύγκριση τους με τρεις από 

τους πέντε παράγοντες των χαρακτηριστικών υπήρξε ασάφεια. Εξίσου ασαφή 

ήταν τα αποτελέσματα της εξέτασης του δεύτερου κριτηρίου.

Έτσι, για ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η κατάσταση 

γάμου, η μόρφωση και η ηλικία θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελούν σαφή 

παράγοντα επηρεασμού της διαδικασίας διαμόρφωσης της εικόνας ενός 

καταστήματος συσκευών. Αντίθετα, για το εισόδημα θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι δεν αποτελούν σαφή παράγοντα επηρεασμού της 

διαδικασίας διαμόρφωσης της εικόνας ενός καταστήματος ηλεκτρικών 

συσκευών. Ακόμη, για τρεις μεταβλητές (παιδιά, γονείς και φύλο) δεν κατέστη
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εφικτό να προσδιοριστεί το αν συμβάλουν ή όχι στην διαμόρφωσης της 

εικόνας ενός καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών.

3.2.12. ΕΝΝΟΙΕΣ

Στην περίπτωση των παραγόντων των εννοιών μπορούν να γίνουν οι εξής 

παρατηρήσεις. 1. Οι δύο πρώτοι παράγοντες των εννοιών στην πλειοψηφία 

τους παρουσίασαν ανάλογη σχέση με την πλειοψηφία των παραγόντων των 

χαρακτηριστικών καταστήματος (ο πρώτος με τους 3°, 4° και 5° και ο 

δεύτερος με τους 2°, 3° και 4°). 2. Οι δύο άλλοι παράγοντες των εννοιών στην 

παρουσίασαν πλειοψηφία τους ασαφή σχέση με την πλειοψηφία των 

παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος (ο τρίτος με τον 1°, 3° και 4° 

και ο τέταρτος με τον 1°, 2° και 5°). Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν με 

σαφήνεια να επιβεβαιώσουν ότι οι συγκεκριμένες μεταβλητές συμβάλλουν 

στην διαμόρφωση της εικόνας καταστήματος.

3.2.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

3.2.2.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης που ακολούθησε στην προηγούμενη 

ενότητα γίνεται φανερό, ότι τα τρία κριτήρια αγοράς συσκευών δεν μπορούν 

να θεωρηθούν ως παράγοντες που συμβάλουν και στην διαφοροποίηση του 

τρόπου αξιολόγησης της εικόνας ενός καταστήματος. Το παραπάνω βασίζεται 

στο γεγονός ότι η σχέση που εντοπίστηκε να αναπτύσσεται ανάμεσα στα 

κριτήρια και των πέντε παραγόντων ήταν όμοια. Όλοι, δηλαδή, οι παράγοντες 

-όπου εντοπιζόταν σχέση- ήταν ανάλογοι στην πρακτική και αντιστρόφως 

ανάλογοι στην αισθητική και στην τεχνολογία. Αυτό σημαίνει, ότι τα κριτήρια 

αυτά δεν δείχνουν να συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια ή απέχθεια
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σε κάποιον παράγοντα (σε σχέση με του υπολοίπους) και έτσι υποδηλώνεται 

μία αδιαφοροποίητη στάση απέναντι στο σύνολο των παραγόντων.

3.2.2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο βαθμός διαφοροποίησης στην αξιολόγηση των παραγόντων μεταξύ των 

αγοραστών και μη αγοραστών μίας κατηγορίας προϊόντων ποικίλει. Έτσι, 

υπάρχει κατηγορία προϊόντων όπου οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

αγοραστών της ή μη είναι σημαντικότατες, ενώ άλλη όπου η αξιολόγηση είναι 

σχεδόν παρόμοια.

Στην κατηγορία των τεχνολογικών προϊόντων, παρόλο που η αξιολόγηση 

των διαφόρων παραγόντων διέφερε, η αξιολόγηση των δύο ομάδων 

(αγοραστές-μη αγοραστές) ήταν παρόμοια. Από τον πρώτο και τον πέμπτο 

παράγοντα δεν εξήφθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ στο δεύτερο και τον 

τέταρτο ο βαθμός σημαντικότητας ήταν ίδιος

Στις λευκές συσκευές υπάρχει ο σημαντικότερος βαθμός

διαφοροποίησης μεταξύ των δύο τιμών της μεταβλητής (αγοραστές-μη 

αγοραστές). Μάλιστα, σε τρεις από τους πέντε παράγοντες οι βαθμολογήσεις 

υπήρξαν αντίθετες.

Στην κατηγορία των προϊόντων εικόνας και ήχου, παρόλο που η 

αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων μεταξύ των δύο ομάδων διαφέρει, 

δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή αποτελεί 

παράγοντα επηρεασμού διαμόρφωσης της εικόνας καταστήματος σε τρεις 

από τους πέντε παράγοντες δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί κάποια 

συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Και στην περίπτωση των μικροσυσκευών, χωρίς να υπάρχει η σαφήνεια 

που υπάρχει σε αυτή των λευκών συσκευών, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν
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επαρκή διαφοροποίηση για θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι 

προσδιοριστική για την επιλογή καταστήματος.

Από τα παραπάνω θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η ευθύνη αγοράς 

ορισμένων κατηγοριών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

επηρεασμού της διαδικασίας διαμόρφωσης της εικόνας καταστήματος.

3.2.3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 

3.2.31. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα άτομα που είναι πελάτες μεγάλων καταστημάτων λιανικής, τα άτομα που 

είναι πελάτες συνεταιρισμών καταστημάτων και τα άτομα που δεν είναι 

πελάτες αλυσίδων καταστημάτων παρουσιάζουν αποκλειστικά (βέβαια όπου 

είναι εφικτό) ακραίες τιμές (1 και 4), ενώ, οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες 

καταναλωτών παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο μεσαίες τιμές (2 και 3).

Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι σε κάθε τύπο καταστήματος η 

εικόνα καταστήματος των μεταξύ του πελατολόγιο και των εν δυνάμει 

πελατών διαφέρει σημαντικά άρα μπορεί να δοθεί θετική απάντηση σε ένα 

από τα βασικά ερωτήματα της εργασίας και να ειπωθεί ότι η εικόνα αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα στην επιλογή ενός καταστήματος ηλεκτρικών 

συσκευών.

Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να δοθεί και μία σειρά 

προτάσεων με στόχο βελτίωσης της εικόνας ενός καταστήματος κατάλληλα 

για διοικητική χρήση.

3.2.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ένα από τα μειονεκτήματα της 

παρούσας εργασίας είναι, ότι ακολουθήθηκε μία ιδιαίτερη μεθοδολογία 

γεγονός που δεν επιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτων της με
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προηγούμενες. Ωστόσο, αυτό έδωσε μία μεγαλύτερη ευελιξία στο τρόπο με 

τον οποίο διεξήχθη η πρωτογενής έρευνα. Έτσι, με την παρούσα εργασία 

πέρα από την ανάλυση και σύγκριση διαφόρων μεταβλητών υπάρχει η 

δυνατότητα εξαγωγής τέτοιων συμπερασμάτων ώστε να είναι εφικτή η 

χρησιμοποίησης τους σε διοικητικό επίπεδο.

Παρακάτω ακολουθεί μία σειρά προτάσεων με στόχο την δημιουργία 

ελκυστικότερης εικόνας καταστήματος για κάθε ένα από του τύπους 

καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών που έχουν αναλυθεί στην παρούσα 

προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα:

3.2.4.Ι. Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Από τα αποτελέσματα της σύγκρισης της μεταβλητής που αφοράς το 

ποσοστό που δαπάνησαν οι ερωτώμενοι σε μεγάλα καταστήματα λιανικής και 

των πέντε παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος προκύπτουν τα 

εξής (βλ. ενότητες μεθοδολογία σελ. 29 και ερμηνεία αποτελεσμάτων σελ. 49): 

Οι πελάτες που επιλέγουν αυτό το τύπο καταστημάτων δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους παράγοντες 4 και 5. Από την άλλη όσοι δεν επιλέγουν αυτό 

τον τύπο, εκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση καταρχήν στον πρώτο παράγοντα 

και έπειτα στον δεύτερο και τον τρίτο.

Έτσι, σε περίπτωση που ένα κατάστημα του συγκεκριμένου τύπου θέλει 

να διατηρήσει μία ήδη υπάρχουσα πελατειακή βάση, θα πρέπει να φροντίσει 

να επιτυγχάνει άριστες επιδόσεις στο παράγοντα τέσσερα και πέντε (δηλ, τα 

χαρακτηριστικά εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, γκάμα προϊόντων, ευέλικτο 

ωράριο και ευκολία στο παρκάρισμα).

Όμως, σε περίπτωση που εταιρία κρίνει απαραίτητη την διεύρυνση του 

πελατολογίου της θα πρέπει πέρα από το να διατηρήσει το ήδη υπάρχοντ να,
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βελτιώσει κατά κύριο λόγο τον πρώτο παράγοντα (παράγοντα που αφορά την 

παροχή υψηλής αξίας) και συμπληρωματικά τον δεύτερο(παράγοντα που 

αφορά χρηματοοικονομικό σκέλος των συναλλαγών) και τον τρίτο 

(παράγοντα που αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις).

3.2.4.2. Αλυσίδες Καταστημάτων

Από τα αποτελέσματα της σύγκρισης της μεταβλητής που αφορά το 

ποσοστό που δαπάνησαν οι ερωτώμενοι σε αλυσίδες καταστημάτων και των 

πέντε παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος προκύπτουν τα εξής 

(βλ. ενότητες μεθοδολογία σελ. 29 και ερμηνεία αποτελεσμάτων σελ. 49):

Οι πελάτες που επιλέγουν αυτό το τύπο καταστημάτων, δεν δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάποιο παράγοντα και σημειώνουν μεσαίες 

αξιολογήσεις στους παράγοντες (1,2,4 και 5). Αντίθετα, όσοι δεν επιλέγουν 

αυτό τον τύπο, εκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση στους παράγοντες τρία και 

τέσσερα.

Έτσι, σε περίπτωση που ένα κατάστημα του συγκεκριμένου τύπου θέλει 

να διατηρήσει μία ήδη υπάρχουσα πελατειακή βάση, θα πρέπει να φροντίσει 

να επιτυγχάνει αξιοπρεπείς επιδόσεις σχεδόν στο σύνολο των 

χαρακτηριστικών.

Όμως, σε περίπτωση που εταιρία κρίνει απαραίτητη την διεύρυνση του 

πελατολογίου της, θα πρέπει πέρα από την πολιτική διατήρησης του ήδη 

υπάρχοντος να επιτύχει άριστες επιδόσεις σε χαρακτηριστικά όπως ( χαμηλές 

τιμές, ειδικές προσφορές, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής και γκάμα 

προϊόντων).
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3.2.4.3. Συνεταιριστικά Καταστήματα

Από τα αποτελέσματα της σύγκρισης της μεταβλητής που αφορά το 

ποσοστό που δαπάνησαν οι ερωτώμενοι σε συνεταιριστικά καταστήματα και 

των πέντε παραγόντων των χαρακτηριστικών καταστήματος προκύπτουν τα 

εξής(βλ. ενότητες μεθοδολογία σελ. 29 και ερμηνεία αποτελεσμάτων σελ. 49): 

Οι πελάτες που επιλέγουν αυτό το τύπο καταστημάτων δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους παράγοντες 1, 3 και 5. Από την άλλη όσοι δεν επιλέγουν 

αυτό τον τύπο, δείχνουν να θεωρούν σημαντικό και τον δεύτερο παράγοντα. 

Επομένως, σε περίπτωση ανάγκης διεύρυνσης του πελατολογίου πέρα από 

τους παράγοντες που θα βοηθήσουν στην διατήρηση του ήδη υπάρχοντος 

(στοιχεία που προσφέρουν αξία, στοιχεία που σχετίζονται με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και στοιχεία που σχετίζονται με την διευκόλυνση 

προσέλευσης στο κατάστημα) πρέπει να προσφέρονται και άριστες 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση σε ένα ερώτημα 

που έχει απασχολήσει με ιδιαίτερη ένταση την βιβλιογραφία που αφορά το 

λιανεμπόριο. Το ερώτημα αυτό αφορά το αν, το πόσο και το πως μπορεί η 

εικόνα (σε αντιληπτικό επίπεδο) που έχει ένα καταναλωτής για ένα κατάστημα 

να επηρεάσει την τελική του επιλογή.

Η παραπάνω εξέταση κινήθηκε σε δύο επίπεδα (δευτερογενές και 

πρωτογενές). Σε δευτερογενές επίπεδο επιχειρήθηκε να καταγραφεί η 

σημαντικότητα αλλά και η έκταση του όλου ζητήματος (δηλαδή, ποια είναι τα 

επιμέρους ζητήματα). Σε πρωτογενές επίπεδο επιχειρήθηκε η επαλήθευση 

των συμπερασμάτων του προηγούμενου στην βάση μίας ειδικότερης
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περίπτωσης (δηλαδή τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών της ευρύτερης 

περιοχής της Θεσσαλονίκης).

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η πολυπλοκότητα του 

όλου ζητήματος (δηλ. η ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων που ενδέχεται να 

επιδρούν στη διαμόρφωση της εικόνας ενός καταστήματος) οδήγησε την 

πλειοψηφία των ερευνητών στη διεξαγωγή ερευνών με περιορισμένο-ειδικό 

πεδίο εξέτασης. Έτσι, δεν κατέστη δυνατή δημιουργία μίας πρωτογενούς 

έρευνας βασιζόμενη σε κάποια προϋπάρχουσα. Κατ’ επέκταση δεν κατέστη 

δυνατή και η σύγκριση συμπερασμάτων που διεξήχθησαν από το πρωτογενές 

και δευτερογενές κομμάτι της όλης έρευνας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπήρξε σαφής συσχέτιση ανάμεσα στην 

εικόνα καταστήματος και την τελική επιλογή. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 

μεταβλητές (που αφορούν είτε τον καταναλωτή είτε τον εξεταζόμενο κλάδο) 

που επηρεάζουν την διαμόρφώση της εικόνας των καταστημάτων ηλεκτρικών 

συσκευών. Βάσει των αυτών αποτελεσμάτων έγινε και μία σειρά προτάσεων 

για τη βελτίωση της εικόνας ενός καταστήματος προς διοικητική χρήση.

Σε ότι αφορά το μέλλον και την βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης δύο 

ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχήν, η ανάγκη για σωστή 

ανανέωση της πληροφόρησης, καθώς οι ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή 

είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Χρήσιμη, λοιπόν, θα ήταν η επανάληψη της 

παρούσας έρευνας προκειμένου αυτές να καταγραφούν. Κατά δεύτερον, η 

ανάγκη για διεύρυνση του ερευνητικού πεδίου μέσω της εισαγωγής νέων 

προς εξέταση ζητημάτων (όπως, η επίδραση των ειδικών περιστάσεων 

(situational influences)) προκειμένου να επιτευχθεί μία ποιο ολοκληρωμένη 

απεικόνιση της πραγματικότητας.
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Έτσι, σε περίπτωση επανάληψης της παρούσας έρευνας αναγκαίο είναι 

αφενός να διατηρηθεί η παρούσα μεθοδολογία, αφετέρου να υπάρξει 

διεύρυνση στο ερευνητικό πεδίο (πιθανότατα του γεωγραφικού χώρου που θα 

εκτυλιχθεί).
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ΕΚΘΕΜΑ 1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ»
(ΠΗΓΗ: Jean C. Darian Louis A. Tucci and Alan R. Wiman (2001), “Perceived 
salesperson service attributes and retail patronage intentions International”, 

Journal of Retail & Distribution Management, Vol 29, No 5, pp.209.)

_____________________________ ΠΙΝΑΚΑΣ 1_____________________________
________________ 1. Salesperson’s respect for customer________________
_____________ Very respectful - makes customer feel important_____________
_______________________________ Respectful_______________________________
_________________________Talks down to customer_________________________
_____________________ 2. Salesperson’s knowledge_____________________
________________________ Good product knowledge________________________
________________________ Poor product knowledge_________________________
__________________ 3. Salesperson’s responsiveness___________________
__________________ Very responsive to customer's needs___________________
_______ Fairly responsive - sometimes suggests unrequested options_______
_____________________ Not responsive - uses hard sell_____________________
____________________ 4. Salesperson’s friendliness_____________________
______________________________Very friendly______________________________
________________________________ Friendly________________________________
_______________________________ Unfriendly_______________________________
_____________________ 5. Salesperson’s availability_____________________
___________ Immediately greets customers as they enter the store___________

Customers are not greeted, but salesperson is available when needed 
_______________________ Salesperson is hard to find_______________________

ΕΚΘΕΜΑ 2

ΤΑ KYPIOTEPA ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
(ΠΗΓΗ: Michael Levy & Barton A. Weitz “Retailing Marketing”, Irwin, 2nd

Edition, Chap. 4, pp. 114)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
1. Ηλικία 6. Επάγγελμα
2. Φύλο 7. Εκπαίδευση

3. Μέγεθος οικογένειας 8. Θρησκεία
4. Κύκλος οικογένειας 9. Φυλή

5. Εισόδημα
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(ΠΗΓΗ: Flemming Hansen (1976), “Psychological Theories Of Consumer 
Choice”, Journal Of Consumer Research”, Vol.3, (December), pp.118.)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
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(ΠΗΓΗ: Keith Ε. Thompson and Yat Ling Chen (1998), “Retail store image: a 
means-end approach”, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing

Science, Vol. 4, No. 6, pp.168)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
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ΕΚΘΕΜΑ 5
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ SPSS

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Char 1 Επωνυμία
Char 2 Προσωπική Γνωριμία
Char 3 Χαμηλές Τιμές
Char 4 Ειδικές Προσφορές
Char 5 Εναλλακτικοί Τρόποι 

Πληρωμής
Char 6 Γκάμα Προϊόντων
Char 7 Υπηρεσίες μετά την 

πώληση.

Char 8 Υπηρεσίες μέσω 
διαδικτύου (Ίντερνετ)

Char 9 Γνώσεις του 
προσωπικού.

Char 10 Φιλικότητα και 
διαθεσιμότητα 
προσωπικού

Char 11 Έκταση

καταστήματος.

Char 12 Εξωτερική εμφάνιση 

καταστήματος.

Char 13 Καθαριότητα

Char 14 Επαρκής φωτισμός
Char 15 Ευέλικτο ωράριο.

Char 16 Ευκολία στο 
παρκάρισμα

Char 17 Εγγύτητα στην 
κατοικία ή την τόπο 
εργασίας

Χαρακτηριστικά Καταστήματος

οπού

«Καθόλου

Σημαντικό» και

οπού Ομοίως

5 = «Εξαιρετικά 

Σημαντικό»

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Τύπος Καταστήματος
Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής

Typesup

Carrefour
Συνολικό
άθροισμα ποσοστόPraktiker

Lidl
Macro

Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Συσκευών

Typeali

Ραδιο-Κορασίδη

Συνολικό
άθροισμα ποσοστό

Κωτσόβολος
Εικόνα και Ήχος
Σαραφίδης
Ηλεκτρονική Αθηνών
Βασιλάκης
Ράδιο Αθήναι

Συνεταιρισμοί Καταστηματαρχών

Typesyn

Expert

Συνολικό
άθροισμα ποσοστό

Electro-net
Magnet electric
Ηλ-μακ
Silber

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Κατηγορίες Προϊόντος-Ευθύνη Αγοράς
Lefkes Ευθύνη αγοράς για 

λευκές συσκευές

Ναι ή όχι 1 ή 2

Eikona Ευθύνη αγοράς για 
Εικόνα και ήχο

Teknolo Ευθύνη αγοράς για 
Υψηλή τεχνολογία

Microsi Ευθύνη αγοράς για 
Μικροσυσκευες

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS

70



ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Κριτήριο Αγοράς Συσκευών
Practic Πρακτικότητα όπου 1 =
Aisthit Αισθητική

«Καθόλου 

Σημαντικό» και

όπου

3 = «Εξαιρετικά 
Σημαντικό

Texnolo Τεχνολογική
υπεροχή

1, 2 & 3

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Έννοιες

Oikogeni Οικογένεια

Exousia Εξουσία

Koina Συμμετοχή στα κοινά

Diasked Διασκέδαση Τρεις
Elefepil Ελευθερία επιλογών σημαντικότερες
Syntrofi Συντροφικότητα

Esthitik Αισθητική

Asfaleia Ασφάλεια
Thriskia Θρησκεία

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Χαρακτηριστικά Καταναλωτή
Όθπιοβ Γάμος Άγαμος, Έγγαμος 

και Διαζευγμένος
1,2&3

Paidia Παιδιά Ναι (Αριθμός) ή 
όχι

«2+Νο Παιδιών»
ή 1

Goneis Γονείς Ναι ή όχι 1 ή 2
Fylo Φύλο Άνδρας ή Γυναίκα 1 ή 2
llikia Ηλικία Έτος γέννησης Έτος γέννησης
Eisod^a Εισόδημα 330-620, 621- 

1000, 1001-1300, 
1301 & άνω

1,2,3,4

Morfosi Παιδιά Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, λύκειο, 

Μεταλυκειακό, 
ΤΕΙ-ΑΕΙ, 

Μεταπτυχιακό

1,2,3,4,5,6

Katoikia Τόπος Κατοικίας Ονομασία Δήμου Ονομασία Δήμου
Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τρόπος απάντησης 
Στήλη 4: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS
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ΕΚΘΕΜΑ 6
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Προσδιορίστε κατά μέσο όρο τα χρήματα που δαπανήσατε για την αγορά από 

τα καταστήματα που μόλις επιλέξατε. Δώστε ποσοστά ή ποσά (π.χ. Ραδιο- 

κορασίδη 50%, Ηλμακ 30% και Lidl 20% ή Ραδιο-κορασίδη 6250, Ηλμακ

€150 και Lidl €100)

ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Carrefour ____ ,
Praktiker ,______ ,

Macro ■
Ραδιο-Κορασίδη ,______ ,
Κωτσόβολος I................ I
Εικόνα και Ήχος ,______ (
Σα ραφίδης ■...... .
Ηλεκτρονική Αθηνών ,______ ,
Βασιλάκης ,______ ,

_Ρόδ_ιο Αθήναι . .
Expert ,______ ,
Electro-net ι______ L
Magnet electric ι______ ,
Ηλ-μακ ι______ ι
Silber ,______ ,

Αθροισμα 100

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Αναφέρετε πόσο σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά στην επιλογή

καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών. Τα χαρακτηριστικά που θεωρείται ως

«εξαιρετικά σημαντικά» 

σημαντικά» με «1».
1. Επωνυμία

βαθμολογήστε τα με «5» ενώ τα «καθόλου

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
2. Προσωπική γνωριμία

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
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3. Χαμηλές τιμές

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5

4. Ειδικές προσφορές.

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3
5. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2
6. Γκάμα προϊόντων.

3 4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2
7. Υπηρεσίες μετά την πώληση.

3 4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3
8. Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Ίντερνετ)

4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2
9. Γνώσεις του προσωπικού.

3 4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3
10. Φιλικότητα και διαθεσιμότητα προσωπικού

4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2
11.Έκταση καταστήματος.

3 4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3
12. Εξωτερική εμφάνιση καταστήματος.

4 5

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
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13. Καθαριότητα

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
14. Επαρκής φωτισμός.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
15. Ευέλικτο ωράριο.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
16. Ευκολία στο παρκάρισμα.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5
17. Εγγύτητα στην κατοικία ή την τόπο εργασίας.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1 2 3 4 5

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Για ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων έχετε την κύρια ευθύνη 

αγοράς;

□ Μεγάλες λευκές συσκευές (πλυντήρια, κουζίνές, ψυγεία κ.ά.)

□ Εικόνα και ήχο (τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συστήματα κ.ά.)

□ Υψηλή τεχνολογία (δορυφορικές εγκαταστάσεις, κινητή τηλεφωνία, 

υπολογιστές κ. ά.)
□ Μικροσυσκευές νοικοκυριού (σεσουάρ, αποχυμωτές κ.ά.)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η
Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αγοράς 

ηλεκτρικών συσκευών; (Κατατάξατε με -1- εκείνο που σας εκφράζει 

περισσότερο και με -3- εκείνο που σας εκφράζει λιγότερο)

Κάλυψη κάποιων βασικών αναγκών καθημερινότητας.
|______ |

Συνεισφορά στην γενικότερη αισθητική του χώρου σας.
I_____ I

Διευκόλυνση της ζωής σας μέσα από την χρήση της τεχνολογίας.

75



ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Από τις παρακάτω έννοιες επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες για σας.

□ Οικογένεια □ Συντροφικότητα

□ Εξουσία □ Αισθητική

□ Συμμετοχή στα κοινά □ Ασφάλεια

□ Διασκέδαση

□ Ελευθερία επιλογών 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 
Ατομικά στοιχεία

Α) Οικογενειακή κατάσταση;

□ Θρησκεία

□ Άγαμος\η □

Β) Έχετε παιδιά;
Έγγαμος\η □ Διαζευγμενος\η

□ ναι (Αριθμός ι--------- ')

Γ) ζείτε με τους γονείς σας;
□ όχι

□ ναι 

Δ) Φύλο.

□ όχι

□ Άνδρας □ Γ υναίκα

Ε) Έτος γέννησης.

19___

ΣΤ) Μηνιαίο εισόδημα.

Από 330 € έως Από 621 € έως Από 1001 6 έως πάνω από

6208 10008 13018 1301 €

□ α □ □

Ζ) Μόρφωση.

□ Δημοτικό □ Γυμνάσιο □ Τεχνική σχολή-
Λύκειο

□ Μεταλυκειακό (ΙΕΚ, □ ΤΕΙ-ΑΕΙ □ Μεταπτυχιακό
ΚΕΣ)

Η) Τόπος κατοικίας (αναφέρετε δήμο-πόλη)
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ΕΚΘΕΜΑ 7
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η
Προσδιορίστε κατά μέσο όρο τα χρήματα που δαπανήσατε για την αγορά από 

τα καταστήματα που μόλις επιλέξατε. Δώστε ποσοστά ή ποσά (π.χ. Ραδιο- 

κορασίδη 50%, Ηλμακ 30% και Lidl 20% ή Ραδιο-κορασίδη 8250, Ηλμακ 

€150 και Lidl €100)

ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Carrefour 45
Praktiker ,______ ,

Macro .
ΡαδιΟτΚορασίδΓ) ■
Κωτσόβολος ,____ _j
Εικόνα και Ή^ος 30
Σαραφίδης !______ ,
Ηλεκτρονική Αθηνών ,______ ,
Βασιλάκης ■_ ι
Ράδιο Αθήναι ι______ ,
Expert ■.......... L
Electro-net 25
.Magnet electric ■ ■_
Ηλ-μακ ι
Silber ι______ ,

Άθροισμα ϊόό

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η
Αναφέρετε πόσο σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά στην επιλογή 

καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών. Τα χαρακτηριστικά που θεωρείται ως 

«εξαιρετικά σημαντικά» βαθμολογήστε τα με «5» ενώ τα «καθόλου 

σημαντικά» με «1».
- Επωνυμία

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ___________________________________________ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
- Προσωπική γνωριμία

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ___________________________________________ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

4
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- Χαμηλές τιμές

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1
Ειδικές προσφορές.

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Γ κάμα προϊόντων.
4

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
Υπηρεσίες μετά την πώληση.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Ίντερνετ)

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Γνώσεις του προσωπικού.
4

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
Φιλικότητα και διαθεσιμότητα προσωπικού

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Έκταση καταστήματος.
5

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
Εξωτερική εμφάνιση καταστήματος.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Καθαριότητα

ΚΑΘΟΛΟΥ

4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
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- Επαρκής φωτισμός.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

2
Ευέλικτο ωράριο.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ευκολία στο παρκάρισμα.
4

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
Εγγύτητα στην κατοικία ή την τόπο εργασίας.

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

3
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η
Για ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων έχετε την κύρια ευθύνη 

αγοράς;

□ Μεγάλες λευκές συσκευές (πλυντήρια, κουζίνές, ψυγεία κ.ά.)
(^)Εικόνα και ήχο (τηλεοράσεις, στερεοφωνικά συστήματα κ.ά.)

□ Υψηλή τεχνολογία (δορυφορικές εγκαταστάσεις, κινητή τηλεφωνία, Η/Υ κ.

ά·)

□ Μικροσυσκευές νοικοκυριού (σεσουάρ, αποχυμωτές κ.ά.)
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η

Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αγοράς 

ηλεκτρικών συσκευών; (βαθμολογήστε με -1- εκείνο που σας εκφράζει 

περισσότερο και με -3- εκείνο που σας εκφράζει λιγότερο)

Κάλυψη κάποιων βασικών αναγκών καθημερινότητας. 2

Συνεισφορά στην γενικότερη αισθητική του χώρου σας. 2

Διευκόλυνση της ζωής σας μέσα από την χρήση της τεχνολογίας. Λ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5η
Από τις παρακάτω έννοιες επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες για σας.

ζ'α'^Οικογένεια □ Συντροφικότητα

□ Εξουσία □ Αισθητική

□ Συμμετοχή στα κοινά (^□^Άσφάλεια

ζ'ϋ'^Διασκέδαση 

α Ελευθερία επιλογών

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η
Ατομικά στοιχεία

Α) Οικογενειακή κατάσταση;

□ Θρησκεία

□ Άγαμος\η (ίΓ^)Εγγαμος\η □ Διαζευγμένος\η
Β) Έχετε παιδιά;

^□^ναι (Αριθμός 2 )
Γ) ζείτε με τους γονείς σας;

□ όχι

□ ναι 

Δ) Φύλο.
G) όχ'

^□~^Άνδρας 

Ε) Έτος γέννησης.

1969

ΣΤ) Μηνιαίο εισόδημα.

□ Γυναίκα

Από 3308 έως Από 621 8 έως Από 1001 8 έως πάνω από

6208 10008 13018 1301 8

□ ®
Ζ) Μόρφωση.

□ Δημοτικό □ Γυμνάσιο
(^Γ)Μεταλυκειακ □ ΤΕΙ-ΑΕΙ

ό
(ΙΕΚ, ΚΕΣ)

Η) Τόπος κατοικίας (αναφέρετε δήμο-πόλη)

__Νεάπολη - Θες / νίκη___

α □

□ Τεχνική σχολή-Λύκειο
□ Μεταπτυχιακό
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ΕΚΘΕΜΑ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Επιπλέον μεταβλητές που προέκυψαν διάρκεια επεξεργασίας των

δεδομένων
Parchar 1 1ος παράγων χαρακτηριστικών

Τιμές 1,2,3 και 4

Parchar 2 2ος παράγων χαρακτηριστικών
Parchar 3 3ος παράγων χαρακτηριστικών
Parchar 4 4ος παράγων χαρακτηριστικών
Parchar 5 5ος παράγων χαρακτηριστικών
Pareni 1 1ος παράγων εννοιών
Pareni 2 2ος παράγων εννοιών
Pareni 3 3^ παράγων εννοιών
Pareni 4 4°*· παράγων εννοιών
Ntileofilikia Τέσσερις κατηγορίες
PaidiaOl Με ή χωρίς παιδια. Τιμές 1 και 2

Στήλη 1: Όνομα μεταβλητής στο SPSS 
Στήλη 2: Θέμα της ερώτησης 
Στήλη 3: Τιμές Μεταβλητής στο SPSS

ΕΚΘΕΜΑ 9
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
CHAR1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 40 16,3 16,3 16,3

2,00 33 13,4 13,4 29,7
3,00 57 23,2 23,2 52,8
4,00 69 28,0 28,0 80,9
5,00 47 19,1 19,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
CHAR2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 21 8,5 8,5 8,5

2,00 24 9,8 9,8 18,3
3,00 57 23,2 23,2 41,5
4,00 67 27,2 27,2 68,7
5,00 77 31,3 31,3 100,0
Total 246 100,0 100,0
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CHAR3

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 11 4,5 4,5 4,5

2,00 4 1,6 1,6 6,1
3,00 19 7,7 7,7 13,8
4,00 51 20,7 20,7 34,6
5,00 161 65,4 65,4 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 13
CHAR4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 10 4,1 4,1 4,1

2,00 10 4,1 4,1 8,1
3,00 48 19,5 19,5 27,6
4,00 65 26,4 26,4 54,1
5,00 113 45,9 45,9 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
CHAR5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 17 6,9 6,9 6,9

2,00 28 11,4 11,4 18,3
3,00 36 14,6 14,6 32,9
4,00 75 30,5 30,5 63,4
5,00 90 36,6 36,6 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 15
CHAR6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 16 6,5 6,5 6,5

2,00 10 4,1 4,1 10,6
3,00 48 19,5 19,5 30,1
4,00 73 29,7 29,7 59,8
5,00 99 40,2 40,2 100,0
Total 246 100,0 100,0
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CHAR7

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 14 5,7 5,7 5,7

2,00 14 5,7 5,7 11,4
3,00 43 17,5 17,5 28,9
4,00 70 28,5 28,5 57,3
5,00 105 42,7 42,7 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
CHAR8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 116 47,2 47,2 47,2

2,00 52 21,1 21,1 68,3
3,00 42 17,1 17,1 85,4
4,00 21 8,5 8,5 93,9
5,00 15 6,1 6,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 18
CHAR9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 8 3,3 3,3 3,3

2,00 20 8,1 8,1 11,4
3,00 42 17,1 17,1 28,5
4,00 91 37,0 37,0 65,4
5,00 85 34,6 34,6 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 19
CHAR10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 8 3,3 3,3 3,3

2,00 11 4,5 4,5 7,7
3,00 34 13,8 13,8 21,5
4,00 93 37,8 37,8 59,3
5,00 100 40,7 40,7 100,0
Total 246 100,0 100,0
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CHAR11

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 33 13,4 13,4 13,4

2,00 29 11,8 11,8 25,2
3,00 93 37,8 37,8 63,0
4,00 69 28,0 28,0 91,1
5,00 22 8,9 8,9 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 21
CHARI2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 23 9,3 9,3 9,3

2,00 47 19,1 19,1 28,5
3,00 91 37,0 37,0 65,4
4,00 64 26,0 26,0 91,5
5,00 21 8,5 8,5 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 22
CHARI 3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 13 5,3 5,3 5,3

2,00 12 4,9 4,9 10,2
3,00 54 22,0 22,0 32,1
4,00 90 36,6 36,6 68,7
5,00 77 31,3 31,3 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 23
CHARI4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 19 7,7 7,7 7,7

2,00 24 9,8 9,8 17,5
3,00 78 31,7 31,7 49,2
4,00 80 32,5 32,5 81,7
5,00 45 18,3 18,3 100,0
Total 246 100,0 100,0
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CHARI5

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 17 6,9 6,9 6,9

2,00 18 7,3 7,3 14,2
3,00 25 10,2 10,2 24,4
4,00 86 35,0 35,0 59,3
5,00 100 40,7 40,7 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 25
CHARI6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 19 7,7 7,7 7,7

2,00 7 2,8 2,8 10,6
3,00 22 8,9 8,9 19,5
4,00 63 25,6 25,6 45,1
5,00 135 54,9 54,9 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 26
CHAR17

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 23 9,3 9,3 9,3

2,00 17 6,9 6,9 16,3
3,00 56 22,8 22,8 39,0
4,00 66 26,8 26,8 65,9
5,00 84 34,1 34,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

LEFKES

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 110 44,7 44,7 44,7

2,00 136 55,3 55,3 100,0
Total 246 100,0 100,0
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ΕΙΚΟΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 28

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 122 49,6 49,6 49,6

2,00 124 50,4 50,4 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 29
TEKNOLO

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 169 68,7 68,7 68,7

2,00 77 31,3 31,3 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 30
MICROSI

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 118 48,0 48,0 48,0

2,00 128 52,0 52,0 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 31
OIKOGENI

Frequency Percent
Missing System 246 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 32
EXOUSIA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 36 14,6 14,6 14,6

1,00 210 85,4 85,4 100,0
Total 246 100,0 100,0
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ΚΟΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 33

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 236 95,9 95,9 95,9

1,00 10 4,1 4,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 34
DIASKED

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 232 94,3 94,3 94,3

1,00 14 5,7 5,7 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 35
ELEFEPIL

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 183 74,4 74,4 74,4

1,00 63 25,6 25,6 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 36
SYNTROFI

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 156 63,4 63,4 63,4

1,00 90 36,6 36,6 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 37
ESTHITIK

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 147 59,8 59,8 59,8

1,00 99 40,2 40,2 100,0
Total 246 100,0 100,0
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ASFALEIA

ΠΙΝΑΚΑΣ 38

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 219 89,0 89,0 89,0

1,00 27 11,0 11,0 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 39
THRISKIA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 127 51,6 51,6 51,6

1,00 119 48,4 48,4 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 40
PRACTIC

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 128 52,0 52,0 52,0

2,00 97 39,4 39,4 91,5
3,00 21 8,5 8,5 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 41
TEXNOLO

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 120 48,8 48,8 48,8

2,00 92 37,4 37,4 86,2
3,00 34 13,8 13,8 100,0
Total 246 100,0 100,0
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AISTHIT

ΠΙΝΑΚΑΣ 42

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 23 9,3 9,3 9,3

2,00 36 14,6 14,6 24,0
3,00 187 76,0 76,0 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 43
GAM OS

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 95 38,6 38,6 38,6

1,00 143 58,1 58,1 96,7
2,00 8 3,3 3,3 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 44
PAIDIA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 106 43,1 43,1 43,1

1,00 50 20,3 20,3 63,4
2,00 77 31,3 31,3 94,7
3,00 11 4,5 4,5 99,2
4,00 2 ,8 ,8 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 45
GONEIS

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 68 27,6 27,6 27,6

1,00 178 72,4 72,4 100,0
Total 246 100,0 100,0
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FYLO

ΠΙΝΑΚΑΣ 46

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 113 45,9 45,9 45,9

2,00 133 54,1 54,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 47
MORFOSI

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 21 8,5 8,5 8,5

2,00 30 12,2 12,2 20,7
3,00 81 32,9 32,9 53,7
4,00 28 11,4 11,4 65,0
5,00 76 30,9 30,9 95,9
6,00 10 4,1 4,1 100,0
Total 246 100,0 100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 48
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ILIKIA
Valid N (listwise)

246
246

1930,00 1987,00 1966,6220 10,25150

ΠΙΝΑΚΑΣ 49
EISODHMA

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ,00 49 19,9 19,9 19,9

1,00 84 34,1 34,1 54,1
2,00 73 29,7 29,7 83,7
3,00 40 16,3 16,3 100,0
Total 246 100,0 100,0
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ΕΚΘΕΜΑ 10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 50
Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 3,954 23,259 23,259 3,954 23,259 23,259
2 1,909 11,228 34,487 1,909 11,228 34,487
3 1,599 9,408 43,894 1,599 9,408 43,894
4 1,244 7,320 51,214 1,244 7,320 51,214
5 1,128 6,635 57,849 1,128 6,635 57,849
6 ,972 5,718 63,567
7 ,902 5,305 68,873
8 ,767 4,512 . 73,384
9 ,735 4,321 77,705
10 ,628 3,697 81,402
11 ,599 3,525 84,927
12 ,576 3,387 88,314
13 ,532 3,131 91,445
14 ,468 2,753 94,198
15 ,348 2,048 96,246
16 ,340 2,001 98,247
17 ,298 1,753 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51
Component Matrix

Component
1 2 3 4 5

CHARI ,335 -3.42E-02 -.488 -.284 ,109
CHAR2 ,185 -,361 ,583 2.995E-02 ,214
CHAR3 ,174 ,526 ,410 ,156 -,345
CHAR4 ,312 ,616 -4.17E-02 ,201 -,393
CHAR5 ,249 ,515 ,150 ,471 ,173
CHAR6 ,579 ,319 -8.53E-02 -,452 -,210
CHAR7 ,425 ,348 ,233 -,211 ,178
CHAR8 ,273 -.203 -,438 ,211 -7.30E-02
CHAR9 ,551 -,156 ,222 -,252 -,221
CHARI0 ,484 -,172 ,454 -,319 ,179
CHAR11 ,649 -.195 -,378 -4.29E-02 -,266
CHARI2 ,628 -,336 -,111 ,364 -,119
CHARI3 ,601 -,315 ,317 ,121 -,136
CHARI4 ,724 -,305 3.310E-02 ,161 -.157
CHARI5 ,491 ,272 -,177 ,148 ,430
CHARI 6 ,498 -3.50E-02 -6.64E-02 ,354 ,423
CHAR17 ,546 ,348 -,169 -,310 ,337

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a 5 components extracted.

ΠΙΝΑΚΑΣ 52
Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 1,897 21,079 21,079 1,897 21,079 21,079
2 1,433 15,917 36,996 1,433 15,917 36,996
3 1,175 13,058 50,054 1,175 13,058 50,054
4 1,064 11,819 61,872 1,064 11,819 61,872
5 ,978 10,863 72,736
6 ,949 10,542 83,278
7 ,819 9,102 92,380
8 ,613 6,815 99,196
9 7.238E-02 ,804 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53
Component Matrix

Component
1 2 3 4

VAR00006 -,740 -,168 -,204 -.143
VAR00007 ,188 ,381 ,453 -,529
VAR00008 8.099Ε-02 ,226 ,390 ,841
VAR00009 ,559 -,161 6.922Ε-02 -2.62Ε-02
VAR00010 ,378 -,554 -8.39Ε-02 4.727Ε-02
VAR00011 ,233 ,390 -.799 7.155Ε-02
VAR00012 ,497 7.139Ε-02 ,225 -.219
VAR00013 -,537 -,543 ,236 -1.35Ε-02
VAR00014 -,512 ,650 ,144 -1.53Ε-02

Extraction Method: Principal Component Analysis, 

a. 4 components extracted.

ΕΚΘΕΜΑ 11
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

1,5

1,0

,5

0,0

™ -.5
c
ο
c -1,0 
(1)
Ε
Q -1.5

I

■
2,00

2,00 
, -I-

1,00,00 
+ π

3,00
3,00 

4,00 +
+

4,00
□

-1,5 -1,0 -.5 0,0 ,5 1,0 1,5

EISODIMA

PARCHAR1

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

PARCHAR2 

+ EISODIMA

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ EISODIMA

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

PARACHAR4 

+ EISODIMA

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ EISODIMA

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

CNI
C
Ο
(Ο
Cα>
ε
Q

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0

-1,5 

-2,0
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00

2,00

4,00

1,00
1,00

3,0 3 PARCHAR1 

π FYLO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

PARCHAR2

FYLO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

CN
C
Ο
(ΛC0)
ε
Q

3,00
□ 2,00

2,00 1,00

1,00
□

4,00

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR3 

° FYLO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

04
C
ο
(Λ
CZω
ε
ο

1,5

1,0

0,0
1,00

1,00
□

1,00

2,00

3,00

2,00
α

-1,0

-1,5

PARCHAR4 

π FYLO
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

Dimension 1
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D
im

en
si

on
 2

Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

PARCHAR5 

° FYLO

Dimension 1
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ 13 ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHAR1 

+ GAMOS

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

2.0

I.S

ι.ο
.5

<ν 0.0

-2 -.5
Μ

| -ι.ο
■1.5, 

-1.5

1.00

1 2

3.
4.1

DO
0

.5
-1.0 0,0 

Dimension 1

00

PARCHAR2 
+ GAM OS

1.5
2.0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ GAMOS

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

2,0

1,5

1,0

CNI .5

§ 0,0
£ -,5<υ
Ε -1,0
Ο -1,5

-2-10123

-------------ο,υυ ■■■
a

ΐι4- $ο 11·00

2,00

4 00 2,00 
+

PARCHAR4 

+ GAMOS

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

1,5·]-------------------------------------------------.2,00
™ 1,0- ;,00 
0 5. L
£ 0 0-------------------------4°°______
c c 3,00
.§ ;·5· + 130SD
Q -1.01 . . , , 4.

-5 -4 -3 -2-10 1

4,00

r2.ee—ι
,00
L

1,0
3,00
+ 130SD

•4“

PARCHAR5 

+ GAMOS

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
(ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

1 PARCHARI 

+ PAIDIA01

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΙΔΙΑ (ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

,η PARCHAR2 

+ PAIDIA01
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ (ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications
1,5

1,0-

,5

0,0

-,5<Ν
C
ο

-1,ο
ω
ε
b -1,5

------------2£θ-----

2

1,00

1

3,00

4 bo
PARCHAR3 

+ PAIDIA01
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΙΔΙΑ (ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

CNI
C
ο<ηCΟ)
Ε
Q

1,5

1,0 

,5 

0,0 
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-1,0 

-1,5
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

3,00

1

1,00

2

4,0( ) 2,00
PARCHAR4 

+ PAIDIA01

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ (ΔΥΟ ΤΙΜΕΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

CNI
Cο(Λ
Cω
ε
□

ooC
O

---------
■ 

-------
■---------

■

1,00

2

4,00

2,00

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

PARCHAR5 

+ PAIDIA01

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ 
(ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHARI 

+ PAIDIANO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

PARCHAR2 

+ PA1DIANO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΙΔΙΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ PAIDIANO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
(ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

PARCHAR4 

+ PAIDIANO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΑ 
(ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ PAIDIANO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

PARCHAR1 

+ GONEIS

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

PARCHAR2 

+ GONEIS

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

CM
C
Ο
(ΛCω
Ε
b

PARCHAR3 

+ GONEIS
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

1,0

CM
c
ο'</>C<υ
Ε
Q

0,0

-,5

-1,0 

-1,5

3,00--------------
Ο

2,00

1,00
□

1,00

4,00

2,00

-1,0 -,5 0,0

Dimension 1

PARCHAR4 

+ GONEIS
1,0 1,5
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

CM
c
ο(ΛC<υε
b

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0 

-1,5

4,00

2,00 1,00 1,00

2,00

3,00
a

PARCHAR5 

+ GONEIS
-1,5 -1,0 -,5 0,0 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHAR1 

+ NTILES of ILIKIA
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

PARCHAR2 

+ NTILES of ILIKIA

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

1,0

,5

0,0

CM -.5'
c
ο
£ -1,0<υ
Ε
Q -1,5

2,00
□

+

4,00

3
+ 2

-4-
3,00

1,00 4
+

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

PARCHAR3 

NTILES of ILIKIA

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

1,0 

,5 

0,0 

c\l -,5
C
ο
c -1,0 <υ 
Ε
Ο -1,5 ^ 

-1,0

^
+

1---------
■---------

1

1 4,00
+

2,00

2
+

3
+

3,00
d

-,5 0,0 1,0 1,5

PARCHAR4 

+ NTILES of ILIKIA

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

IJ PARCHAR5 

+ NTILES of ILIKIA

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

CNI
C
ο'</>Cω
ε
Q

1,5

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0 

-1,5

-2,0 

-2,5
-2,0 -1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

im
+

4,00
+

1,(

3,00

10
3,00

2,00 5,00
11 +

2,00
+ 4.0C

6,00
+

Ρ

PARCHAR1 

+ MORFOSI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications
1,5

1,0

5 ■ 3,00 
’ +

0,0

-.5

CM -1.0
c
ο
£ -1,5<υ
Ε
Q -2,0

3,00

1,(0

4,00

1,00
+

2,00
+

ίί,ΟΟ
Η

4,00
4-

2,00

6,00
+ PARCHAR2 

+ MORFOSI
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

1,5
1,0

CNI
C I5

-8 °·0 
C - 5 0) ·3
Ε -ι,ο
Q -1,5

-1 0 1 2 3 4 5

d;o
+1. O

O
tt

o

+„
-* o o

2,1
3}C
+

0
PARCHAR3 

+ MORFOSI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

CM
c
Ο
ΙΛCα>
Ε

1,5

1,0

,5

0,0
-,5

-1,0

-1,5
-2,0

1

1 -----
■----

1---- 1,00

3,0(
+

2,00

6,00
+1---------- ----------- ■-----------

+ Π +

-3 -2 -1

PARCHAR4 

+ MORFOSI

Dimension 1
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D
im

en
si

on
 2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications
ΑΩΟ.
+ 3,00

5,00 
+ 4,0( 1,0)

3,00 
1 1,00

+·

2,00
+ 2,0(

6,00
+

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR5 

+ MORFOSI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications
2.5

2,0

1.5

1,0

,5 

0,0 

-,5

-1,0 

-1,5
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

3.00
■ +

1

2,00
4.00

1,00
D

2,00
+

1,00
+

------------ 1------------ 1------------

3,00 PARCHAR1 

+ PRACTIC

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

PARCHAR2 

+ PRACTIC

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

3,00
1
+

DO
4,00
ο

1,

2»
30 3,00

+

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

PARCHAR4 

+ PRACTIC

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 47 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

CM
c
ο
(Λ
£Ζ<υε
b

ι,ο

,5 

0,0 

-,5

-1,0 

-1,5
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

0
4-

3,00
2,00

2,00
4-

3,00 1,00
+ □

PARCHAR5 

+ PRACTIC

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 48 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

1.00

TEXNOLO 

+ PARCHAR1
-2,0 -1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

CM ,4
Cο

'<Λ 0,0
c -2
! -Λ
δ :;Ι

4-

3,00
4,0C t 2,(&00

+

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 49 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications
1,5

1,0

,5

0,0

-,5

CM -1.0
C
ο
g -1,5 
ω 
Ε
Q -2,0

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00
-Ι

Ο,00
4,00

:ι,οο

2,00

■ 1.QQ

1,00

PARCHAR2 

+ TEXNOLO

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 50 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

CSI
C
ο
(Λ
Cω
Ε
Q

ι,5Τ----------------------------------------------------------
2,00

1,0.

5. 1,00 
2,00 +
+ 1,0] 

0,0.------------3£θ------------------------
α

-,5 ■

4,00
-1,0.

-1,5·
3,00

-2,01 +
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00

2,00
+

+ 
--*

 8

—
1 ο

□

4,00

3,00
+

! PARCHAR3 

+ TEXNOLO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 51 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

CM
C
Ο</)
C
03
Ε
Q

1.0,----------------4 00 1Ό0 1,0(
+

,5·

0,0.----------------------------------------------------------
3,00 2 00
+ α

-,5 ■
2,00

3,00 +
-1,0·

-1.5 J ...I,, 
-2,0 -1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

4,00
α

1,00 1,0( 
+

3,00 2,00+ □

2,00
3,00 +

PARCHAR4 

+ TEXNOLO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 52 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

CM
c
ο
(Λ
C<υ
Ε

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

Q -1.5

'3,00
-Η

4,00

1,00
4-

1,00

-----------ZOO
α

2,00 3 00

1-------- 5------------------S------------------μ-------------------

+

-2,0 -1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

PARCHAR5 

+ TEXNOLO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 53 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHAR1 

+ AISTHIT

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 54 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 55 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ AISTHIT

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 56 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

PARCHAR4 

+ AISTHIT

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 57 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ AISTHIT

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 58 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

1,5

1,0

eg
c
ο
incα>
E
b

0,0

-,5

-1,0 I
-1,0

2,00

1,00
+ 2,00

+

4,00
π

1,00

4, )0
+

,00
3,00
□

-,5 0,0 1,0 1,5

PARCHAR1 

+ PARENI1

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 59 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

1,0

,5

0,0

™ -.5c 
ο 
ιη
c -1,0<ϋ
Ε
Q -1,5

3,qc
+

1,00

00

4,00 4 C
+

3,00
2,0)
Ί

Ο

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR2 

+ PARENI1

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 60 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

PARCAHAR3 

+ PARENI1

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 61 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

----------------2τθθ------4
^>00

Η +
3, X)

1,00

2,00
+ 1,00

+
4,00

1-------- ■-------- ■-------- 1
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR4 

+ PARENI1

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 62 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

PARCHAR5 

+ PARENI1

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 63 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

1,0

,5

0,0

w -.5c
οtnt= _ιο ωε
Q -1,5

1,00
+

2,00
□

jpoe

4,00
π

3,00
+ 2,00

+
3,00
□

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR1 

+ PAREN12

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 64 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

1,0

,5

0,0

-,5
CM 
C
ο -1 ,ο
φ
Ε
Q -1,5

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

PARCHAR2 

+ PARENI2

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 65 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications
1,5

1,0

,5

0,0

-,5 
CM 
c 
ο
£ -1 ,ο
φ
Ε
Q -1,5

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

1,00
+

3,00

1,00
c

4,00
2,00 +

4,00
2,00 α

3,00
+ PARCHAR3 

+ PARENI2

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 66 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

<Ν
C
Ο<ο
Cω
Ε
Q

1,00
2,00 3,C
4-

4,00
+

4,0

0

1,00
+

3,00
+

2,00
! PARCHAR4 

+ PARENI2
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 67 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ PARENI2

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 68 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

PARCHAR1 

+ PARENI3

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 69 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

CN
C
Ο
<Λ
Cα>ε
b

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

--------------------W1
+ >,00

^0350 1,00
4· +

1,00 3,00
4,00
+

1------------- S------------- i ---------------------- ----------------------------------------------1

-1,0 -,5 ο,ο 1,0 1,5

PARCHAR2 

+ PARENI3

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 70 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

PARCHAR3 

+ PARENI3

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 71 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

PARCHAR4 

+ PARENI3

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 72 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

CM
c 
ο
(Λ C 0) ε
h -ι,ο

1,5 

1,0 

,5 

0,0 

-.5 ■

1 ταα
1,00
+

ΤΤΤ Τ05
2,003,00 +
+ 2,ι

„ 4,00
)0

3,00
+

-1,5 -1,0 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR5 

+ PARENI3

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 73 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

CM
C
Ο

'</>C<υ
Ε
Q

—
...

 ■-----
--- +Ν s: (

W
3

1,00
+

3,00 4,00
4 00

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR1 

+ PARENI4

Dimension 1
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im
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 74 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 75 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0 

-1,5

+

3,00

1,00
4,00 1,00+
π α

4,00
+

2,00
+

2,00 PARCHAR3 

+ PARENI4
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 76 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

1,5

1,0

,5

0,0

-.5Cο
c -1,0 α>
Ε
Q -1,5

3,00

1,00

τθθ-----------------------
Ρ

4,00
α

4,00 2,00
+ +3,00

2,00

1------------------S------------------S------------------ί

Ο

PARCHAR4 

+ PARENI4
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 77 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 4 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ PARENI4

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 78 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

PARCHAR1 

+ LEFKES

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 79 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications
1,5

1,0

,5

0,0

-.5
CM
c 
g
(Λc ω 
E
Q -1,5

-1,0

---------------2τθ0ΊO

1,00

1,00 2,00

3,00

4,( 0

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0

PARCHAR2 

+ LEFKES

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 80 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

PARCHAR3 

+ LEFKES

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 81 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications
1,0

,5

0,0

-,5

-1,0 CM 
£Ζ 
Ο
£ -1,5
φ 
Ε
b -2,0

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

4,00
2,00

1,00
η

1,00

2,0 )
PARCHAR4 

+ LEFKES

Dimension 1

132



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 82 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ LEFKES

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 83 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

CM
Cο
toc
CD

E
b

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0 

-1,5 

-2,0
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00G 1,00

4,00

1,00 
—i-----

2,00 
-+---

3,00 PARCHAR1 

+ ΕΙΚΟΝΑ

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 84 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

CvJ
c
ο'</>
<υ
ε
Q

-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR2 

+ ΕΙΚΟΝΑ

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 85 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ ΕΙΚΟΝΑ

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 86 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

PARCHAR4 

+ ΕΙΚΟΝΑ

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 87 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ ΕΙΚΟΝΑ

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 88 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

PARCHAR1 

+ TEKNOLO

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 89 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

PARCHAR2 

+ TEKNOLO

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 90 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

1,5

1,0

,5

0,0

™ -.5
czο
(Λ 
Cω 
Ε
Q -1.5

-1,0

1,00

2,00

2,00

4.00
1.1

1,00 PARCHAR3 

+ TEKNOLO
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 91 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

CNC
ο(Ο
c
ωε
b

1,5 

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0 -I 

-1,5

1

1,00

4,00

2,00

3,00
D

1------------------5-------- X-------- i

2,00

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR4 

+ TEKNOLO

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 92 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

CNI
C
ο
(ΟC
ωε
b

4,00

1,00 2,00
+

2,00

3,00 PARCHAR5 

+ TEKNOLO
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 93 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

CM
cο‘<ο
c
ω
Ε
Ω

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5 ■

-2,0

4,00

2,00
2,00 —i----

-1,5 -1,0 -,5 0,0

1,00

1,00
-4-

3,00 PARCHAR1

MICROSI
,5 1,0

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 94 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

1,0

,5

0,0

-,5

eg _ιο
c
ο

<υ 
Ε
Q -2,0

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00 3,00

2,00 1,00

4,00 PARCHAR2 

+ MICR0SI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 95 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+■ MICROSI

Dimension 1
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D
im

en
si

on
 2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 96 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications
------ -----------------

1,00

2,00 1,00

4,00
.1

1,00

-1,0 -,5 0,0 ' ,5 1,0 1,5

PARCHAR4 

+ MICROSI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 97 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ MICROSI

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 98 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ SUPERMARKET ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

1,5

1,0

,5

0,0

™ -,5
c
ο

ω
ε
Q -1,5

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

--------- TT3D-------------

3,00

2,00 1,00

4,00

2,00
PARCHAR1 

+ TYPESUP

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 99 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ SUPERMARKET ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

1,0

,5

0,0

" -.5c 
ο 

■«/>
ω -1'0
ε
b -1,5,

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

2,00 1,00

4,00

2,00
α

PARCHAR2 

+ TYPESUP

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 100 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ SUPERMARKET ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Quantifications

PARCHAR3 

+ TYPESUP

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 101 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ SUPERMARKET ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

PARCHAR4 

+ TYPESUP

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 102 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ SUPERMARKET ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

CM

Ο
'(/>
C<ϋ
Ε
Q

PARCHAR5 

+ TYPESUP
-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 103 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHAR1 

+ TYPEALI

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 104 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

PARCHAR2 

+ TYPEALI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 105 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

Quantifications

PARCHAR3 

+ TYPEALI

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 106 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications
1,5

1,0 

,5 

0,0 

-,5CM 
C
ο
w -1,0 
ω 
Ε
Q -1,5, 

-1,0

1,00

3,00

2,00 1,00

4,0C

2,00

-.5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR4 

+ TYPEALI

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ107 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

Quantifications

PARCHAR5 

+ TYPEALI

Dimension 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 108 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 1

Quantifications

PARCHAR1 

+ TYPESYN

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 109 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2

Quantifications

C
ο
Ο)
Cω
Ε
Q

1,5 

1,0 

,5 

0,0 

-,5 

-1,0

-1,5

3,00

2,00 1,00

4,00

2,00

I------------------=------------------S------------------ί

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR2 

+ TYPESYN

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 110 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 3

PARCHAR3 

+ TYPESYN

Dimension 1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 111 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 4

Quantifications

1,5

1,0

,5

0,0

<Μ -,5c
ο
c. -1,0 α)
Ε
Q -1,5

---
---

--
■ ■ 1

3
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__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
U το------------------------

1,00
□

2,0(
□

2,00

4,00

-1,5 -1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5

PARCHAR4 

° TYPESYN

Dimension 1
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Quantifications

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 112 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΈΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 5

PARCHAR5 

+ TYPESYN

Dimension 1
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υττεύθυνο- 

Επιβλέποντα της διπλωματικής μου διατριβής 

καθ. κ. Χρήστο Βασιλειάδη για τη καθοδήγηση 

και την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε 

στην διεκπεραίωση της εργασίας μου.
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