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Κεφάλαιο 1 

Περίληψη 

 

Οι υπηρεσίες αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι από ότι παράγουµε, 

καταναλώνουµε και εξάγουµε ως έθνος που θα ήταν έκπληξη αν δεν 

ενδιαφερόµασταν για την ποιότητα. Η άριστη ποιότητα έχει αποδειχθεί ως µια 

νικηφόρα ανταγωνιστική στρατηγική. Όπου και αν κοιτάξουµε στην οικονοµία των 

υπηρεσιών οι κορυφαίες εταιρείες έχουν κάποιο είδος εµµονής µε την άψογη 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών, έτσι α) χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για να είναι 

διαφορετικοί, β) χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για να αυξήσουν την παραγωγικότητα 

τους, γ) χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για να κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών 

τους, δ) χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για να κερδίσουν θετική από στόµα σε στόµα 

διαφήµιση και ε) χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες για να κερδίσουν ένα είδους 

καταφύγιο από τον σκληρό ανταγωνισµό των τιµών. 

  Στην παρούσα εργασία αφού προηγήθηκε µια σύντοµη ανάλυση του κλάδου, 

αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας µε σκοπό την αξιολόγηση της 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών καθώς και της ικανοποίησης των πελατών στο κλάδο 

του βιβλίου. 

  Ως ερευνώµενος πληθυσµός επιλέχθηκαν οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS. Τα 

βιβλιοπωλεία IANOS αποτελούν ένα ενδιαφέρον παράδειγµα καθότι αποτελούν µία 

από τις µεγαλύτερες αλυσίδες βιβλιοπωλείων και καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό 

µερίδιο της εγχώριας αγοράς. 

  Στην προσπάθεια µας να επισηµάνουµε τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των 

πελατών  χρησιµοποιήσαµε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο , το οποίο σχεδιάστηκε µε 

βάση το µοντέλο SERVQUAL. 

  Το κλειδί για την επίτευξη άριστη ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών είναι η 

ισορροπία µεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών καθώς και το 

γεφύρωµα των όποιων χασµάτων. Η µεθοδολογία SERVQUAL µπορεί να βοηθήσει 

να προσδιοριστούν που και πόσο σηµαντικά είναι τα κενά που υπάρχουν µεταξύ των 

προσδοκιών και των αντιλήψεων. 
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  Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πελάτες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην διάσταση 

ποιότητας «Απτά χαρακτηριστικά» δηλαδή σε όλους εκείνους τους παράγοντες που 

διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον ενός βιβλιοπωλείου όπως στις 

εγκαταστάσεις, στην υλικοτεχνική υποδοµή, στην εµφάνιση των υπαλλήλων, στον 

εξοπλισµό της επιχείρησης, καθώς και στην διάσταση «∆ιασφάλιση» όπου 

αναφέρεται στις γνώσεις, στην ευγένεια των εργαζοµένων και την ικανότητα τους να 

εµπνέουν εµπιστοσύνη στον πελάτη. Οι υπάλληλοι αποτελούν συνεπώς 

κατευθυντήρια γραµµή για την βελτίωσης της ποιότητας. 
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Κεφάλαιο 2 

Η Αγορά του βιβλίου 

 

2.1 Το βιβλίο γενικά 

Ως βιβλίο νοείται κάθε έκδοση η οποία βιβλιοδετείται, ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των σελίδων. Ο όρος δεν περιλαµβάνει εκδόσεις µε βιβλιοδεσία σπιράλ. Επίσης, δεν 

περιλαµβάνει τις εκδόσεις, για τη βιβλιοδεσία των οποίων χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά συρραπτικό. Οι εκδόσεις αυτές θεωρούνται ως βιβλία µόνο στην 

περίπτωση που κυκλοφορούν σε σειρές και κάθε σειρά νοείται ως ένας τίτλος. Το ίδιο 

ισχύει και για τα βιβλία που εκδίδονται σε χαρτόνι και η θεµατολογία τους 

απευθύνεται κυρίως σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (εκδόσεις καρτονέ, ποπ-αρτ,εκδόσεις 

µε σελίδες που ξεδιπλώνουν, µε συνοδευτικό υλικό, κλπ.). Ένα βιβλίο µπορεί να είναι 

χωρισµένο σε κεφάλαια και να είναι εικονογραφηµένο. Μπορεί επίσης να υπάρχει 

πρόλογος, εισαγωγή, επίλογος κλπ. Υπάρχουν όµως και ορισµένα στοιχεία που 

υπάρχουν σε κάθε βιβλίο. Μετά το εξώφυλλο και µία λευκή, ατύπωτη σελίδα, 

υπάρχει ο ψευδότιτλος (ο τίτλος του βιβλίου τυπωµένος µόνος σε µία σελίδα). 

Ακολουθεί η σελίδα τίτλου, όπου αναγράφονται ο συγγραφέας, ο τίτλος, ο υπότιτλος, 

ο εκδοτικός οίκος, ο τόπος και η χρονολογία της έκδοσης. Επίσης, αν χρειάζεται, 

αναφέρεται ο µεταφραστής και ο εικονογράφος ή ο επιµελητής της έκδοσης. Στην 

επόµενη σελίδα υπάρχουν τα ίδια στοιχεία, καθώς επίσης και ο τίτλος του 

πρωτότυπου κειµένου, το copyright (c), η υπογραφή του συγγραφέα και το ISBN. 

Άλλα στοιχεία που ενδέχεται να περιλαµβάνονται και τα οποία δίνουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα ενός βιβλίου, είναι το γλωσσάριο, το ευρετήριο, η 

βιβλιογραφία και τα περιεχόµενα. 

 

2.2 Ηλεκτρονικό βιβλίο - e book 

 

Ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook,ψηφιακό βιβλίο) είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή µορφή, 

που αποτελείται από κείµενα, εικόνες, ή και τα δύο και µπορούν να αναγνωστούν σε 

υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το λεξικό της Οξφόρδης καθορίζει το 

ηλεκτρονικό βιβλίο ως µια ‘’ηλεκτρονική έκδοση ενός τυπωµένου βιβλίου’’ αλλά 

υπάρχουν και eBooks για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα τυπωµένα. Τα eBooks 
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συνήθως διαβάζονται σε ειδικές συσκευές, γνωστές ως eReaders ή eBook συσκευές. 

Οι προσωπικοί υπολογιστές και κάποια κινητά τηλέφωνα µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάγνωση των eBooks.Τα πρώτα eBooks ήταν γραµµένα 

για ειδικούς τοµείς και προορίζονταν για ένα περιορισµένο κοινό. Το πεδίο 

εφαρµογής αυτών των eBooks ήταν κυρίως τεχνικά θέµατα. Στη δεκαετία του 1990 η 

εύκολη διαθεσιµότητα του ∆ιαδικτύου έκανε την µεταφορά των ηλεκτρονικών 

αρχείων πολύ εύκολη, συµπεριλαµβανοµένων και των eBooks. Τον Σεπτέµβριο του 

2009, στις Ηνωµένες Πολιτείες το µοντέλο Amazon Kindle και το Sony PRS-500 

αποτελούσαν τις κυρίαρχες e-readers συσκευές. Τον Ιανουάριο του 2010 η Apple Inc 

λανσάρισε µια πολυλειτουργική συσκευή ονοµαζόµενη iPad ανακοινώνοντας 

συµφωνίες µε πέντε από τους έξι µεγαλύτερους εκδότες. Η iPad περιλαµβάνει µια 

ενσωµατωµένη εφαρµογή για ηλεκτρονικά βιβλία ονοµαζόµενη iBooks. Ωστόσο 

πολλοί εκδότες δεν υποστηρίζουν το σύστηµα των ηλεκτρονικών εκδόσεων για 

θέµατα σχετικά µε τη ζήτηση και την πειρατεία. 

 

2.3 Τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περί τα 1.900 βιβλιοπωλεία καθώς και περισσότερα από 

3.500 σηµεία πώλησης συµπεριλαµβανοµένου των πρακτορείων και των 

σουπερµάρκετ. Το 90% αυτών των βιβλιοπωλείων αποτελούν µικρά σε µέγεθος που 

λειτουργούν και ως χαρτοπωλεία. Μόνο τα 250 πωλούν αποκλειστικά βιβλία, από τα 

οποία µόνο τα 80 έχουν αξιόλογο µέγεθος. Η πλειονότητα αυτών βρίσκεται στην 

Αθήνα (50%) και τις µεγαλύτερες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και 

Ηράκλειο). Τα τελευταία δέκα χρόνια ξεκίνησαν να εµφανίζονται και οι πρώτες 

αλυσίδες βιβλιοπωλείων. Οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην 

χώρα από το 2008 έχουν επηρεάσει αρνητικά τα µικρά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία 

καθώς και τις αλυσίδες βιβλιοπωλείων µε τρανταχτό παράδειγµα την αποχώρηση της 

µεγάλης αλυσίδας Fnac από την Ελληνική αγορά το 2010. Η εταιρεία Public 

προχώρησε σε χρήση των δύο από τα καταστήµατα της  Fnac στην Αθήνα 

ακολουθώντας λίγο πολύ το ίδιο concept.Τέλος, η χονδρική πώληση δεν είναι 

ικανοποιητικά αναπτυγµένη καθώς οι περισσότεροι εκδότες παραµένουν ανεξάρτητοι 

στην κάλυψη του δικτύου διανοµής τους. Οι µεγαλύτερες αλυσίδες βιβλιοπωλείων 



στην Ελλάδα (όπως διαµορφώνονται

: 

• ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

προσωπικό 120 άτοµα

• Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

άτοµα. 

• ΙΑΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

προσωπικό 105 άτοµα

• ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Από τις παραπάνω αλυσίδες βιβλιοπωλείων

της εγχώριας αγοράς. 

Πίνακας 2.1:Μέγεθος αγοράς αλυσίδων

2008 2009 

100 83 

      

 

 

Γράφηµα 2.1:Μερίδια αγοράς

 

2.4 Ταυτότητα & ιστορία

Εκδόσεις 

Ο ΙΑΝΟS είναι από τα

καλλιτεχνών, συγγραφέων και

όνοµά του από τον ρωµαϊκό

πολιτιστικού θεσµού για την

όπως διαµορφώνονται µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία του

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, πωλήσεις 2010 18,1 

προσωπικό άτοµα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΕ, πωλήσεις 2010 14,4 εκ, προσωπικό

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ, πωλήσεις 2010 12,1 

προσωπικό άτοµα. 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ, πωλήσεις 2010 7,03 εκ, προσωπικό

αλυσίδες βιβλιοπωλείων, οι τρεις πρώτες καταλαµβάνουν

αγοράς αλυσίδων βιβλιοπωλείων 2008-2010 σε εκ. € 

2009/2008 2010 2010/2009

-17,00% 70 

    

αγοράς των βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα. 

Ταυτότητα ιστορία της εταιρείας ΙΑΝΟΣ ΑΕ-Βιβλιοπωλεία

είναι από τα πιο παλιά βιβλιοπωλεία στη Θεσσαλονίκη

συγγραφέων και χαρακτηριστικών φυσιογνωµιών της πόλης

τον ρωµαϊκό θεό Ιανό ως έκφραση της έναρξης

θεσµού για την πόλη. Με το πέρασµα του χρόνου αναπτύχθηκε

26%

21%
17%

36%

Μερίδιο αγοράς

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

ΛΟΙΠΟΙ
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στοιχεία του 2010) είναι 

πωλήσεις 2010 18,1 εκ, 

εκ, προσωπικό 160 

πωλήσεις 2010 12,1 εκ, 

προσωπικό 70 άτοµα. 

καταλαµβάνουν τα 2/3 

 

2010/2009 

-15,66% 

 

Βιβλιοπωλεία-

Θεσσαλονίκη , στέκι 

φυσιογνωµιών της πόλης. Πήρε το 

της έναρξης ενός νέου 

χρόνου αναπτύχθηκε και 
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καθιερώθηκε ως Αλυσίδα Πολιτισµού ΙΑΝΟS και περιλαµβάνει σήµερα 6 

βιβλιοπωλεία σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, εκδοτικό οίκο, αίθουσες τέχνης, internet 

radio, art café και art shop. 

Ιστορία 

Ο πρώτος κρίκος στην Αλυσίδα Πολιτισµού IANOS δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο 

του 1984 στη Θεσσαλονίκη, από το Νίκο Καρατζά. Το πρώτο κατάστηµα, που 

αποτελεί και την έδρα της επιχείρησης ως σήµερα, δηµιουργήθηκε στην Πλατεία 

Αριστοτέλους και αποτελεί έναν πολιτιστικό πολυχώρο που περιλαµβάνει 

βιβλιοπωλείο, αίθουσα τέχνης και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από τότε 

προστέθηκαν στην Αλυσίδα άλλοι 6 κρίκοι, µε τελευταίο το IANOS ARTSHOP 

(Golden Hall). Το Artshop (στο εµπορικό κέντρο Golden Hall, Αθήνα), άνοιξε το 

2008 και έχει βιβλία τέχνης & αντικείµενα τέχνης από τα πιο σηµαντικά µουσεία & 

γκαλερί στον κόσµο: την Tate Gallery του Λονδίνου, το Μουσείο Van Gogh , την 

Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, το Λούβρο, 

το Μουσείο Rodin, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Ν.Υόρκης, το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και πολλά άλλα. Το 

κατάστηµα στην Σταδίου ξεκίνησε την λειτουργία του το 2005 και περιέχει πάνω από 

150.000 τίτλους βιβλίων καθώς και γκαλερί και art café. Στα χρόνια λειτουργίας του 

φιλοξένησε γύρω στις 1500 εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι 

από 200.000 θεατές. Τα υπόλοιπα 3 καταστήµατα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη: στην 

Καλαµαριά (από το 1994), στη Μαρτίου ( από το 2001) και στο εµπορικό κέντρο 

Mediterranean Cosmos (από το 2005). 

 

 

Εκδηλώσεις 

Τα τελευταία 27 χρόνια λειτουργίας ο IANOS έχει φιλοξενήσει γύρω στις 2.500 

εκδηλώσεις: παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, οµιλίες, συνεντεύξεις Τύπου και άλλα 

µε την συµµετοχή µεγάλων ονοµάτων της ελληνικής και διεθνούς πολιτιστικής 

σκηνής. Μερικά από αυτά είναι οι Daniel Day Lewis, Harry Markopoulos, Μίκης 
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Θεοδωράκης, Ελένη Καραΐνδρου, ∆ιονύσης Σαββόπουλος, Antonio Gamoneda, 

Κώστας Ζουράρις , Linda Papadopoulos, Eric-Emmanuel Schmitt, Γιώργος 

Μπαµπινιώτης, Jorge Bucay, Μίµης Ανδρουλάκης, Ζυράννα Ζατέλη, Antonio 

Tabucchi, Amos Oz και πολλοί άλλοι. Επίσης η πληθώρα εκδηλώσεων του ΙΑΝΟΥ 

περιλαµβάνει αφιερώµατα σε µεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Εγγονόπουλος και 

ο Νίκος Καζαντζάκης, εκδηλώσεις σε συνεργασία µε σηµαντικούς φορείς όπως η 

Amnesty International, η Greenpeace, η Green Drinks, το British Council καθώς και 

συµµετοχή στα µεγαλύτερα φεστιβάλ Αθήνας & Θεσσαλονίκης. 

 

 

2.5 Η Ζήτηση βιβλίων 

 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης 

Η ζήτηση των βιβλίων επηρεάζεται από µία οµάδα παραγόντων οι οποίοι 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Τιµή 

Η τιµή των βιβλίων, σε συνδυασµό µε το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, 

αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ζήτησης, δεδοµένου ότι τα εξεταζόµενα προϊόντα 

δεν προορίζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ 

2009, ο δείκτης τιµών καταναλωτή για βιβλία, λαµβάνοντας το 2005 ως έτος βάσης, 

ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστηµα 1995-2008, σηµειώνοντας µέση 

ετήσια αύξηση 4,2%. Επισηµαίνεται ότι ο δείκτης τιµών καταναλωτή για βιβλία 

ακολουθεί σε γενικές γραµµές την πορεία του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή, 

µετά δε το 2005 κινείται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα από εκείνα του Γ∆ΤΚ. 

 

Αναγνωσιµότητα 

Ο βαθµός αναγνωσιµότητας είναι συνάρτηση της κουλτούρας και του µορφωτικού 

επιπέδου ενός λαού και επηρεάζει άµεσα τη ζήτηση των βιβλίων. Σύµφωνα µε 

παλαιότερη έρευνα που διεξήχθη από τη Eurostat το 2001 στις 15 χώρες-µέλη της 

Ε.Ε., αναφορικά µε τις αναγνωστικές συνήθειες των πολιτών τους, παρατηρήθηκαν 

έντονες διαφοροποιήσεις µεταξύ των εξεταζόµενων χωρών, τόσο στο ποσοστό των 

ατόµων που δε διάβασε κανένα βιβλίο τη συγκεκριµένη περίοδο, όσο και ως προς 
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τους λόγους για τους οποίους αναγνώστηκαν βιβλία. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού που διαβάζει 

βιβλία υπερτερεί έναντι του αντίστοιχου ποσοστού του ανδρικού πληθυσµού. Από τα 

στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η Ελλάδα συγκέντρωσε το τρίτο χαµηλότερο 

ποσοστό αναγνωσιµότητας µε 46%, όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 ανήλθε στο 58%. Επίσης χαµηλό είναι και το ποσοστό του ελληνικού 

πληθυσµού που ανέγνωσε κάποιο βιβλίο για λόγους πέραν της εργασίας και των 

σπουδών, όπου και πάλι κατέχει το 3ο µικρότερο ποσοστό µε 36%, όταν ο 

αντίστοιχος κοινοτικός µέσος όρος ανήλθε στο 45%. 

 

Τεχνολογικές εξελίξεις 

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση των βιβλίων είναι οι ταχύτατες 

τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια και η διάδοση 

ανταγωνιστικών µέσων (ως προς το βιβλίο) σε θέµατα ψυχαγωγίας και ελεύθερου 

χρόνου. Η εµφάνιση της συνδροµητικής τηλεόρασης, η διείσδυση του διαδικτύου και 

του οικιακού κινηµατογράφου, καθώς και η ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών 

και ψηφιακών παιχνιδιών, αποτελούν ορισµένα µόνο παραδείγµατα τεχνολογικών 

εξελίξεων που έχουν µεταβάλλει σηµαντικά τον τρόπο ψυχαγωγίας στο σπίτι. 

Ορισµένες εκδοτικές επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους στην 

κατηγορία του ψηφιακού βιβλίου, προκειµένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού τους. 

 

Ελεύθερος χρόνος 

Ο περιορισµός του ελεύθερου χρόνου επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη της αγοράς των 

βιβλίων. Οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις είναι ιδιαίτερα αυξηµένες για µεγάλο µέρος 

του πληθυσµού. Σύµφωνα µε παράγοντες του εξεταζόµενου κλάδου, ο µέσος 

εργαζόµενος δεν διαθέτει πλέον το χρόνο για την ανάγνωση ενός βιβλίου ή προτιµά 

κάποιο λιγότερο «χρονοβόρο» µέσο για την ενηµέρωση ή την ψυχαγωγία του. 

 

Πληθυσµιακοί και γλωσσικοί παράγοντες 

Το επίπεδο της ζήτησης βιβλίων και κατ΄ επέκταση το µέγεθος της εγχώριας αγοράς 

τους επηρεάζεται ακόµα από πληθυσµιακούς παράγοντες. Το µέγεθος και η εξέλιξη 

του συνολικού πληθυσµού σχετίζεται µε τη διαµόρφωση της ζήτησης βιβλίων, που 

χρησιµοποιούνται τόσο για εκπαιδευτικούς, όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
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Επιπλέον, ο βαθµός διάδοσης µίας γλώσσας επηρεάζει το επίπεδο των εισαγωγών και 

εξαγωγών βιβλίων που έχουν γραφτεί σε αυτήν. 

 

∆ιαφήµιση 

Στη διαµόρφωση της ζήτησης των εξεταζόµενων προϊόντων, σηµαντικό ρόλο παίζει 

επίσης η διαφήµιση και οι λοιπές τεχνικές προώθησης που χρησιµοποιούν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου. Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαφήµιση κατευθύνει, κατά 

κύριο λόγο, τη ζήτηση παρά δηµιουργεί νέα επίπεδα ζήτησης. 

 

∆ηµόσιες ∆απάνες 

Μέρος των βιβλίων που εκδίδουν οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις προορίζεται για το 

δηµόσιο και συγκεκριµένα για σχολεία, δηµόσιες βιβλιοθήκες, δηµόσιους 

οργανισµούς κλπ. Η προµήθειά τους γίνεται µέσω διαγωνισµών. Όσον αφορά τον 

Οργανισµό Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β), η τρέχουσα δραστηριότητά του 

αφορά στην παραγωγή 1.200 τίτλων βιβλίων ετησίως για την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε περίπου 45.000.000 αντίτυπα, για τα οποία 

απαιτούνται περίπου 16.000 τόνοι χαρτί και χαρτόνι, καθώς και στη διανοµή των 

βιβλίων σε 1.600 προορισµούς στην Ελλάδα και 600 στο εξωτερικό. Η διαδικασία 

παραγωγής βιβλίων που έχει δροµολογηθεί, είναι αυτή των διεθνών διαγωνισµών. Ο 

διαγωνισµός προµήθειας χάρτου διενεργείται από το Υπουργείο Εµπορίου, ενώ ο 

διαγωνισµός βιβλιοπαραγωγής από τον ΟΕ∆Β. 

 

Κινηµατογραφική - τηλεοπτική µεταφορά 

Η ζήτηση συγκεκριµένων τίτλων βιβλίων επηρεάζεται θετικά από την 

κινηµατογραφική ή τηλεοπτική µεταφορά τους, καθώς τα καθιστά ευρέως γνωστά. 

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι εν λόγω ταινίες γνωρίζουν µεγάλη εµπορική 

επιτυχία, η ζήτηση των αντίστοιχων βιβλίων αυξάνεται κατακόρυφα. 

 

Εποχικότητα 

Χαρακτηριστικό της ζήτησης των βιβλίων είναι η εποχικότητα. Κατά τη διάρκεια των 

µηνών Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένη ζήτηση στις 

κατηγορίες των σχολικών-εκπαιδευτικών βιβλίων. Οι λοιπές κατηγορίες 

παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις µεγάλες 

ονοµαστικές εορτές, καθώς συχνά προσφέρονται ως δώρα. Σηµαντικό ποσοστό των 
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συνολικών πωλήσεων πραγµατοποιείται και κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της 

αύξησης του ελεύθερου χρόνου του αναγνωστικού κοινού. 

 

2.6 Η Προσφορά βιβλίων 

 

Ο κλάδος των εκδόσεων βιβλίων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το σηµαντικό 

αριθµό επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την έκδοση ή / και την εισαγωγή βιβλίων, 

η πλειοψηφία των οποίων είναι µικρού µεγέθους. Αρκετές από τις εταιρείες αυτές 

ασχολούνται και µε άλλες δραστηριότητες όπως έκδοση περιοδικών και εφηµερίδων, 

εκτυπώσεις εντύπων, γραφικές τέχνες κλπ. Οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι 

ελέγχονται ακόµα από τους ιδρυτές τους ή από µέλη των οικογενειών τους. Η 

εγχώρια αγορά βιβλίων είναι κατακερµατισµένη και οι επιχειρήσεις του κλάδου 

έχουν περιορισµένα µερίδια αγοράς. Αναφορικά µε την παραγωγική διαδικασία των 

βιβλίων, λίγες επιχειρήσεις συµµετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής 

(προεκτυπωτικό, εκτυπωτικό, µετεκτυπωτικό). Η καθετοποίηση επιτυγχάνεται είτε 

αυτόνοµα µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων για την απόκτηση του απαιτούµενου 

µηχανολογικού εξοπλισµού, είτε µε την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων που 

αναπτύσσουν κάποια σχετική δραστηριότητα. Οι καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, πέρα 

από τα έντυπα που παράγουν για δικό τους λογαριασµό, σε πολλές περιπτώσεις 

παρέχουν υπηρεσίες και σε τρίτους. Σε ορισµένες µάλιστα εξ’ αυτών, το ποσοστό των 

εργασιών που πραγµατοποιούν για τρίτους (π.χ. εκτυπώσεις) ξεπερνά κατά πολύ το 

ποσοστό των εργασιών που πραγµατοποιούν για ίδιο λογαριασµό. 

Αξιόλογη συµµετοχή στον εξεταζόµενο κλάδο έχουν και νοµικά πρόσωπα του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα καθώς και κοινωφελείς – µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί. 

Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου ο ενεργός αριθµός των φορέων αυτών ανέρχεται 

περίπου σε 100-150. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της εξεταζόµενης αγοράς, 

σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, είναι ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης των 

εκδοτικών επιχειρήσεων στο νοµό Αττικής µε το ποσοστό να υπερβαίνει το 80%. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για το νοµό Θεσσαλονίκης κυµαίνεται στο 10%. 

Το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας αγοράς βιβλίων καλύπτουν οι ελληνικές εκδόσεις. 

Παρ΄ όλα αυτά, το ύψος των εισαγωγών σε ορισµένες κατηγορίες βιβλίων είναι 

σηµαντικό. Οι εξαγωγές διαχρονικά κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, λόγω του 

περιορισµένου βαθµού διάδοσης της ελληνικής γλώσσας διεθνώς. 
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Οι εκδοτικές επιχειρήσεις του κλάδου προσπαθούν να παρακολουθούν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των 

πελατών τους. Ορισµένες έχουν εισέλθει στο χώρο των ηλεκτρονικών και ψηφιακών 

εκδόσεων. Αρκετές από αυτές έχουν επίσης δηµιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, 

µέσα από τις οποίες, πέρα από την εταιρική τους παρουσίαση, δίνουν τη δυνατότητα 

στους πελάτες τους να πραγµατοποιήσουν απ΄ ευθείας αγορές. 

 

2.7  Καταναλωτική Συµπεριφορά του Ελληνικού Κοινού 

Βιβλιοπωλείων 

Ενθαρρυντικά για την ανάγνωση στη χώρα µας είναι τα αποτελέσµατα της Γ΄ 

Πανελλήνιας Έρευνας Αναγνωστικής Συµπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών που 

πραγµατοποίησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) σε συνεργασία µε την εταιρεία 

Metron Analysis (η οποία επιλέχθηκε µετά από διαγωνισµό), από τον Νοέµβριο έως 

τον ∆εκέµβριο του 2010. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 1.500 ατόµων άνω 

των 15 ετών σε όλη τη χώρα, σταθµισµένο ως προς το φύλο, την ηλικία, την 

αστικότητα (κατανοµή σε αστικές και αγροτικές περιοχές) που ελέγχθηκε εκ των 

υστέρων ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, µε προσωπικές συνεντεύξεις στα 

νοικοκυριά. Την ευθύνη για τη σύνταξή του ερωτηµατολογίου είχε το ΕΚΕΒΙ.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας, καθώς 

περαιτέρω ανάλυση ξεφεύγει από το αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας: 

- Σταθερός ο ισχυρός πυρήνας των αναγνωστών  

Σε σύγκριση µε τις δυο προηγούµενες έρευνες, του 1999 και του 2004, ο πυρήνας των 

µέτριων ως συστηµατικών αναγνωστών, δηλαδή όσων δήλωσαν ότι διάβασαν 

περισσότερα από 10 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 µήνες, παρουσιάζει 

αξιοσηµείωτη σταθερότητα, αντιπροσωπεύοντας το 8,1% των ερωτώµενων, έναντι 

του 8,6% το 2004 και 8,5% το 1999. Με βάση τις εκτιµήσεις για τον αριθµό του 

πληθυσµού άνω των 15 ετών της ΕΣΥΕ, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει έναν 

καθόλου ευκαταφρόνητο αριθµό 780.000 αναγνωστών (έναντι 700.000 το 1999), σε 

όλη τη χώρα, που αποτελούν το «αφοσιωµένο» κοινό του βιβλίου. Η επανάληψη του 

µεγέθους αυτού σε τρεις διαδοχικές πανελλήνιες έρευνες, µε διαφορετικά δείγµατα, 

στο διάστηµα µιας δεκαετίας, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα της έρευνας, 
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µειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα µεθοδολογικού σφάλµατος. Χωρίς να 

σηµαίνει ότι ο αριθµός των συστηµατικών αναγνωστών είναι ιδιαίτερα υψηλός σε 

σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η 

Γερµανία ή οι Σκανδιναβικές χώρες, φαίνεται να διαψεύδεται έτσι, οριστικά, η 

«προκατάληψη» ότι οι αναγνώστες βιβλίων στη χώρα µας είναι µόνο µερικές δεκάδες 

χιλιάδες.  

-Αυξάνεται ο αριθµός των ασθενέστερων αναγνωστών  

Σε σύγκριση µε το 2004, το ποσοστό των ασθενέστερων αναγνωστών, δηλαδή όσων 

δήλωσαν ότι διάβασαν από 1-9 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 µήνες, παρουσιάζει 

αύξηση στο 34,2% του πληθυσµού, έναντι 25,4% το 2004 και 29,3% το 1999. Με 

βάση τις εκτιµήσεις για το µέγεθος του πληθυσµού, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει 

έναν αριθµό άλλων 3.380.000 αναγνωστών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό όσων 

δήλωσαν ότι διαβάζουν έστω και ένα βιβλίο στο 42,3% (έναντι 34% το 2004 και 

37,8% το 1999).  

- Μειώθηκε ο αριθµός όσων δε διαβάζουν καθόλου βιβλία 

Σύµφωνα µε τη διεθνή µεθοδολογία, όσοι δήλωσαν ότι δε διάβασαν κάποιο βιβλίο 

κατά τους τελευταίους 12 µήνες, είναι πιθανόν ότι διάβασαν, παρόλα αυτά, βιβλία 

είτε για το επάγγελµα, είτε για τις σπουδές τους (προαιρετικό, µη υποχρεωτικό 

διάβασµα), ή συµβουλεύτηκαν βιβλία για πρακτικούς σκοπούς (οδηγούς µαγειρικής, 

εκλαϊκευµένα ιατρικά βιβλία, άλλους οδηγούς, κλπ.). Μετά από ειδική, επιπλέον 

ερώτηση, το ποσοστό αυτών των αναγνωστών αναδείχθηκε στο 16,9% (έναντι 22,2% 

το 2004). Έτσι, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δε διάβασαν απολύτως κανένα βιβλίο, 

µειώθηκε στο 40,7% (έναντι 43,8% το 2004).  

- Εκπαιδευτικό επίπεδο, αστικότητα, φύλο, γλωσσοµάθεια και οι ώρες εργασίας 

επηρεάζουν την αναγνωστική συµπεριφορά  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο παραµένει, σύµφωνα µε τα ευρήµατα και της νέας έρευνας, 

ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει τη στάση του κοινού απέναντι στο βιβλίο. 

Ακολουθούν η αστικότητα (για τα άτοµα ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης), το φύλο 

(για τα άτοµα µέσης εκπαίδευσης), η γλωσσοµάθεια και η προηγούµενη διαµονή σε 
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χώρες του εξωτερικού για τα άτοµα κατώτερης εκπαίδευσης. Ωστόσο, η κυριότερη 

δικαιολογία για όσους δήλωσαν ότι δεν διαβάζουν καθόλου γενικά βιβλία ήταν η 

έλλειψη χρόνου (39%), γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το γεγονός της 

επιµήκυνσης του µέσου χρόνου εργασίας στον γενικό πληθυσµό, σε σύγκριση µε 

προηγούµενες έρευνες (45,4ώρες την εβδοµάδα, το 2010). Ο µέσος χρόνος εργασίας 

ήταν 41ώρες την εβδοµάδα για όσους διαβάζουν 10 βιβλία και πάνω το χρόνο, 43 

ώρες την εβδοµάδα για όσους διαβάζουν 1-9 βιβλία, και 48,4 ώρες την εβδοµάδα για 

όσους δε διαβάζουν καθόλου βιβλία.  

- Ανάγνωση γένους θηλυκού και ηλικίας 35-54 

Και στην νέα έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι γυναίκες είναι αυτές που διαβάζουν 

περισσότερο από τους άνδρες, αφού το 9,4% των γυναικών δήλωσαν ότι διαβάζουν 

περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο (έναντι 6,8% των ανδρών). Ωστόσο, η 

κατεξοχήν υπεροχή τους αναδεικνύεται στο πεδίο των ασθενέστερων αναγνωστών. Το 

40,2% των γυναικών δήλωσαν ότι διαβάζουν από 1-9 βιβλία το χρόνο, έναντι µόνο 

28% των ανδρών. Όσον αφορά την ηλικία των αναγνωστών, εάν πάρουµε ως µέτρο 

το ποσοστό του δε διαβάζω βιβλία, αυτό αυξάνεται όντως µε την αύξηση της ηλικίας 

των ερωτώµενων, και µάλιστα µετά τα 55 χρόνια (50%-60%, σε σύγκριση µε 40,7% 

για τον µέσο όρο). Εάν, όµως, αναζητήσουµε τις προσφιλέστερες ηλικίες για όσους 

διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο, τέτοιες αναδεικνύονται οι ηλικίες 

35-44 ετών (12,1% µέτριοι ως συστηµατικοί αναγνώστες) και 45-54 ετών (13,1% 

µέτριοι ως συστηµατικοί αναγνώστες), σε αντίθεση µε τις νεότερες ηλικίες 15-24 και 

25-34 ετών, όπου το ποσοστό των αφοσιωµένων αναγνωστών περιορίζεται στα 

επίπεδα του 7%, προς όφελος της «χαλαρότερης» ανάγνωσης 1-9 βιβλίων το χρόνο. 

- Στην πρώτη θέση των προτιµήσεων των αναγνωστών η ελληνική και η ξένη 

λογοτεχνία, και ακολουθούν η ιστορία, η ψυχολογία και η θρησκεία  

Οι δηµοφιλέστερες κατηγορίες βιβλίων στις προτιµήσεις του αναγνωστικού κοινού 

παρέµειναν, κατά σειρά, η ελληνική (73%) και η ξένη λογοτεχνία (61%) – κατά 79% 

το µυθιστόρηµα, και µετά τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη -, και ακολουθούν η ιστορία 

(29%), η ψυχολογία (22%) και τα βιβλία θρησκευτικού περιεχοµένου (17%). Η 

ελληνική και η ξένη λογοτεχνία κυριαρχούν σε όλες τις ηλικίες αναγνωστών και είναι 

οι µόνες κατηγορίες που αυξάνουν τη δηµοτικότητα τους στο αναγνωστικό κοινό, σε 



23 

σύγκριση µε το 2004, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες βιβλίων παρουσιάζουν, 

συγκριτικά, µείωση ενδιαφέροντος. Ενδιαφέρον είναι ότι η σειρά των προτιµήσεων 

στην κορυφή αλλάζει όσον αφορά τους «µέτριους ως συστηµατικούς αναγνώστες», 

για τους οποίους η ξένη λογοτεχνία ισοβαθµεί µε την ελληνική (80% των 

προτιµήσεων). Οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους άντρες βιβλία 

λογοτεχνίας (µυθιστορήµατα, διηγήµατα και ποίηση), ψυχολογίας και θρησκείας, ενώ 

σε όλες τις άλλες θεµατικές κατηγορίες (όπως π.χ., η ιστορία, η φιλοσοφία, τα 

ταξίδια, οι κοινωνικές επιστήµες, οι αρχαίοι συγγραφείς, το πολιτικό βιβλίο, ο 

αποκρυφισµός, οι τέχνες, οι θετικές επιστήµες), οι άντρες είναι αυτοί που 

υπερτερούν.  

- Το αναγνωστικό κοινό συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό από τον µέσο όρο σε όλες 

τις πολιτιστικές και κοινωνικές πρακτικές 

 

Όσον αφορά το σύνολο των πολιτιστικών πρακτικών που κατέγραψε η έρευνα, 

επιβεβαιώθηκε για άλλη µια φορά ότι οι αναγνώστες βιβλίων έχουν µεγαλύτερη 

πολιτιστική συµµετοχή από τον µέσο όρο, σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες 

(ανάγνωση εφηµερίδων και περιοδικών, ακρόαση ραδιοφώνου, παρακολούθηση 

κινηµατογράφου, θεάτρου, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, κλπ., χρήση Ίντερνετ και νέων τεχνολογιών), 

ακόµα και ως προς τις εξόδους στα µαγαζιά, σε εστιατόρια, καφέ, µπαρ, κέντρα µε 

ζωντανή µουσική, και ως προς την άθληση σε γυµναστήρια. Αρνητική συσχέτιση 

παρουσιάζει η ένταση της ανάγνωσης µόνο σε σχέση µε τις ώρες τηλεθέασης, που 

µετρήθηκε να είναι 3 ώρες και 18' στον γενικό πληθυσµό, 2 ώρες και 45' σε όσους 

διαβάζουν 1-9 βιβλία και 2 ώρες και 11' σε όσους διαβάζουν περισσότερα από 10 

βιβλία το χρόνο.  
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2.8 Προοπτικές του κλάδου 

 
Χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί ο µεγάλος αριθµός νέων τίτλων βιβλίων που 

κυκλοφορούν κάθε έτος σε σχέση µε τον πληθυσµό και την αναγνωσιµότητα. Τα 

βιβλιοπωλεία παραµένουν η πιο σηµαντική κατηγορία σηµείων διάθεσης βιβλίων, 

ενώ αυξάνεται η συµµετοχή των µεγάλων αλυσίδων καταστηµάτων στην εγχώρια 

αγορά βιβλίων. Ο όρος « αλυσίδες καταστηµάτων » αναφέρεται σε δύο ή 

περισσότερα καταστήµατα λιανικής, τα οποία λειτουργούν υπό το ίδιο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και πωλούν τις ίδιες ΄΄γραµµές΄΄ προϊόντων. Τα καταστήµατα που ανήκουν 

σε αλυσίδα, ενδέχεται να δραστηριοποιούνται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από παρόµοια αρχιτεκτονική, διαµόρφωση χώρου και 

διαθέτουν προς τους καταναλωτές κοινές γραµµές προϊόντων σε ενιαία τιµολογιακή 

πολιτική. Οι αλυσίδες θα αυξήσουν το µερίδιο τους στην αγορά , λόγω κλεισίµατος 

πολλών µεµονωµένων καταστηµάτων, παράλληλα µε τις εξαγορές και τις 

συγχωνεύσεις.  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης αύξηση του αριθµού των 

ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, παρόλο που οι πωλήσεις βιβλίων µέσω διαδικτύου 

παραµένουν ακόµα σε χαµηλά επίπεδα (. 

 

 

2.9 Η ενιαία τιµή του βιβλίου στην Ελλάδα 

Η ενιαία τιµή βιβλίου αποτελεί ένα σύστηµα διατίµησης και προώθησης του βιβλίου 

στην αγορά, το οποίο συνίσταται στον καθορισµό από τον εκδότη µίας ορισµένης 

λιανικής τιµής πωλήσεως των βιβλίων που εκδίδει, η οποία ισχύ έναντι πάντων και 

επί της οποίας οι λιανοπωλητές έχουν δικαίωµα να εφαρµόζουν περιορισµένο όριο 

έκπτωσης. 

Το σύστηµα αυτό εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997, µε τον νόµο 

2557/1997, κατά το πρότυπο της προϋπάρχουσας γαλλικής νοµοθεσίας (νόµος Lang). 

Εκτός από τη Γαλλία, σύστηµα ενιαίας τιµής βιβλίου εφαρµόζεται και στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλεπόµενο είτε δια νόµου είτε δια 

συλλογικών συµβάσεων µεταξύ εκδοτών και βιβλιοπωλών. 
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Η «Ενιαία τιµή βιβλίου», όπως καθιερώνεται στον νόµο 2557/97, σηµαίνει ότι κάθε 

τίτλος βιβλίου που εκδίδεται, επανεκδίδεται ή ανατυπώνεται, πωλείται προς το κοινό 

στην ίδια τιµή λιανικής πώλησης από όλα τα σηµεία λιανικής πώλησης. Την ενιαία 

τιµή την καθορίζει ο εκδότης για κάθε βιβλίο που εκδίδει. Οι βιβλιοπώλες και κάθε 

τρίτος που πωλεί λιανικώς βιβλία µπορούν να κάνουν εκπτώσεις µόνον έως 10% επί 

της ενιαίας τιµής. Επίσης δεν µπορούν να προβαίνουν σε «πρόσθετες παροχές», 

όπως για παράδειγµα προσφορά δώρων µαζί µε τα βιβλία. 

Υπάγονται όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εκτός των ξενόγλωσσων 

βιβλίων ξένου εκδότη, για δύο χρόνια από την έκδοση, επανέκδοση ή η ανατύπωση 

τους. 

Ως βιβλία θεωρούνται και τα cd-rom που αναπαράγουν ακριβώς το περιεχόµενο 

βιβλίων. 

Σκοπός του συστήµατος της ενιαίας τιµής είναι κυρίως η αποτροπή φαινοµένων 

αθέµιτου ανταγωνισµού στη διάθεση στο κοινό βιβλίων που εκδίδονται στην 

Ελλάδα.  Οι διατάξεις του νόµου περί ενιαίας τιµής προστατεύουν όµως σηµαντικά 

και το ίδιο το βιβλίο ως πολιτιστικό – και όχι αµιγώς εµπορικό – προϊόν καθώς και 

την ποιότητα της βιβλιοπαραγωγής και τα βιβλιοπωλεία (ιδίως τα περιφερειακά) όχι 

µόνον ως επιχειρήσεις, αλλά και ως εστίες πολιτισµού. 

Ειδικότερα, το σύστηµα ενιαίας τιµής: 

• επιτρέπει την αποφυγή φαινοµένων συγκέντρωσης στην αγορά λιανικής 

πώλησης βιβλίων. Και τούτο διότι περιορίζει τη δυνατότητα διενέργειας 

υπερβολικών εκπτώσεων σε βιβλία, στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

προβαίνουν µόνον µεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης βιβλίων (οι 

µεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων ή οι επιχειρήσεις που εµπορεύονται και 

πλείστα άλλα προϊόντα π.χ. µεγάλα βιβλιοχαρτοπωλεία, σούπερ µάρκετ, 

µεγάλοι όµιλοι εκδόσεων εφηµερίδων και περιοδικών, πολυκαταστήµατα 

κ.ά.). Η πρακτική αυτή των µεγάλων εκπτώσεων οδηγεί τα παραδοσιακά, 

µικρότερα βιβλιοπωλεία, που λειτουργούν ως εστίες πολιτισµού ιδίως στην 

περιφέρεια, και τα οποία βεβαίως δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 

εφαρµόσουν  τέτοιες εκπτώσεις, σε αδυναµία να ανταγωνιστούν τους 
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µεγάλους λιανοπωλητές και, συχνά στο "κλείσιµο" των επιχειρήσεών τους. 

Παρατηρούνται έτσι, αναπόφευκτα, φαινόµενα  συγκέντρωσης µεγάλων 

επιχειρήσεων στην αγορά λιανικής πώλησης βιβλίων και αποκλεισµού από 

αυτήν των µικρών βιβλιοπωλείων. 

• προάγει την ποιοτική εκδοτική  πολιτική µέσω του πλουραλισµού τίτλων, 

καθώς επιτρέπει στους εκδότες να προϋπολογίσουν κάποια ελάχιστα έσοδα 

από τις λιανικές πωλήσεις των βιβλίων που εκδίδουν και µε αυτό το δεδοµένο 

να αναλάβουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο έκδοσης όχι µόνον 

βιβλίων ευπώλητων (best seller) που θα έχουν µαζικές πωλήσεις, αλλά και 

βιβλίων τα οποία εκτιµούν ότι έχουν πολιτιστικό, κοινωνικό, επιστηµονικό ή 

άλλο ειδικό ενδιαφέρον. 

• ως µέτρο αποτροπής φαινοµένων αθέµιτου ανταγωνισµού, το σύστηµα ενιαίας 

τιµής λειτουργεί προστατευτικά και υπέρ του καταναλωτή-αναγνωστικού 

κοινού, καθόσον εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στα 

βιβλία, τα οποία πωλούνται στην ίδια τιµή σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Η εισαγωγή του θεσµού στην Ελλάδα έτυχε της υποστήριξης της συντριπτικής 

πλειονότητας των εκδοτών και βιβλιοπωλών και των επαγγελµατικών τους 

σωµατείων.  Συνάντησε αντιδράσεις από την πλευρά µεµονωµένων µεγάλων 

βιβλιοπωλών καθώς και άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν  και άλλα προϊόντα ή 

υπηρεσίες όπως εκδοτικούς οργανισµούς εφηµερίδων και περιοδικών. 

Τα δικαστήρια εφάρµοσαν συχνά στην πράξη την νοµοθεσία και επέβαλαν κυρώσεις 

σε περιπτώσεις παράβασης αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση, η αµφισβήτηση του θεσµού θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει πια 

λήξει, αφού αφενός  σχετική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετέθη στο αρχείο 

µετά από την αποδοχή των εξηγήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης και αφετέρου η 

σχετική δίκη στο Συµβούλιο Επικρατείας καταργήθηκε ύστερα από παραίτηση των 

βιβλιοπωλών που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο αυτό. 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, µετά από επεξεργασία στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών και Βραχυχρόνιων ∆εικτών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(ΕΣΥΕ) και διασταύρωση αυτών µε πληροφορίες από την αγορά του βιβλίου, 

διαπιστώνει ότι η εφαρµογή του νόµου περί ενιαίας τιµής βιβλίου είχε ως αποτέλεσµα 
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τη συγκράτηση της αύξησης της τιµής των βιβλίων, επιβεβαιώνοντας έτσι, έµµεσα, 

τους λόγους τους οποίους οδήγησαν στην υιοθέτηση του νόµου. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2009), τα οποία παρακολουθεί το Εθνικό Κέντρο 

Βιβλίου, µεταξύ 1999-2000, ο δείκτης τιµών καταναλωτή του βιβλίου πέφτει για 

πρώτη φορά σε επίπεδα χαµηλότερα από τον µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή (ή 

τιµάριθµο) όλων των αγαθών, παραµένοντας έκτοτε χαµηλότερος από αυτόν.Η 

συγκράτηση της αύξησης της τιµής του βιβλίου, που προέκυψε ως αποτέλεσµα της 

εφαρµογής του νόµου, συνέβαλε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του βιβλίου 

µεταξύ των υπόλοιπων µορφωτικών και πολιτιστικών αγαθών. 

 

2.10 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος 

 ΠΕΝΤΕ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ PORTER 

 

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών 

Η αγορά βιβλίων χαρακτηρίζεται ως µια ώριµη αγορά όπου υπάρχουν ισχυρές και 

εδραιωµένες εταιρικές επωνυµίες που καταλαµβάνουν µεγάλα µερίδια αγοράς. Παρ’ 

όλα αυτά, οι εταιρείες του κλάδου δεν αντιµετωπίζουν έντονο ανταγωνισµό από 

νεοεισερχόµενες. Ο λόγος συνίσταται στο ότι, η βιωσιµότητα µιας εταιρείας στον 

κλάδο και η απόκτηση από µέρος της ενός αξιόλογου µεριδίου αγοράς, απαιτεί 

σηµαντικά κεφάλαια τα οποία θα επενδύσει σε υποδοµές, σε διαφήµιση, στην 

ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού δικτύου διανοµής κλπ. 

 

Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα 

Σε γενικές γραµµές, υποκατάστατα του κλάδου αποτελούν τα διάφορα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, εφηµερίδες και περιοδικά) και άλλα 

είδη ψυχαγωγίας, που σε συνδυασµό µε τη µείωση του ελευθέρου χρόνου που 

διαθέτει πλέον ο αναγνώστης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση των βιβλίων. 

Επιπλέον, οι ψηφιακές εκδόσεις βιβλίων που έχουν µεγαλύτερη ανταπόκριση σε 

νεαρής ηλικίας αναγνώστες, αποτελούν ένα υποκατάστατο του παραδοσιακού τρόπου 

έκδοσης βιβλίων. Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου η ζήτηση ψηφιακών 

εκδόσεων βιβλίων ενισχύεται συνεχώς, εν τούτοις παραµένει ακόµα σε χαµηλά 

επίπεδα σε σχέση µε το παραδοσιακό βιβλίο. 
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∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

 

Οι προµηθευτές διαθέτουν περιορισµένη διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των 

µεγάλων αλυσίδων βιβλιοπωλείων λόγω: 

• του υψηλού όγκου παραγγελιών και των µεγάλων εκπτώσεων που 

επιτυγχάνουν. 

• Της άµεσης επαφής των αλυσίδων βιβλιοπωλείων µε τους πελάτες µε 

αποτέλεσµα να κατευθύνουν τις πωλήσεις σε συγκεκριµένα brands,είτε µέσω 

των πωλητών είτε µέσω της τοποθέτησης των προϊόντων σε συγκεκριµένες 

θέσεις στο κατάστηµα. 

 

∆ιαπραγµατευτική δύναµη των συγγραφέων 

Όσον αφορά τη διαπραγµατευτική δύναµη των συγγραφέων, αυτή είναι σε άµεση 

συνάρτηση µε την αναγνωρισιµότητα και την απήχηση που έχουν στο αναγνωστικό 

κοινό, τις επιτυχίες που τυχόν έχουν ήδη πραγµατοποιήσει (best sellers) κ.ά. Όσον 

αφορά τους προµηθευτές πρώτων υλών και υπηρεσιών (εκτύπωσης κλπ.), 

σηµειώνονται τα παρακάτω. Το χαρτί αποτελεί την βασική πρώτη ύλη και η 

συµµετοχή του στο τελικό κόστος παραγωγής εκτιµάται περίπου στο 20%. Η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών χαρτιού είναι ισχυρή, αφού η προσφορά 

είναι σχετικά περιορισµένη και οι τιµές διαµορφώνονται µε βάση τη ζήτηση και τις 

διεθνείς οικονοµικές συγκυρίες. Η αγορά χαρτιού πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο 

από το εξωτερικό, οι δε αυξήσεις στις τιµές της ενέργειας και των καυσίµων 

µετακυλίονται στους τελικούς αγοραστές. Όσον αφορά τη διαπραγµατευτική δύναµη 

των εκτυπωτικών µονάδων, είναι περιορισµένη και οφείλεται στο γεγονός ότι η 

προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Ορισµένες εταιρείες εκδόσεων βιβλίων έχουν 

καθετοποιήσει την παραγωγή τους και παράλληλα προσφέρουν εκτυπωτικές 

υπηρεσίες και σε άλλες εκδοτικές επιχειρήσεις, δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας. 

Επίσης κάποιες εκδοτικές επιχειρήσεις επιλέγουν τη συµµετοχή στη µετοχική 

σύνθεση εταιρειών εκτύπωσης µε σκοπό τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση της 

ποιότητας των βιβλίων τους. Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, η συµµετοχή του 

κόστους εκτύπωσης-βιβλιοδεσίας στο συνολικό κόστος των βιβλίων εκτιµάται ότι 

κυµαίνεται µεταξύ 30- 35%. 
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∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

Τα τελευταία χρόνια η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών έχει αυξηθεί λόγω: 

• Της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, που έχει οδηγήσει τις αλυσίδες στην 

πραγµατοποίηση προσφορών-εκπτώσεων καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

• Της δυνατότητας των καταναλωτών να συγκρίνουν τιµές, κάνοντας χρήση 

των υπηρεσιών του διαδικτύου. 

Ωστόσο η διαπραγµατευτική δύναµη του πελάτη ως προς την τιµή είναι 

περιορισµένη. Η τιµολόγηση των βιβλίων γίνεται συνήθως µε τη µέθοδο mark up, 

δηλαδή µε τον υπολογισµό ενός ποσοστού επί του κόστους του βιβλίου. Η τελική 

τιµή αναπροσαρµόζεται προς τα κάτω µε βάση την εµπειρία των εκδοτών και οι 

αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής από ένα φάσµα τιµών. Ωστόσο, η ζήτηση 

σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται κυρίως από την επιθυµητή θεµατολογία, ή το γνωστικό 

αντικείµενο βιβλίων και όχι από την προσφερόµενη τιµή. 

 

Ανταγωνισµός µεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου 

Η  εγχώρια    αγορά    βιβλίων    χαρακτηρίζεται    από   έντονο   ανταγωνισµό,   αφού 

δραστηριοποιείται σε αυτήν σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων και εκδίδεται µεγάλος 

αριθµός νέων τίτλων βιβλίων (9.579 για το 2008). Το στοιχείο που καθιστά 

εντονότερο τον ανταγωνισµό, είναι ο χαµηλός βαθµός συγκέντρωσης του κλάδου. 

Οι εκδοτικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου ανταγωνίζονται µεταξύ τους 

κυρίως ως προς το περιεχόµενο (θέµα) και δευτερευόντως ως προς την τιµή, η δε 

τιµολογιακή πολιτική στα βιβλία είναι ελεύθερη. Επιπρόσθετα, σηµαντικοί 

παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου αποτελούν τόσο 

οι διαφηµιστικές δαπάνες που πραγµατοποιούνται µε σκοπό την προώθηση νέων 

τίτλων, όσο και η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου διανοµής. 

 

 

2.11 Η αγορά βιβλίου σε αγορές του εξωτερικού 

 

Η αγορά του βιβλίου στην Ιταλία δείχνει τα τελευταία χρόνια σηµάδια κόπωσης: 

µεταξύ 1995 και 2003 ο αριθµός των τίτλων βιβλίων αυξήθηκε κατά 2% το χρόνο, µε 

µείωση του µέσου αριθµού των αντιτύπων (-1,5% το χρόνο) και συγκράτηση των 

τιµών. Ο αριθµός των αναγνωστών παραµένει χαµηλός: µόνο 23.000.000 Ιταλοί 
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(δηλαδή το 41% του πληθυσµού πάνω από 6 ετών) διάβασαν, το 2003, τουλάχιστον 

ένα µη σχολικό βιβλίο (το 1988, όµως, ήταν 36,6%). Χαρακτηριστικές της ιταλικής 

αγοράς βιβλίου είναι οι γεωγραφικές ανισότητες: διαβάζουν περισσότερο στη Βόρειο 

Ιταλία (περίπου 50%) και λιγότερο στη Νότιο Ιταλία, στη Σικελία και στη Σαρδηνία 

(περίπου 30%). Την τελευταία δεκαπενταετία ο εκδοτικός τοµέας εµφανίζει τάσεις 

συγκέντρωσης. Οι δύο µεγάλοι παίκτες του ιταλικού εκδοτικού τοµέα είναι ο όµιλος 

Mondadori, ο οποίος ελέγχεται από την Fininvest του Silvio Berlusconi, και ο όµιλος 

RCSMediagroup. Ο όµιλος Mondadori κατέχει ή ελέγχει ιστορικούς ιταλικούς 

εκδοτικούς οίκους όπως Einaudi, Electa, Il Mulino, Sperling & Kupfer και Le 

Monnier, και ο όµιλος RCS έχει σηµαντικές συµµετοχές σε εκδοτικές επιχειρήσεις 

όπως Rizzoli, Bompiani, Fabbri, Sonzogno και Adelphi. Μαζί κατέχουν περίπου το 

60% της αγοράς του βιβλίου. Και οι δύο όµιλοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

περιοδικών και των εφηµερίδων. Ο Mondadori ελέγχει την εφηµερίδα «il Giornale» 

και ο RCS ελέγχει τη µεγαλύτερη πολιτική εφηµερίδα στην Ιταλία, την «Corriere 

della Sera».Από τις αλυσίδες βιβλιοπωλείων ξεχωρίζουν: 

• Η Feltrinelli, η οποία διαθέτει 78 καταστήµατα σε όλη τη χώρα. Στην ίδια 

αλυσίδα ανήκουν τα βιβλοπωλεία Ricordi MediaStores και, από το 2001, η 

αλυσίδα βιβλοπωλείων Rizzoli. 

• Τα Librerie Mondadori, µε 153 καταστήµατα. 

• Η FNAC, η οποία εµφανίστηκε στην Ιταλία το 2000. Παρ’ όλα τα αρχικά, 

φιλόδοξα σχέδια, διαθέτει µόνο 5 καταστήµατα σε όλη τη χώρα. 

 

Στην Ισπανία η αγορά του βιβλίου παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο δυναµισµό τα 

τελευταία χρόνια, µε σηµαντική αύξηση του αριθµού των τίτλων βιβλίων που 

εκδίδονται κάθε χρόνο - κατά 25% µέσα στην τελευταία τριετία-, µε µείωση του 

µέσου αριθµού των αντιτύπων, συγκράτηση των τιµών και άνοδο των πωλήσεων, 

παρά τα υψηλά µεγέθη τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί (µέση δαπάνη για βιβλία € 65 

ανά κάτοικο, το 2003, έναντι περίπου του µισού για τη χώρα µας). Ο εκδοτικός 

τοµέας εµφανίζει τάσεις συγκέντρωσης, καθώς πολλές εκδοτικές εταιρείες 

εξαγοράστηκαν από µεγάλους εκδοτικούς οµίλους µετά το ’80· οι 29 µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήµερα το 65% των πωλήσεων. Παρ’ όλα αυτά, δίπλα 
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σ’ αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν αρκετές ανταγωνιστικές µικρές ή 

οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού 

αριθµού των εκδοτικών οίκων. Από τις αλυσίδες βιβλιοπωλείων, ξεχωρίζουν: 

• Η FNAC, η οποία εµφανίστηκε στην Ισπανία πριν 11 χρόνια. Σήµερα διαθέτει 

8 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. 

• Το VIPS, που µετρά πάνω από 25 χρόνια παρουσίας και σχεδόν 250 

καταστήµατα (καφέ-εστιατόριο-κατάστηµα). 

• Το La Casa del libro, που δηµιουργήθηκε το 1923 (ανήκει στον εκδοτικό οίκο 

Planeta και έχει γίνει γνωστό µε το όνοµα Espasa Calpe). Είναι ίσως η 

σηµαντικότερη αλυσίδα βιβλιοπωλείων, µε 12 καταστήµατα. 

• Τα βιβλιοπωλεία του El Corte Inglès, σε όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας 

(στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη υπάρχουν ξεχωριστά καταστήµατα). 

 

Στην Kίνα η αγορά του βιβλίου βρίσκεται σε άνθιση, στο πλαίσιο της ανοδικής 

πορείας της οικονοµίας της χώρας που γνωρίζει ένα µέσο ρυθµό ανάπτυξης 9% τα 

τελευταία χρόνια. Όµως αυτή η προφανής ευηµερία κρύβει µια πιο περίπλοκη 

πραγµατικότητα. Στην Κίνα οι εκδοτικοί οίκοι ανήκουν ακόµα στο δηµόσιο τοµέα, η 

παραγωγή δεν έχει προσαρµοστεί στη ζήτηση και το σύστηµα διανοµής παραµένει 

προβληµατικό. Η κατάσταση αλλάζει, ωστόσο, πολύ γρήγορα· η αγορά  

µεταβάλλεται ριζικά προσελκύοντας εκδότες από όλο τον κόσµο. Μερικά σηµαντικά 

βιβλιοπωλεία: 

• Πεκίνο : All Sages , Commercial Press ,Beijing 21st Century Jin Xiu Book 

Chain. 

• Σαγκάη : Η αλυσίδα Ji Jeng, τα 4 βιβλιοπωλεία Sikaloé, τα 30 βιβλιοπωλεία 

Ming Jun (και στο µετρό). 

 

Η γαλλική αγορά βιβλίου είναι µια ώριµη αγορά που έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά 

επίπεδα ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκδίδονται περί τους 70.000 τίτλους 

ετησίως, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του τοµέα του βιβλίου άγγιξε το 2006 τα 

2,8 δισ. ευρώ. Αν µάλιστα συµπεριληφθούν οι πωλήσεις βιβλίων µέσω λεσχών 

βιβλίου (κυρίως εξ αποστάσεως) και το κέρδος των δικτύων διανοµής, ο κύκλος 

εργασιών ανεβαίνει στα 4 δισ. ευρώ. Και αν επιπλέον προστεθούν οι συναλλαγές µε 

σχολεία και βιβλιοθήκες, το συνολικό ύψος του τζίρου των εκδόσεων ανεβαίνει στα 5 
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δισ. ευρώ ετησίως. Η άνοδος είναι σε γενικές γραµµές σταθερή, αν σκεφτεί κανείς ότι 

από το 1990 µέχρι σήµερα ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει αυξηθεί κατά 30% 

περίπου, ενώ ο αριθµός παραγόµενων τίτλων –αλλά και αντιτύπων– έχει σχεδόν 

διπλασιαστεί. Στη Γαλλία, κατά το 2006, παρήχθησαν 70.148 νέοι τίτλοι σε 627.841 

αντίτυπα. Το µέσο τιράζ ήταν 8.950 αντίτυπα και οι µέσες πωλήσεις ανά τίτλο 

ανήλθαν στα 6.696 αντίτυπα. Η µέση τιµή του βιβλίου το 2006 βρισκόταν γύρω στα 

10 ευρώ –ας µην ξεχνάµε εδώ την έκταση της διάδοσης του βιβλίου τσέπης στη 

Γαλλία. Σύµφωνα µε τη γαλλική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INSEE), στη Γαλλία 

υπάρχουν κάπου 19.000 βιβλιοπωλεία. 

 

Η ψηφιοποίηση και οι συνέπειές της έδωσαν µάλλον το κυρίαρχο στίγµα στον κλάδο 

του βιβλίου στη Γερµανία, αλλά δεν εµπόδισαν τον τζίρο των βιβλίων στη διάρκεια 

του 2007 να εκτιναχθεί στα 9,5 δις ευρώ και να σηµειώσει µια αύξηση κατά 3,4% σε 

σχέση µε τη χρονιά του 2006. Τα σηµάδια της κρίσης ήταν ορατά από το 2007, αλλά 

τα καλά αποτελέσµατα εκείνης της χρονιάς έδωσαν την ελπίδα πως, όταν βγουν τα 

στοιχεία για το 2008, δεν θα υπάρξουν µεγάλες εκπλήξεις. Στη χειρότερη περίπτωση 

θα παρουσιαστεί κάποια στασιµότητα. Οι τίτλοι που εκδόθηκαν το 2007 ήταν 96.479 

(αύξηση 1.9% σε σχέση µε την αµέσως προηγούµενη χρονιά) και από αυτούς οι 

86.000 ήταν πρώτες εκδόσεις. Από το σύνολο του τζίρου στον κλάδο του βιβλίου στα 

ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία έγινε τζίρος της τάξεως των 5.137 εκ. ευρώ, δηλαδή το 

53,6% του συνολικού τζίρου. Οι απευθείας πωλήσεις των εκδοτών κατείχαν το 18% 

του συνολικού τζίρου, δηλαδή 1.720 εκ. ευρώ. Ο τζίρος µέσω αποστολών, 

περιλαµβανοµένων και των διαδικτυακών πωλήσεων, ήταν 1.211 εκ. ευρώ, ήτοι το 

12,6% του συνόλου. Οι αγορές από βιβλιοθήκες και άλλες οργανωµένες κοινότητες 

έφτασαν το 3% του τζίρου, ήτοι 285 εκ. ευρώ. Οι πωλήσεις µέσω των αλυσίδων και 

των άλλων εµπορικών καταστηµάτων έδωσαν το 3,7% του τζίρου, δηλαδή 350 εκ. 

ευρώ. Τα βιβλιοπωλεία παραµένουν ο µεγάλος µεταπωλητής βιβλίων, αλλά χάνουν 

αργά και σταθερά ποσοστά από τις διαδικτυακές πωλήσεις. Στη Γερµανία ισχύει η 

ενιαία τιµή βιβλίου που καθορίζει ο εκδότης και εφαρµόζεται σε όλη την επικράτεια 

και οι εκδότες την υπεραπίζονται σθεναρά. Οι 10 µεγαλύτερες αλυσίδες 

βιβλιοπωλείων : 

1. Thalia Holding, Xάγκεν, www.thalia.de: 855 εκ € 

2. DBH, Mόναχο: 755 εκ € 

3. Mayersche, Άαχεν, www.mayersche.de: 160 εκ € 
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4. Schweitzer Fachinformationen, Mόναχο, www.schweitzer-online.de: 158 εκ € 

5. Libro, Guntramsdorf-Αυστρία, www.libro.at: 84εκ € 

6. Orell Füssli, Zυρίχη-Ελβετία, www.books.ch: 80 εκ€ 

7. Kaufhof, Kολωνία, www.kaufhof.de: 78 εκ € 

8. Lehmanns, Xαϊδελβέργη, www.lob.de: 76 εκ € 

9. Morawa, Βιέννη, Αυστρία, www.morawa-bunch.at: 47,6 εκ € 

10. Osiander, Tύµπιγκεν, www.osiander.de: 43,9 εκ € 

(Με βάση τους ετήσιους τζίρους, πηγή: Buchreport, Απρίλιος 2009). 

 

2.12 Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

 Ανάλυση αριθµοδεικτών 

 
Οι δείκτες εκφράζουν ποσοτικά, χαρακτηριστικές σχέσεις µεταξύ στοιχείων της 

επιχείρησης και των γεγονότων που αποτελούν την δραστηριότητα της. Οι δείκτες 

είναι εργαλείο παρατήρησης της επιχείρησης .Όταν υπάρχει σχέση µεταξύ δύο 

µεγεθών, µετρούν την αναλογία µεταξύ τους, τις συνθήκες εµπλοκής τους, 

επιτρέποντας διαγνώσεις τάσεων και καταστάσεων. Η συνδυασµένη µελέτη των 

δεικτών µας επιτρέπει να δούµε την κατάσταση αλλά και το αν βελτιώνεται ή όχι, τι 

εξαρτάται από τι και σε ποιο βαθµό. Η πορεία των δεικτών στο χρόνο µπορούν να 

µας δείξουν κατά πόσο επιτυχείς και αποτελεσµατικές είναι οι αποφάσεις µιας 

εταιρείας. 

∆είκτες Κερδοφορίας 

 

Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων χρησιµοποιούνται οι δείκτες 

µικτού, λειτουργικού και καθαρού περιθωρίου κέρδους, καθώς επίσης και του 

περιθωρίου EBITDA. 

Ο ∆είκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους : 

 Μετρά το ποσοστό από κάθε ευρώ των πωλήσεων µιας εταιρείας το οποίο 

µετατρέπεται σε κέρδος. Πολύ χρήσιµος δείκτης, ιδιαίτερα κατά τη σύγκριση των 

εταιρειών σε παρόµοιους κλάδους. Ένα υψηλότερο περιθώριο κέρδους υποδηλώνει 

µια πιο κερδοφόρα εταιρεία η οποία έχει καλύτερο έλεγχο των δαπανών της σε 

σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. 

Παρακάτω παρατίθενται οι δείκτες Περιθώριο Μικτού Κέρδους ( Μικτό Κέρδος/ 

Πωλήσεις Χ 100 ), Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους ( Λειτουργικό Περιθώριο/ 



Πωλήσεις Χ 100 ), Περιθώριο

Χ100  ).  

 

 

 

 

Πίνακας 2.2:Περιθώριο Μικτού

Επωνυµία 2006

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

27,27

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

39,01

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 35,88

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 

30,67
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Πίνακας 2.3:Περιθώριο Λειτ

Επωνυµία 2006

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 
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Περιθώριο Καθαρού Κέρδους ( Κέρδος προ Φόρου

Περιθώριο Μικτού Κέρδους για τα έτη 2006 έως 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

Μικτού Κέρδους (%) 

27,27 29,04 28,55 35,52 32,87

39,01 38,70 35,61 42,48 45,42

35,88 37,89 37,81 38,01 39,37

30,67 30,86 32,87 34,20 32,85

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους για τα έτη 2006 έως 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Λειτουργικού Κέρδους (%) 

-2,11 -0,25 0,85 1,35 -4,85

-1,01 -0,21 0,00 -5,94 -3,15

-1,10 1,68 -2,40 0,17 0,58

1,96 0,23 -2,19 2,19 0,82

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

34 

Κέρδος προ Φόρου/ Πωλήσεις 

2010 ΜΟ∆ 

32,87 30,65 

45,42 40,244 

39,37 37,792 

32,85 32,29 

 

10 

2010 ΜΟ∆ 

4,85 -1,002 

3,15 -2,062 

0,58 -0,214 

0,82 0,602 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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Πίνακας 2.4:Περιθώριο Καθαρού

Επωνυµία 2006

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 

 

 

Γράφηµα 2.4:Περιθώριο Καθαρού

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2006 2007 2008

-5

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους για τα έτη 2006 έως 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

Καθαρού Κέρδους (%) 

-1,93 0,67 1,90 1,23 -5,00

1,17 0,28 0,49 -1,49 -2,52

-0,89 1,86 -2,27 0,34 0,85

1,58 0,18 -2,16 29,25 2,17

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

35 

 

2010 ΜΟ∆ 

5,00 -0,626 

2,52 -0,414 

0,85 -0,022 

2,17 6,204 

 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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Συµπεράσµατα: 

Από την ανάλυση των παραπάνω αριθµοδεικτών συµπεραίνουµε ότι η εταιρεία 

IANOS έχει τον δεύτερο καλύτερο µέσο όρο στους παραπάνω δείκτες κερδοφορίας 

χαρακτηρίζοντας την σε µια κερδοφόρα επιχείρηση η οποία έχει καλό έλεγχο των 

δαπανών της σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. 

 

∆είκτες Αποδοτικότητας 

 

Ως αποδοτικότητα, γενικά εννοούµε το αποτέλεσµα που προκύπτει από µια 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, εκφρασµένο ως ποσοστό των πόρων που 

χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτή. Στα πλαίσια της επιχείρησης, η αποδοτικότητα 

συνδέεται µε την αξιοποίηση του συνόλου των πόρων της. Εποµένως, οι αντίστοιχοι 

δείκτες εκφράζουν το σύνθετο αποτέλεσµα της χρήσης των πόρων αυτών σε όλες τις 

λειτουργίες της και παρέχουν έµµεσες ενδείξεις για την αποτελεσµατικότητα των 

αποφάσεων σχετικά µε τους επιχειρησιακούς συνδυασµούς των µέσων και 

λειτουργιών της µονάδας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο το καλύτερο, καθώς 

η εταιρεία επιτυγχάνει µεγαλύτερα κέρδη µε λιγότερες επενδύσεις. 

Σηµαντικοί δείκτες, σε αυτή την οµάδα είναι οι εξής: 

∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Κέρδος προ Φόρου/ Ίδια Κεφάλαια Χ100) 

και Αποδοτικότητα Απασχολούµενων Κεφαλαίων (Κέρδος προ Φόρου/ 

ΠαθητικόΧ100). 

 

Πίνακας 2.5:Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων για τα έτη 2006 έως 2010 

Επωνυµία 2006 2007 2008 2009 2010 ΜΟ∆ 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 
-29,34 10,82 24,76 11,64 -44,75 -5,374 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 
284,35 96,13 195,72 -201,51 -218,08 31,322 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ -3,53 8,03 -12,62 2,07 4,80 -0,25 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 
3,81 0,47 -6,47 62,10 3,24 12,63 
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Πίνακας 2.6 : Απασχολούµενων

Επωνυµία 2006

Αποδοτικότητα Απασχολούµενων

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 
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Απασχολούµενων Κεφαλαίων για τα έτη 2006 έως 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

Απασχολούµενων Κεφαλαίων (%) 

-2,69 0,98 2,43 2,89 -5,09

1,61 0,39 0,57 2,34 1,58

-0,95 1,94 -2,49 1,20 1,52

1,26 0,16 -1,93 27,81 1,99

Απασχολούµενων Κεφαλαίων 

2008 2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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2010 ΜΟ∆ 

5,09 -0,296 

1,58 1,298 

1,52 0,244 

1,99 5,858 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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Συµπεράσµατα: 

 

Η εταιρεία IANOS έχει έναν χαµηλό µέσο όρο σε σύγκριση µε τους δύο 

ανταγωνιστές της (Ελευθερουδάκης και Μαλλιάρης) όσον αναφορά τον ∆είκτη 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων και τον ∆είκτη Απασχολούµενων κεφαλαίων , 

παρόλα αυτά οι τιµές και των δύο δεικτών παρουσιάζουν άνοδο τα τελευταία δύο 

χρόνια. 

 

∆είκτες Ρευστότητας 

 

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να ενταχθεί µεγάλος αριθµός δεικτών, διότι η 

ρευστότητα επηρεάζεται από τα περισσότερα µεγέθη της επιχείρησης .Στόχος είναι η 

διαπίστωση της ικανότητας της επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της χωρίς 

προσφυγή σε συµπληρωµατική χρηµατοδότηση. 

Βραχυπρόθεσµοι πιστωτές προτιµούν µια υψηλή τρέχουσα αναλογία, δεδοµένου ότι 

µειώνει τον κίνδυνο. Οι µέτοχοι µπορεί να προτιµούν χαµηλότερη αναλογία, έτσι 

ώστε περισσότερα από τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης να εργάζονται 

για να αναπτύσσεται η επιχείρηση. Οι τυπικές αποδεκτές τιµές για την τρέχουσα 

αναλογία ποικίλλουν ανά επιχείρηση και βιοµηχανία. Οι συνηθέστεροι δείκτες που 

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι οι πιο κάτω: 

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό /Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις). Ο ∆είκτης αυτός φανερώνει την ευχέρεια ανταπόκρισης στις 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,µε βάση τις εισροές που εξασφαλίζουν τα στοιχεία 

του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (πελάτες ,αποθέµατα ,διαθέσιµα και χρεώστες 

γενικά). Αν και δεν υπάρχει µια γενικά αποδεκτή ή επιστηµονικά θεµελιωµένη 

άριστη τιµή , µπορεί να λεχθεί ότι τιµές µεταξύ 1,5 και 2,5 είναι ενδεικτικές πολύ 

καλής ρευστότητας. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, ζητείται η ύπαρξη ενός περιθωρίου που κυµαίνεται από 50% ως 

150%, κυρίως διότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι πιθανό να περιλαµβάνει 

στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες ρευστοποίησης  ή  δεν ρευστοποιούνται  

στη λογιστική τους αξία. Για παράδειγµα, τα αποθέµατα µπορεί να είναι µερικώς 

απαξιωµένα, µέρος των απαιτήσεων να είναι επισφαλές, κάποιες συναλλαγµατικές να 

διαµαρτυρηθούν κλπ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, υψηλές τιµές του δείκτη δείχνουν 

αναποτελεσµατική χρήση των κεφαλαιακών πόρων ή υπερβολική πιστωτική 

επέκταση λόγω ύπαρξης ανταγωνιστικών µειονεκτηµάτων κλπ. Μια αναπτυσσόµενη 



µονάδα, θα µπορούσε να διαθέσει

επενδύσεων, µια φθίνουσα για

εκσυγχρονισµό ή επέκταση σε

προϊόντων της. Σε κάθε περίπτωση

οποία είναι προτιµότερη από

κράτηση διαθεσίµων. 

 

Πίνακας 2.7:Γενική Ρευστό

Επωνυµία 200

Γενική Ρευστότητα 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 
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ρευστότητας σε σχέση και µε
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µπορούσε να διαθέσει τα πλεονάσµατά της για πραγµατοποίηση

φθίνουσα για πληρωµή αυξηµένων µερισµάτων και µια

ή επέκταση σε άλλους τοµείς δραστηριότητας ή διαφοροποίη

Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, υπάρχει κάποια εναλλακτική

προτιµότερη από τη διόγκωση των απαιτήσεων ή των αποθεµάτων

Ρευστότητα για τα έτη 2006 έως 2010 

2006 2007 2008 2009 2010

1,05 0,98 1,00 0,95 0,92

0,85 0,99 0,95 0,92 0,86

1,03 1,01 0,97 1,01 1,05

0,92 0,99 0,68 1,33 1,36

Ρευστότητα 

έχει ένα σταθεροποιηµένο και ικανοποιητικό 

µέσο όρο για την 5ετία 1,014 που είναι ενδεικτικός

σχέση και µε τους τρεις µεγάλους ανταγωνιστές του κλάδου

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

39 

για πραγµατοποίηση νέων 

µερισµάτων και µια ώριµη για 

δραστηριότητας ή διαφοροποίηση των 

κάποια εναλλακτική λύση η 

ή των αποθεµάτων ή τη 

10 ΜΟ∆ 

0,92 0,98 

0,86 0,914 

1,05 1,014 

1,36 1,056 

 

ικανοποιητικό ∆είκτη Γενικής 

ενδεικτικός µιας καλής 

ανταγωνιστές του κλάδου. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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∆είκτες ∆ραστηριότητας 

 

Στους δείκτες δραστηριότητας περιλαµβάνονται: 

� ο µέσος όρος προθεσµίας είσπραξης απαιτήσεων 

(Απαιτήσεις/πωλήσεις Χ 365).Ο δείκτης αυτός µας δείχνει  σε πόσες              

ηµέρες κατά  µέσο όρο οι Απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες της 

παραµένουν ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (επί πίστωση)  . ∆είχνει δηλαδή την εικόνα της        

"ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ"  που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΕΛΑΤΕΣ 

της.   Όσο µικρότερος ο δείκτης τόσο καλύτερος  (συνήθως). 

� ο µέσος όρος προθεσµίας εξόφλησης προµηθευτών 

 (Γραµ. Πληρ., Προµηθ. Πιστωτές / Κόστος Πωληθέντων Χ365) µας δείχνει : Σε 

πόσες ηµέρες κατά µέσο όρο οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις παραµένουν 

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  . ∆είχνει δηλαδή την εικόνα της "ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ"  που 

ακολουθεί η επιχείρηση προς τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ της (ή το αντίστροφο , την 

"Τιµολογιακή Πολιτική" των Προµηθευτών προς την συγκεκριµένη επιχείρηση). Ο 

δείκτης κρίνεται σε σχέση µε τον δείκτη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και σε σχέση µε την φύση της επιχείρησης, 

� Μέσος όρος Παραµονής αποθεµάτων στην επιχείρηση 

(Αποθέµατα/ Κόστος Πωληθέντων Χ 365) µας  δείχνει σε πόσες ηµέρες µέσο όρο 

τα Αποθέµατα µετατρέπονται σε Πωλήσεις . Όσο µικρότερος ο δείκτης τόσο 

καλύτερος. 

� και η κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων. 

 

Πίνακας 2.8:Μέσος Όρος Προθεσµίας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Επωνυµία 2006 2007 2008 2009 2010 ΜΟ∆ 

Μέσος Όρος Προθεσµίας Είσπραξης Απαιτήσεων 

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΕ 

60 59 115 107 73 82,8 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ 

ΑΕ 

75 80 136 162 149 120,4 

ΙΑΝΟΣ ΑΕ 34 33 41 36 36 36 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΕ 

61 73 73 98 125 86 
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Όρος Προθεσµίας Εξόφλησης Προµηθευτών 

2006 2007 2008 2009 2010

Προθεσµίας Εξόφλησης Προµηθευτών 

252 248 286 378 358

260 235 283 357 371

383 377 373 332 380

131 147 150 150 176

Όρος Προθεσµίας Εξόφλησης Προµηθευτών 

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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10 ΜΟ∆ 

358 304,4 

371 301,2 

380 369 

176 150,8 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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τους δείκτες ∆ραστηριότητας ,πιο συγκεκριµένα τον δείκτη

 στην επιχείρηση η εταιρεία IANOS έχει σχετικά
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10 ΜΟ∆ 

221 192,4 

354 233,4 

262 242 

123 115,4 

 

συγκεκριµένα τον δείκτη  Μέσο όρο 

έχει σχετικά υψηλές 

υποδηλώνει ότι θα πρέπει στο 
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υψηλές τιµές από τους 
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ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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"Τιµολογιακή Πολιτική" των Προµηθευτών της προς αυτήν. Τέλος στον δείκτη 

Μέσος Όρος Προθεσµίας Είσπραξης Απαιτήσεων παρατηρούµε ότι για το χρονικό 

διάστηµα που εξετάζουµε παρουσιάζει πολύ χαµηλές τιµές, απέχοντας πολύ από τις 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου υποδηλώνοντας ότι ακολουθεί µια άριστη πελατειακή 

πολιτική. Οι ανταγωνιστές της εταιρείας IANOS εισπράττουν µε µεγαλύτερη 

καθυστέρηση τις απαιτήσεις τους, αυτό µπορεί να δηλώνει ότι το πελατολόγιο τους 

έχει πρόβληµα ρευστότητας ή/και ότι χρησιµοποιούν χαλαρή πιστωτική πολιτική ως 

µέσο προσέλκυσης πελατών. 

 

∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

∆είκτης Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια  

Η τιµή του δείκτη αυτού είναι ίση µε το πηλίκο των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια 

κεφάλαια: Είναι γνωστό ότι η χρησιµοποίηση ξένων κεφαλαίων ενισχύει την 

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το µέσο πραγµατικό 

κόστος τους υπολείπεται της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. Από την 

άλλη πλευρά, διόγκωση των υποχρεώσεων αυξάνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας της 

επιχείρησης. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να προσδιοριστεί κάποια αρµονική σχέση 

µεταξύ τους, η οποία θα εκφράζεται µε ανάλογες τιµές του ∆∆Ε. 

Ο θεωρητικός προσδιορισµός της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης δεν είναι 

δυνατός. Έτσι, αφήνεται στο  management της επιχείρησης η επιλογή της περιοχής 

αποδεκτών ή επιθυµητών τιµών του ∆∆Ε, µε βάση την εµπειρία του και σε 

συνδυασµό µε τα πραγµατικά δεδοµένα της επιχείρησης και της αγοράς. 

Για την ελληνική πραγµατικότητα, µε βάση τον τρόπο λειτουργίας και τις 

δυνατότητες / αδυναµίες της κεφαλαιαγοράς, θα µπορούσε να λεχθεί ότι πρέπει να 

αποφεύγονται τιµές ανώτερες του 60 – 65 %. Πάντως, υπάρχουν κλαδικές 

ιδιαιτερότητες που είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη και συγκυρίες που 

επιβάλλεται να αξιολογούνται. 

Τέλος, πολύ σηµαντική είναι η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης του ∆∆Ε, διότι 

αποκαλύπτει τις δυνατότητες που έχει η επιχείρηση να χρηµατοδοτήσει τη 

δραστηριότητά της, αλλά και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Για τη 

συναγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων, η µελέτη του ∆∆Ε θα πρέπει να 

συνοδεύεται µε παράλληλη ανάλυση των ταµειακών ροών της επιχείρησης, των 



επενδυτικών επιλογών της

παραµέτρων εκείνων που επηρεάζουν
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εκείνων που επηρεάζουν τη ρευστότητά της. 

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

2006 2007 2008 2009 2010

προς Ίδια Κεφάλαια 

9,89 10,01 9,19 5,96 7,60

- - 336,95 92,06 146,46

2,72 3,13 4,06 4,02 4,30

2,02 2,02 2,35 0,74 0,71

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

έχει οριακά αυξηµένη δανειακή επιβάρυνση στην πενταετία

Παρόλα αυτά οι τιµές του ∆είκτη Σχέση Ξένων προς Ίδια

ικανοποιητικές συγκρινόµενες µε αυτές των ανταγωνιστών της. 

των αριθµοδεικτών: 

παράγραφο αναλύθηκαν βασικά χρηµατοοικονοµικά

των τεσσάρων µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, µε βάση

για την περίοδο 2006-2010. Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε

είναι µια κερδοφόρα επιχείρηση µε εδραιωµένη

έλεγχο των δαπανών της, µε µια επιτυχηµένη προσπάθεια

αποδοτικότητας της, µε µια καλή σταθεροποιηµένη ρευστότητα

2009 2010 ΜΟΔ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΑΝΟΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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της και γενικότερα των 

2010 ΜΟ∆ 

7,60 8,53 

146,46 191,8233 

4,30 3,646 

0,71 1,568 

 

επιβάρυνση στην πενταετία που 

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη και 

κλάδου µε βάση τον κύκλο 

θα µπορούσαµε να πούµε 

εδραιωµένη θέση στην 

επιτυχηµένη προσπάθεια αύξησης 

σταθεροποιηµένη ρευστότητα, έχοντας 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΕ
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καταφέρει να εξασφαλίσει προνοµιακές σχέσεις µε τους προµηθευτές της και 

εφαρµόζοντας µια άριστη πελατειακή πολιτική. 

 

2.13 Ανάλυση SWOT 

∆υνατά Σηµεία 

Τα βιβλία αποτελούν ένα παραδοσιακό µέσο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Βασικό 

τους πλεονέκτηµα είναι η κατηγοριοποίηση τους µε βάση τη θεµατολογία τους, µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να καλύψουν συγκεκριµένες ανάγκες και ενδιαφέροντα του 

ανταγωνιστικού κοινού. Ένα άλλο δυνατό σηµείο του κλάδου είναι ότι µεγάλο µέρος 

της βιβλιοπαραγωγής καλύπτουν τα εκπαιδευτικά-επιστηµονικά βιβλία, τα οποία είτε 

προβλέπονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα υποχρεωτικά, είτε προτείνονται για 

συµπληρωµατική ή / και εξειδικευµένη κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ιδιαίτερα 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Αδύνατα σηµεία 

    Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου 

σχετίζεται µε γλωσσικούς παράγοντες, οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στην επέκταση 

της παραγωγής και των πωλήσεών τους. Το µικρό σχετικά µέγεθος της εγχώριας 

αγοράς αφενός και η περιορισµένη διάδοση της ελληνικής γλώσσας διεθνώς 

αφ΄ετέρου, εµποδίζουν την ανάπτυξη τόσο της εγχώριας αγοράς, όσο και των 

εξαγωγών. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις του κλάδου δυσχεραίνονται στην επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν αυξηµένο κόστος. Η 

µείωση του κύκλου ζωής ενός βιβλίου είναι ένας ακόµα αρνητικός παράγοντας που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια αγορά βιβλίων. Η αυξηµένη 

παραγωγή νέων τίτλων περιορίζει την δυνατότητα «εκµετάλλευσης» στο µέγιστο 

δυνατό ενός νέου τίτλου, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τον κύκλου ζωής του (τη 

διάρκεια παραµονής του στο ράφι). Επίσης,  ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί ένα αδύνατο σηµείο. Τέλος, τα βιβλία δεν 

θεωρούνται ως “προϊόντα” που καλύπτουν βασικές ανάγκες από µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού, κατά συνέπεια η ζήτησή τους χαρακτηρίζεται από µεγάλη ελαστικότητα . 
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Ευκαιρίες 

Απαραίτητη κρίνεται, από παράγοντες του κλάδου, η περαιτέρω αναβάθµιση της 

ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (π.χ 

βάσεις δεδοµένων για customization & RFID). Η ανάπτυξη των ψηφιακών εκδόσεων 

βιβλίων (e-book) αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις του 

κλάδου, καθώς απευθύνονται σε ένα πιο νεανικό αναγνωστικό κοινό. Μία άλλη 

σηµαντική ευκαιρία αποτελεί η αύξηση του µεριδίου αγοράς που προκύπτει από την 

έξοδο των λιγότερων ισχυρών παικτών του κλάδου, λόγω της κρίσης. 

 

Απειλές  

Σηµαντική απειλή για τον κλάδο αποτελεί η διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου και η 

δυνατότητα που προσδίδει πλέον η τεχνολογία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών µέσων 

(όπως το κινητό τηλέφωνο , οι φορητοί υπολογιστές, ebook συσκευές ). Η 

δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω του οποίου καλύπτονται σε 

σηµαντικό βαθµό ανάγκες ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, περιορίζει σηµαντικά το 

δυνητικό πελατολόγιο των κλασσικών (έντυπων) εκδόσεων. Από την άλλη πλευρά, οι 

επιχειρήσεις του κλάδου αντιµετωπίζουν θετικά την πρόκληση του διαδικτύου, 

δηµιουργώντας “ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία” στις ιστοσελίδες τους και προωθώντας 

την πρακτική των ενηµερωτικών e-mails µε το αναγνωστικό κοινό. Μία ακόµα 

απειλή που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία και τη δοµή του κλάδου γενικότερα, 

είναι η περαιτέρω αύξηση της τιµής του χαρτιού, η οποία δηµιουργεί σηµαντική 

κοστολογική επιβάρυνση. Σύµφωνα όµως µε στοιχεία της αγοράς, η τιµή του χαρτιού 

σήµερα κινείται σε σταθεροποιητικά επίπεδα και δεν διαφαίνεται άµεσος κίνδυνος 

από µια τέτοια εξέλιξη. Τέλος, η µείωση των καταναλωτικών δαπανών των 

δυνητικών πελατών λόγω της κρίσης. 
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Κεφάλαιο 3 

Ποιότητα Υπηρεσιών 

3.1 Ορισµοί υπηρεσιών-Services 

 

Ένας σηµαντικός λόγος για την ανάπτυξη του τοµέα που σήµερα ονοµάζεται Services 

marketing and management,  ήταν η συνειδητοποίηση ότι οι υπηρεσίες διαφέρουν σε 

σηµαντικό βαθµό από τα προϊόντα. Εάν οι υπηρεσίες δεν διέφεραν από τα προϊόντα 

,τότε όλα όσα ξέραµε για τα αγαθά και την ποιότητα προϊόντων θα µπορούσαν να 

εφαρµοστούν και στις υπηρεσίες. 

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφοροι ορισµοί για τις υπηρεσίες – services  : 

• Οι υπηρεσίες είναι πράξεις, διαδικασίες, επιτεύγµατα, προσπάθειες 

(Zeithaml & Bitner ,2000). 

• Οι υπηρεσίες δεν είναι πράγµατα (Shostack , 1987). 

• Υπηρεσία είναι η διαδικασία. Λέµε ‘’ταινία’’ όταν εννοούµε ‘’υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας’’, λέµε ‘’ξενοδοχείο’’ ‘όταν εννοούµε ‘’υπηρεσίες προσωρινού 

καταλύµατος’’. Η χρησιµοποίηση ουσιαστικών συγκαλύπτει την θεµελιώδη 

φύση των υπηρεσιών , όπου υπηρεσίες  είναι οι διαδικασίες και όχι τα  

αντικείµενα (McLuhan , 1964). 

• Οι υπηρεσίες αποδίδουν περισσότερο ψυχολογικές εµπειρίες απ’ ότι 

αποδίδουν φυσικά υπάρχοντα (Schneider & Bowen, 1995, p.19). 

 

3.2 Ορισµοί ποιότητας 

∆εν είναι εύκολο να οριστεί η «ποιότητα». Αν ζητούσαµε από έναν αριθµό ατόµων 

να µας ορίσουν την έννοια της ποιότητας, το πιο πιθανόν είναι να παίρναµε τόσες 

απαντήσεις, όσοι οι ερωτώµενοι. Όλοι έχουµε µια ιδέα του τι σηµαίνει, αλλά κανείς 

δεν µπορεί να την προσδιορίσει µε σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.  Ο Pirsig (1975) 

ισχυρίζεται ότι οι ιδέες-απόψεις µας σχετικά µε την ποιότητα σχηµατίζονται µε βάση 

τις εικόνες της µνήµης µας. Βασίζουµε την εκτίµηση της ποιότητας σε αναλογίες µε 

αυτό που έχουµε βιώσει στο παρελθόν. Αυτό εξηγεί γιατί µια οµάδα ανθρώπων µε 

παρόµοιο υπόβαθρο και το ίδιο περίπου µορφωτικό επίπεδο δίνουν κατ’ προσέγγιση 
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την ίδια αξιολόγηση ποιότητας. Οι φορείς υπηρεσιών δίνουν τον δικό τους ορισµό για 

την ποιότητα – αυτό που πιστεύουν ότι οι πελάτες θέλουν. Η δηµιουργία ορισµών 

ποιότητας αποτελεί µια αναπτυξιακή διαδικασία για µία εταιρεία. Η εταιρεία δεν 

κερδίζει χρόνο αντιγράφοντας τους ορισµούς ποιότητας άλλων εταιριών , καθώς οι 

ορισµοί αυτοί είναι συχνά άσχετοι όταν τοποθετηθούν σε νέο πλαίσιο µε 

διαφορετικούς όρους. Ωστόσο οι εταιρείες µπορούν να αξιοποιήσουν και να µάθουν 

από τον τρόπο που οι άλλες εταιρείες ορίζουν την ποιότητα. Η εύρεση σχετικών 

ορισµών αποτελεί ένα πρώτο σηµαντικό στάδιο στην βελτίωση της ποιότητας. 

Πολλοί έχουν προσπαθήσει να θέσουν γενικούς ορισµούς της «ποιότητας», όπως για 

παράδειγµα «συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές» (Crosby , 1980) και «φόρµα για 

χρήση» (Juran , 1982). Ένας ευρύς ορισµός της ποιότητας δόθηκε το 1990 στο 

International Standard for Service Quality : «Το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που αποδεικνύουν την ικανότητα τους να ικανοποιούν 

άµεσες και έµµεσες ανάγκες»  (ISO 9004:2, Quality management and quality system 

elements – Guidelines for services). 

Γενικοί ορισµοί της ποιότητας, δίνουν στον καθένα µία ιδέα του τελικού 

αποτελέσµατος, για το οποίο εργάζονται όλοι µαζί για να πετύχουν : ενοποιεί 

τµήµατα κάτω από τους ίδιους αντικειµενικούς σκοπούς. Οι πολιτικές ποιότητας 

δίνουν συγκεκριµένες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να γίνεται η εργασία. Πολλές 

εταιρείες διαµορφώνουν µια πολιτική ποιότητας ως βάση για όλες τις εργασίες στην 

επιχείρηση και ως κατευθυντήρια γραµµή για το πώς οι πελάτες πρέπει να 

αντιµετωπίζονται. 

Σύµφωνα µε τον Edvardsson (1988 a. P. 91) : «Ποιότητα είναι ένα ζήτηµα του να 

ανακαλύπτεις τι δηµιουργεί αξία για τον πελάτη και η επίτευξη του». Για αυτό είναι 

πραγµατικά απαραίτητο να κατανοήσουµε τον πελάτη και την τρέχουσα κατάσταση. 

Θεµελιώδης σηµασίας είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του πελάτη στην σωστή 

κατεύθυνση. Αν αυτό δεν επιτευχτεί, δεν µπορεί να υπάρξει καλή ποιότητα. Γνώση 

και κατανόηση των αναγκών των πελατών πρέπει στη συνέχεια να µεταφραστεί σε 

προδιαγεγραµµένη ζήτηση για τις υπηρεσίες. Στο επόµενο βήµα η προδιαγεγραµµένη 

ζήτηση πρέπει να µετατραπεί σε συγκεκριµένες υπηρεσίες . 
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3.3 Χαρακτηριστικά ποιότητας 

 

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού και η ταχεία απελευθέρωση της αγοράς έχουν 

οδηγήσει πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης να αναζητούν 

κερδοφόρους τρόπους που θα τους προσφέρουν διαφοροποίηση. Μία στρατηγική που 

έχει σχέση µε την επιτυχία σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι η παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών (Rudie and Wansley 1985; Thompson, DeSouza, and Gale 

1985). Επίτευξη ανώτερης ποιότητας των υπηρεσιών φαίνεται να είναι προϋπόθεση 

για την επιτυχία, αν όχι επιβίωσης, των εν λόγω επιχειρήσεων στην δεκαετία του 

1980 και πέρα. 

Σε αντίθεση µε την ποιότητα στα προϊόντα, στα οποία µπορεί αντικειµενικά  να 

µετρηθεί µε δείκτες όπως η αντοχή και ο αριθµός των ελαττωµάτων (Crosby 1979 

;Garvin 1983), η ποιότητα υπηρεσιών είναι µια αφηρηµένη και αόριστη έννοια λόγω 

των τριών µοναδικών και εγγενή χαρακτηριστικών των υπηρεσιών όπως ασάφεια (οι 

υπηρεσίες είναι άυλες) , ετερογένεια και το αδιάσπαστο-αδιαίρετο  παραγωγής και 

κατανάλωσης (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985). Συγκεκριµένα, 

i. Αρχικά οι περισσότερες υπηρεσίες είναι άυλες. Επειδή αποτελούν 

προσπάθειες-επιτεύγµατα, εµπειρίες και όχι αντικείµενα, ακριβείς 

προδιαγραφές κατασκευής όσο αφορά οµοιόµορφη ποιότητα σπάνια µπορούν 

να τοποθετηθούν. Σε αντίθεση µε τα υλικά προϊόντα όπως παραδείγµατος 

χάριν τα αυτοκίνητα, η ποιότητα στα άυλα δεν µπορεί να µετρηθεί, να 

ελεγχθεί και να διασφαλιστεί  πριν από την πώληση. Επιπλέον η έλλειψη 

απτών χαρακτηριστικών όπως το σχήµα, το βάρος ή το µέγεθος οδηγεί τον 

καταναλωτή να αναζητήσει σηµάδια ποιότητας που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν µε ακρίβεια. 

ii. ∆εύτερον, οι υπηρεσίες – ειδικά εκείνες στις οποίες υπάρχει υψηλή 

συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού – είναι ετερογενείς. Οι αποδόσεις τους 

συχνά διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό, από πελάτη σε πελάτη, από 

µέρα σε µέρα. Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που έχουν οι υπάλληλοι 

µιας τράπεζας, οι πωλητές ενός καταστήµατος λιανικής πώλησης,  οι 

αεροσυνοδοί, οι ασφαλιστικοί  πράκτορες   µε τους πελάτες τους σπάνια 

µπορεί να τυποποιηθεί για να εξασφαλιστεί οµοιοµορφία παρόµοια µε εκείνη 

των αγαθών που παράγονται σε ένα εργοστάσιο. 
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iii. Τρίτον, η παραγωγή και κατανάλωση πολλών υπηρεσιών δεν µπορούν να 

διαχωριστούν. Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να παραχθούν σε ένα χρόνο και 

τόπο και στη συνέχεια να αποθηκευτούν για µελλοντική χρήση σε άλλο τόπο. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών γίνεται συχνά αντιληπτή κατά την αλληλεπίδραση 

του πελάτη µε τον πάροχο της υπηρεσίας. Σε αντίθεση µε τους παραγωγούς 

αγαθών οι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν το όφελος ενός εργοστασίου που 

χρησιµεύει ως ενδιάµεσος µεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης από 

τους πελάτες. Οι πελάτες υπηρεσιών παρατηρούν και αξιολογούν καθώς 

απολαµβάνουν  την υπηρεσία. 

Παρόλο που η βιβλιογραφία σχετικά µε την ποιότητα είναι κυρίως 

προσανατολισµένη στα αγαθά, υπάρχουν και αρκετές αναφορές στην ποιότητα 

υπηρεσιών. Από αυτές τις αναφορές προκύπτουν τα ακόλουθα : 

• Η ποιότητα υπηρεσιών είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί από ότι η ποιότητα 

προϊόντων. Επιπλέον, τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι πελάτες για να 

εκτιµήσουν την ποιότητα υπηρεσιών είναι πιο δύσκολο να κατανοηθούν από 

τον έµπορο. Έτσι, η εκτίµηση των πελατών για υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης είναι πιο δύσκολη και περίπλοκη από την εκτίµηση τους για τα 

αυτοκίνητα (Zeithaml et al., 1990). 

• Οι πελάτες δεν αξιολογούν την ποιότητα υπηρεσιών αποκλειστικά από την 

έκβαση της υπηρεσίας (π.χ πως φαίνονται τα µαλλιά ενός πελάτη ύστερα από 

ένα κούρεµα) αλλά λαµβάνουν υπόψη και την διαδικασία παροχής υπηρεσιών 

(π.χ πόσο φιλική ήταν η κοµµώτρια κατά την διάρκεια του κουρέµατος) 

(Zeithaml et al., 1990). 

• Τα µόνα κριτήρια που µετράνε στην αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών 

ορίζονται από τους πελάτες. Μόνο οι πελάτες µπορούν να κρίνουν την 

ποιότητα. Ειδικότερα η ποιότητα υπηρεσιών, στο βαθµό που γίνεται 

αντιληπτή από τους πελάτες, µπορεί να προσδιοριστεί ως η διαφορά µεταξύ 

προσδοκιών και επιθυµιών των πελατών και των αντιλήψεων τους (Zeithaml 

et al., 1990). 

Από έρευνες που έχουν γίνει, έχουν βρεθεί αρκετοί κύριοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις προσδοκίες των πελατών όσο αφορά την ποιότητα: 
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• Κατ’ αρχάς, τα σχόλια που ακούν οι πελάτες από άλλους πελάτες – word 

of mouth communications – αποτελεί δυναµικό παράγοντα των 

προσδοκιών. Έτσι οι πελάτες προσδοκούν υψηλή ποιότητα από 

επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ακούσει καλές συστάσεις. 

• ∆εύτερον, οι προσδοκίες φαίνεται να διαφέρουν ανάλογα µε τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά και περιστάσεις - personal needs - , υποδεικνύοντας έτσι 

ότι οι προσωπικές ανάγκες των πελατών µετριάζουν τις προσδοκίες τους 

σε µεγάλο βαθµό. Ένα παράδειγµα από το οποίο γίνεται ολοφάνερο η 

επίδραση των προσωπικών αναγκών στις προσδοκίες, είναι στον τοµέα 

των τραπεζών και πιο συγκεκριµένα στο τµήµα πιστωτικών καρτών. Ενώ 

ορισµένοι πελάτες αναµένουν από την τράπεζα τους να τους προσφέρει το 

µέγιστο δυνατό πιστωτικό όριο, κάποιοι άλλοι πελάτες επιθυµούν η 

τράπεζα τους να ήταν πιο αυστηρή από ότι πραγµατικά είναι, όσο αφορά 

το πιστωτικό όριο. 

• Τρίτον, οι παλιότερες εµπειρίες – past experience- από την παροχή της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας, επηρεάζει επίσης τις προσδοκίες των πελατών. 

• Τέταρτον, οι εξωτερικές επικοινωνίες, διαφήµιση – external 

communications – από τους πάροχους υπηρεσιών φαίνεται να 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των προσδοκιών των 

πελατών. Στο πλαίσιο των εξωτερικών επικοινωνιών περιλαµβάνεται µια 

ποικιλία άµεσων και έµµεσων µηνυµάτων που µεταβιβάζονται από τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

• Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας, του οποίου η επιρροή 

συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των εξωτερικών επικοινωνιών είναι η 

τιµή. Η τιµή παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των προσδοκιών, 

ιδίως των πιθανών πελατών της υπηρεσίας. 

 

3.4 Παράγοντες ποιότητας 

Αποσαφηνίζοντας τους παράγοντες ποιότητας σε µια υπηρεσία και κρίνοντας την 

σηµασία του καθενός, βοηθάει στο να τεθούν προτεραιότητες ως προς την ανάπτυξη 

ποιότητας. Παράγοντες είναι ένας ευρύς όρος, που ορισµένοι ερευνητές αποκαλούν 

διαστάσεις ή κατηγορίες. Οι παράγοντες ποιότητας δηµιουργούν την αντίληψη του 
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πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων για 

µια υπηρεσία αποτελεί µέρος του έργου για την δηµιουργία πιο συγκεκριµένων 

ορισµών ποιότητας για µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Μπορούµε να αρχίσουµε µε τα 

αποτελέσµατα από διάφορες µελέτες οι οποίες έχουν καταγράψει τους παράγοντες 

που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την διαµόρφωση της αντίληψης του πελάτη για την 

ποιότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο κάθε υπηρεσία έχει να ανακαλύψει τους 

παράγοντες ποιότητας που ισχύουν για αυτήν. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι κοινοί 

παράγοντες για όλες τις υπηρεσίες. 

Υπάρχουν αρκετές µελέτες οι οποίες επικεντρώνονται στην περιγραφή των 

παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη των πελατών όσο αφορά την ποιότητα. Ο 

Berry et al. (1988) έχει προσδιορίσει πέντε καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας των 

υπηρεσιών : τα απτά χαρακτηριστικά, η αξιοπιστία, η ανταπόκριση , η διασφάλιση 

και η συναισθηµατική κατανόηση . 

Πίνακας 3.1: Παράγοντες Ποιότητας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.ΑΠΤΑ    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Tangibles 

Η εµφάνιση φυσικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, προσωπικού 

κλπ. 

Πράγµατα που ο πελάτης µπορεί εύκολα να παρατηρήσει. 

2.ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 Reliability 
Η ικανότητα να παρέχεται η υπηρεσία µε συνέπεια και ακρίβεια. 

3.ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 Responsiveness 

Η γρήγορη και σωστή εκτέλεση υπηρεσιών καθώς και η θέληση του  

προσωπικού να για βοήθεια των πελατών. 

4.∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 Assurance 

Η γνώση και ικανότητα του προσωπικού καθώς και η ικανότητα  

δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης και ασφάλειας. 

5.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 Empathy 

Κατανόηση όσο αφορά τις ανάγκες του πελάτη καθώς και 

ξεχωριστή  

προσοχή στον καθένα. 

 

3.5 Μοντέλα ανάλυσης Ποιότητας 

Υπάρχουν πολλά µοντέλα ανάλυσης ποιότητας υπηρεσιών, η επιλογή όµως του 

µοντέλου εξαρτάται από το σκοπό της ανάλυσης που θέλουµε να κάνουµε, τον τύπο 

της επιχείρησης και την κατάσταση της αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχή βελτίωση της ποιότητας είναι να καταλάβουµε πρώτα πως η ποιότητα γίνεται 

αντιληπτή και πως εκτιµάται από τους πελάτες. Υπάρχει µια πλειάδα από χρήσιµα 



µοντέλα, τα οποία βοηθούν

καταλάβουν, µέσα από τα στοιχεία

πελάτες. Τα µοντέλα αυτά µπορο

εστιάζουν: 

• Στην αντιληπτή από τον

• στην διαδικασία δηµιουργίας

service) ή, 

• στην όλη υπηρεσία

 

Μοντέλα που εστιάζουν στην

Model of customer-perceived

 

  Για το σχηµατισµό µιας πλήρης

πελάτης συγκρίνει την αντιληπτή

την σειρά της επηρεάζεται από

παραπάνω). Αν η αντιληπτή

ο πελάτης είναι ικανοποιηµένος

σχέση µε την αντιληπτή ποιότητα

µάτια του πελάτη ακόµα και

παρέχει. Το σχήµα 3.1 δείχνει

αποκαλύπτεται µέσα από ένα

 

 

Σχήµα 3.1 Αντιληπτή ποιότητα

οποία βοηθούν τους µάνατζερ και το προσωπικό πρώτης γραµµής

µέσα από τα στοιχεία µιας έρευνας πελατών, τι είναι σηµαντικό

µοντέλα αυτά µπορούν να χωριστούν σε τρεις οµάδες, ανάλογα

ληπτή από τον πελάτη ποιότητα (customer-perceived 

σία δηµιουργίας της υπηρεσίας (process in the creation of the 

υπηρεσία (whole service-systems models). 

εστιάζουν στην αντιληπτή από τον πελάτη ποιότητα 

perceived quality 

σχηµατισµό µιας πλήρης αξιολόγησης σχετικά µε την ποιότητα

συγκρίνει την αντιληπτή ποιότητα µε την αναµενόµενη ποιότητα

εται από µια σειρά παραγόντων (τους οποίους και

η αντιληπτή ποιότητα αντιστοιχεί µε την αναµενόµενη ποιότητα

ικανοποιηµένος. Αν οι προσδοκίες του πελάτη είναι πολύ

αντιληπτή ποιότητα, τότε η ποιότητα δεν θα είναι ικανοποιητική

πελάτη ακόµα και αν χαρακτηρίζεται ως καλή από την εταιρεία

3.1 δείχνει πως η συνολική αντίληψη για την

µέσα από ένα φάσµα µεταξύ αναµενόµενης και αντιληπτής

ποιότητα Πηγή:Gronroos,1990 
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προσωπικό πρώτης γραµµής, να 

είναι σηµαντικό για τους 

οµάδες ανάλογα µε το αν 

 quality) ή, 

in the creation of the 

την ποιότητα υπηρεσιών, ο 

αναµενόµενη ποιότητα, η οποία µε 

οποίους και αναφέραµε 

αναµενόµενη ποιότητα, τότε 

πελάτη είναι πολύ µεγάλες σε 

είναι ικανοποιητική στα 

από την εταιρεία που την 

αντίληψη για την ποιότητα 

και αντιληπτής ποιότητας. 
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  Η τεχνική ποιότητα αφορά τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο πακέτο 

υπηρεσιών: τεχνικές λύσεις, µηχανήµατα, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

πείρα προσωπικού κτλ. Η λειτουργική ποιότητα βασίζεται στη συµπεριφορά του 

προσωπικού ,στην δυνατότητα πρόσβασης, στο φυσικό περιβάλλον, στις εσωτερικές 

σχέσεις κτλ. Αν η τεχνική ποιότητα της ίδιας υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από 

διαφορετικές εταιρείες, γίνεται αντιληπτή ως ίδια από τον πελάτη, τότε η λειτουργική 

ποιότητα µπορεί να αποτελέσει έναν σηµαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα. 

  Το µοντέλο δείχνει ότι η αντίληψη του πελάτη για την ποιότητα, και για την τεχνική 

και για την λειτουργική, επηρεάζεται από την εταιρική εικόνα της επιχείρησης. Μια 

θετική εικόνα µπορεί να οδηγήσει τον πελάτη να παραβλέψει λάθη στην ποιότητα 

θεωρώντας τα ως προσωρινά. Η εταιρική εικόνα µιας επιχείρησης µπορεί να 

επηρεάζεται από διάφορες δηµόσιες σχέσεις και µετρήσεις που προκύπτουν από το 

µάρκετινγκ που ακολουθεί. Οι µεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις χρειάζονται την 

συνδροµή των µέσων µαζικής επικοινωνίας για την δηµιουργία και τον σχηµατισµό 

της εταιρικής τους εικόνας. Η εταιρική εικόνα ( image ) και τα διάφορα σχόλια ( 

word of mouth ) µπορούν εµµέσως να ελεγχθούν από την επιχείρηση. Επίσης οι 

ανάγκες των πελατών επηρεάζουν τις προσδοκίες τους όσο αφορά την ποιότητα 

υπηρεσιών. 

  Το µοντέλο αυτό τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο. Οι αντιλήψεις του πελάτη 

σχετικά µε την ποιότητα είναι αυτές που οδηγούν τις προσπάθειες της επιχείρησης για 

την βελτίωση της ποιότητας της. Μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι το µοντέλο αυτό 

βοηθάει τους µάνατζερ και το προσωπικό επιχειρήσεων να καταλάβουν πως 

διαφορετικοί παράγοντες, τους οποίους µπορούν να διαχειριστούν, επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

 

3.6 Μέτρηση Ποιότητας 

Μέθοδος SERVQUAL 

 

  Στις παραπάνω ενότητες αναφερθήκαµε σε κάποιες έννοιες, στις οποίες βασίζεται η 

µέθοδος SERVQUAL. Επινοήθηκε από τους Leonard L.Berry,A. Parasuraman και 

Valerie A. Zeithaml (1988). Την αναφέρουµε εδώ επειδή η µέθοδος αυτή αποτελεί 

ένα εργαλείο µέτρησης υπηρεσιών. Λεπτοµερείς κριτικές για την µέθοδο αυτή 
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παρατίθενται σε Ovretveit (1992b,1993a) και σε ένα παράδειγµα όπου 

χρησιµοποιείται στον τοµέα υγείας σε Babakus και Mangold (1992). 

  Η µέθοδος βασίζεται στους πέντε παράγοντες ποιότητας απτά χαρακτηριστικά, 

αξιοπιστία, ανταπόκριση, διασφάλιση και συναισθηµατική κατανόηση (Parasuraman 

et al.,1988).Υπάρχουν δύο µέρη στην διαδικασία της µέτρησης. Από το πρώτο µέρος 

διαπιστώνουµε τις  προσδοκίες του πελάτη σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνεται ότι θα 

ήταν κάποιες υπηρεσίες «ιδεατές» και από το δεύτερο µέρος διαπιστώνουµε τις 

αντιλήψεις του πελάτη σχετικά µε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από µια 

συγκεκριµένη εταιρεία. Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 22 ερωτήσεις οι οποίες 

βασίζονται στους πέντε παραπάνω παράγοντες ποιότητας. Υπάρχουν τέσσερις ή 

πέντε ερωτήσεις για κάθε παράγοντα. Οι απαντήσεις των ερωτώµενων δίνονται µε 

µια εφταβάθµια κλίµακα που κυµαίνεται από το «Συµφωνώ απόλυτα» στο «∆ιαφωνώ 

απόλυτα». Από το πρώτο µέρος η εφταβάθµια κλίµακα παράγει ένα ιδεατό προφίλ για 

κάθε παράγοντα ποιότητας. Στη συνέχεια το προφίλ της αντιληπτής ποιότητας, από 

το δεύτερο µέρος, µπορεί να συγκριθεί µε το «ιδεατό» προφίλ του πρώτου µέρους  

“SERVQUAL Score = Perception Score - Expectation Score” . Οι αποκλίσεις µεταξύ 

προσδοκώµενου και αντιληπτού θα πρέπει να µελετηθούν. Οι µεταβλητές που 

παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες αποκλίσεις αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για 

την βελτίωση της ποιότητας. 

   Σύµφωνα µε διάφορους συγγραφείς η µέθοδος SERVQUAL µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε διάφορες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες. Η µέθοδος αυτή 

γίνεται ακόµα πιο αξιόπιστη όταν χρησιµοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

  Συνεπώς, χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία SERVQUAL η ποιότητα υπηρεσιών 

καθορίζεται από το χάσµα µεταξύ προσδοκιών και αποτελέσµατος, µεταξύ αυτού που 

προσδοκούν οι πελάτες και αυτού που τους παραδόθηκε, πράγµα που σηµαίνει ότι: 

• Η ποιότητα υπηρεσιών είναι σχετική και όχι απόλυτη. 

• ∆ιαφορετικοί πελάτες µπορεί να εκλάβουν διαφορετικά το επίπεδο ποιότητας 

υπηρεσιών. 

• Η ποιότητα καθορίζεται από τον πελάτη και όχι από τον παροχέα των 

υπηρεσιών. 

• Η ποιότητα των υπηρεσιών µπορεί να επιτευχθεί είτε από την κάλυψη ή την 

υπερκάλυψη των προσδοκιών του πελάτη είτε από την αλλαγή των 

προσδοκιών του. 
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3.7 Ερωτήµατα 

 Μελετώντας την βιβλιογραφία για την ποιότητα υπηρεσιών και τον κλάδο του 

βιβλίου δηµιουργούνται ερωτήµατα όπως : α) υπάρχει χάσµα µεταξύ των προσδοκιών 

και των αντιλήψεων των πελατών των βιβλιοπωλείων; β) ποιοι είναι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών γ) ποιος παράγοντας 

ποιότητας θεωρείται σηµαντικότερος βάσει των αντιλήψεων των πελατών; δ) τι 

πρέπει να κάνουν τα βιβλιοπωλεία για να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών τους; ε) υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις ανάµεσα σε εξωτερικούς και 

εσωτερικούς πελάτες; 

Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε µέσα 

από την συγκεκριµένη έρευνα.   
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Κεφάλαιο 4 

 Ερευνητική διαδικασία 

4.1Αντικείµενο και στόχος της έρευνας 

Η εµπειρική έρευνα της παρούσας εργασίας επιδιώκει την εκτίµηση του χάσµατος 

που υπάρχει µεταξύ της ικανοποίησης που προσδοκούν οι πελάτες από κάθε 

βιβλιοπωλείο και των πραγµατικών τους αντιλήψεων σχετικά µε την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Ως ερευνώµενος πληθυσµός επιλέχθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα πελατών µιας 

µεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων της χώρας. 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση επιδιώκεται η κατανόηση των παραγόντων που 

είναι κρίσιµοι για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και η εύρεση 

και ερµηνεία των συσχετίσεων µεταξύ των διάφορων µεταβλητών. 

4.2 ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των πελατών των 

βιβλιοπωλείων IANOS και για το χρονικό διάστηµα 11 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 

2011 και 26 Σεπτεµβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2011. 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο , 

το οποίο δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε το µοντέλο SERVQUAL,  είναι βασισµένο στις 

πέντε διαστάσεις ποιότητας α) απτά χαρακτηριστικά, β) αξιοπιστία, γ) ανταπόκριση, 

δ) διασφάλιση και ε) συναισθηµατική κατανόηση και µε τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του κλάδου των βιβλιοπωλείων. Πιο 

συγκεκριµένα οι ερωτήσεις Α1 έως Α4 και Β1 έως Β4 συνδέονται µε την διάσταση 

απτά χαρακτηριστικά, οι ερωτήσεις Α5 έως Α9 και Β5 έως Β9 µε την διάσταση 

αξιοπιστία, οι Α10 έως Α13 και Β10 έως Β13 µε την διάσταση ανταπόκριση, οι Α14 

έως Α17 και Β14 έως Β17 µε την διασφάλιση, τέλος οι Α18 έως Α22 και Β18 έως 

Β22 µε την διάσταση συναισθηµατική κατανόηση. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερα µέρη: 

Μέρος Α-Οι προσδοκίες ως προς την ποιότητα υπηρεσιών των βιβλιοπωλείων:  
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Περιλαµβάνει 22 ερωτήσεις µε σκοπό την κατανόηση των προσδοκιών των πελατών 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παροχής υπηρεσιών των βιβλιοπωλείων, 

δηλαδή η αντίληψη των πελατών για το πώς θα ήθελαν να είναι το «ιδανικό» 

βιβλιοπωλείο. Για τις απαντήσεις χρησιµοποιήθηκε η εφταβάθµια κλίµακα Likert 

όπου το ∆ιαφωνώ απόλυτα ανήκει στο 1 και το Συµφωνώ απόλυτα στο 7. 

Μέρος Β - Οι αντιλήψεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών των βιβλιοπωλείων 

IANOS: 

Όπου περιλαµβάνει το ίδιο σετ 22 ερωτήσεων του Α΄ µέρους µε την διαφορά ότι  στο 

µέρος αυτό ζητείται η άποψη των ερωτώµενων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας IANOS ΑΕ- 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ. 

Μέρος Γ- Γενικότερα σε σχέση µε τα άλλα µεγάλα βιβλιοπωλεία: 

Περιλαµβάνει εννέα ερωτήσεις, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες έχουν ως σκοπό να 

καταγράψουν το βαθµό ικανοποίησης των πελατών συνολικά, ενώ οι υπόλοιπες πέντε 

να εµπλουτίσουν το προφίλ των ερωτώµενων. 

Μέρος ∆ – ∆ηµογραφικά Στοιχεία : 

Εδώ περιλαµβάνονται δηµογραφικά-προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων όπως 

φύλο, ηλικία, µορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, ύπαρξη παιδιών, 

απασχόληση µε σκοπό την σκιαγράφηση του προφίλ των ερωτώµενων. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε δύο τρόπους: 

• Με προσωπικές συνεντεύξεις στην έξοδο των βιβλιοπωλείων µε την χρήση 

του έντυπου ερωτηµατολογίου, πελάτες τους οποίους θα µπορούσαµε να 

χαρακτηρίσουµε ως εξωτερικούς, και 

• Μέσω email στους πελάτες-µέλη του IANOS CLUB, πελάτες τους οποίους θα 

µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε ως εσωτερικούς. 

 ∆είγµα 

Το µέγεθος του δείγµατος για τους εξωτερικούς πελάτες ανέρχεται σε 120 άτοµα και 

για τους εσωτερικούς πελάτες σε 1002 άτοµα. 
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Στατιστικά εργαλεία 

Τέλος, για την στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν α) το πρόγραµµα IBM SPSS 

19 και β) η εφαρµογή Microsoft Office Excel 2007. 

4.3 Ανάλυση αξιοπιστίας 

 
Προτού προβούµε στην ανάλυση του ερωτηµατολογίου είναι σκόπιµο να εξετάσουµε 

τον δείκτη εσωτερικής συνοχής alpha (Cronbach, 1951). Η αξιοπιστία άλφα εκτιµά 

την εσωτερική συνέπεια των στοιχείων ενός ερωτηµατολογίου-δηλαδή αν τα στοιχεία 

έχουν την τάση να καταµετρούν το ίδιο πράγµα. 

Για το δείγµα των εξωτερικών πελατών: 

Α΄ µέρος της έρευνας : Cronbach’s alpha=0,800 

Β΄ µέρος της έρευνας : Cronbach’s alpha=0,925 

Για το δείγµα των εσωτερικών πελατών: 

Α΄ µέρος της έρευνας : Cronbach’s alpha=0,806 

Β΄ µέρος της έρευνας : Cronbach’s alpha=0,911 

 Όλα τα Cronbach’s alpha που υπολογίσαµε έχουν τιµή πάνω από 0,7 (ευρέως 

αναγνωρισµένη εµπειροτεχνική µέθοδο του 0,7, Nunnally 1978) που σηµαίνει ότι 

υπάρχει µια καλή εσωτερική συνέπεια µεταξύ των στοιχείων του ερωτηµατολογίου. 

4.4 ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά των ερωτώµενων 

Ανάλυση ∆’ µέρος ερωτηµατολογίου 

Από την πραγµατοποίηση της έρευνας προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα όσο αφορά 

το προφίλ των ερωτώµενων: 

1. ∆ιακρίνουµε µια υπεροχή των γυναικών (ποσοστά 62,5% και 72,23%) σε 

σχέση µε τους άντρες (ποσοστά 37,5% και 27,77%), καθώς και στα δύο 

εξεταζόµενα δείγµατα, των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, οι γυναίκες 

υπερτερούν. Επιβεβαιώνοντας και τα αποτελέσµατα της τελευταίας 

πανελλήνιας έρευνας ότι η ανάγνωση είναι γένους θηλυκού. 
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Γ3: Από την ερώτηση Γ

ερωτώµενων πελατών βρίσκεται

και το 91,29% των εσωτερικών

Γράφηµα 4.17: Κατανοµή

ικανοποιηµένοι είναι από τα βιβλιοπωλεία

 

Γράφηµα 4.18: Κατανοµή

ικανοποιηµένοι είναι από τα βιβλιοπωλεία
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Γ3.Αν κρίνετε συνολικά

ικανοποιηµένοι
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Γ3.Αν κρίνετε

ικανοποιηµένοι

ερώτηση Γ3 διαπιστώνουµε ότι και η συνολική ικανοποίηση

πελατών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Έτσι το 87,5% των

των εσωτερικών πελατών απάντησε µε 4 και 5. 

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς

από τα βιβλιοπωλεία IANOS. 

Κατανοµή δείγµατος  εσωτερικών πελατών ως προς

από τα βιβλιοπωλεία IANOS. 

µε το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο παρατηρούµε µεγάλο

και στη µέτρια ικανοποίηση. Πιο συγκεκριµένα στο

Ικανοποιημέν

2 3 4 5 Πολύ 

Ικανοποιημέν

ος

3 12 60 45

Αν κρίνετε συνολικά (υπηρεσίες,υπαλλήλους,τιµές), πόσο

ικανοποιηµένοι είστε από τα βιβλιοπωλεία IANOS;

ικανοποιημ

2 3 4 5 Πολύ 

ικανοποιημ

5 90 550

Αν κρίνετε συνολικά (υπηρεσίες,υπαλλήλους,τιµές),πόσο

ικανοποιηµένοι είστε από τα βιβλιοπωλεία IANOS
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συνολική ικανοποίηση των 

των εξωτερικών 

ως προς το πόσο 

 
ως προς το πόσο 

παρατηρούµε µεγάλο αριθµό 

συγκεκριµένα στο δείγµα των 
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;
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456

υπαλλήλους τιµές),πόσο 

IANOS;



εξωτερικών πελατών το 60%

33,33% είναι µέτρια ικανοποιηµένοι

Αντίστοιχα στο δείγµα των

ικανοποιηµένοι 20,87% 

ικανοποιηµένοι. 

Γράφηµα 4.19: Κατανοµή

ικανοποιηµένοι είναι από το ηλεκτρονικό

 

Γράφηµα 4.20: Κατανοµή
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Γ4.Πόσο ικανοποιηµένοι

βιβλιοπωλείο

60% είναι πολύ ικανοποιηµένοι απαντώντας

µέτρια ικανοποιηµένοι και τέλος το 6,67% είναι λίγο ικανοποιηµένοι

στο δείγµα των εσωτερικών πελατών, το 74,59%

 είναι µέτρια ικανοποιηµένοι και το 4,54%

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς

από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στην ιστοσελίδα IANOS.

Κατανοµή δείγµατος  εσωτερικών πελατών ως προς

από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στην ιστοσελίδα IANOS.

συγκεκριµένη ερώτηση ζητήσαµε από τους ερωτώµενους

τι ποσοστό από τις συνολικές αγορές τους σε βιβλία, πραγµατοποιούν

1 Λίγο 

Ικανοποιημ

2 3 4 5 Πολύ 

Ικανοποιημ

ένος

6 40 41 31

Γ Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από το ηλεκτρονικό 

βιβλιοπωλείο στην ιστοσελίδα IANOS;

ικανοποιημ

2 3 4 5 Πολύ 

ικανοποιημ

ένος

35 230 477 345

Γ Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από το ηλεκτρονικό 

βιβλιοπωλείο στην ιστοσελίδα IANOS;
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απαντώντας µε 4 και 5, το 

είναι λίγο ικανοποιηµένοι. 

74,59% είναι πολύ 

4,54% είναι λίγο 

ως προς το πόσο 

ιστοσελίδα IANOS. 

ως προς το πόσο 

ιστοσελίδα IANOS. 

τους ερωτώµενους να µας 

βιβλία, πραγµατοποιούν 

5 Πολύ 

Ικανοποιημ

ένος

31

ηλεκτρονικό 

5 Πολύ 

ικανοποιημ

ένος

345

ηλεκτρονικό 



στα βιβλιοπωλεία IANOS

ποσοστό ανήκει σε άλλα

λάβαµε διαπιστώνουµε ότι το

βιβλιοπωλεία IANOS για αγορές

ποσοστό των εσωτερικών

πραγµατοποιούν το 80% και

Ωστόσο αρκετοί είναι και οι

αγορών τους στα συγκεκριµένα

Γράφηµα 4.21: Κατανοµή

βιβλίων που αγοράζουν από τα

 

Γράφηµα 4.22: Κατανοµή
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Γ5.Από τα

εκατό)αγοράζετε

IANOS (Share of wallet). Αυτό σηµαίνει ότι το υπολειπόµενο

ανήκει σε άλλα βιβλιοπωλεία-ανταγωνιστές. Από τις απαντήσεις

διαπιστώνουµε ότι το 11,66% των εξωτερικών πελατών χρησιµοποιεί

για αγορές βιβλίων. Περίπου ίδιο είναι και 

εσωτερικών πελατών 11,70%. Πολύ από τους ερωτώµενους

το 80% και 60% των αγορών τους στα βιβλιοπωλεία

είναι και οι ερωτώµενοι που πραγµατοποιούν µόνο το

συγκεκριµένα βιβλιοπωλεία. 

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς

αγοράζουν από τα βιβλιοπωλεία IANOS. 

Κατανοµή δείγµατος  εσωτερικών πελατών ως προς

αγοράζουν από τα βιβλιοπωλεία IANOS. 

10 20 30 40

Ποσοστό Βιβλίων

40% 60% 80%

13 28 43

Από τα βιβλία που αγοράζετε,τι ποσοστό ( τοις εκατό

αγοράζετε από τα βιβλιοπωλεία IANOS;

100 200 300 400

Ποσοστό βιβλίων

40% 60% 80%

166 244 459

Γ Από τα βιβλία που αγοράζετε,τι ποσοστό (τοις 

εκατό)αγοράζετε από τα βιβλιοπωλεία IANOS;
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σηµαίνει ότι το υπολειπόµενο 

Από τις απαντήσεις που 

πελατών χρησιµοποιεί µόνο τα 

είναι και το αντίστοιχο 

από τους ερωτώµενους 

τα βιβλιοπωλεία IANOS. 

πραγµατοποιούν µόνο το 20% των 

ως προς το ποσοστό 

ως προς το ποσοστό 

50

100%

14

τοις εκατό 

500
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129



 
Γ6: Η συγκεκριµένη ερώτησ

ερωτώµενων πελατών που συµµετείχαν

είναι συστηµατικοί ή όχι

κατηγορία 11-19 βιβλία κυριαρχεί

των εσωτερικών πελατών που

αντίστοιχα. Επίσης αξίζει να

κατηγορία 0-5 βιβλία κατέχει

Γράφηµα 4.23: Κατανοµή δείγµατος

αγοράζουν ετησίως. 

 

Γράφηµα 4.24: Κατανοµή δείγµατος

αγοράζουν ετησίως. 
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Γ6.Πόσα βιβλία

0

0-5

6-10

11-19

20-29

30+

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 
β
ιβ
λ
ίω
ν

0-5

άτομα 45

Γ6.Πόσα βιβλία

συγκεκριµένη ερώτηση είχε ως σκοπό να εµπλουτίσει το

πελατών που συµµετείχαν στην συγκεκριµένη έρευνα σχετικά

συστηµατικοί ή όχι αναγνώστες. Και στα δύο εξεταζόµενα

βιβλία κυριαρχεί. Αξιοσηµείωτα είναι τα ποσοστά των ερωτώµενων

πελατών που διαβάζουν 20-29 και 30+ βιβλία, 21,96% 

Επίσης αξίζει να σηµειώσουµε ότι στο δείγµα των εσωτερικών

βιβλία κατέχει πολύ µικρό ποσοστό 4,08%. 

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς τα

Κατανοµή δείγµατος  εσωτερικών πελατών ως προς τα

10 20 30

Αριθμός Βιβλίων

6-10 11-19 20-29

26 35 23

Πόσα βιβλία αγοράζετε ετησίως,για οποιοδήποτε σκοπό

100 200 300

Αριθμός βιβλίων

6-10 11-19 20-29

236 350 242

Πόσα βιβλία αγοράζετε ετησίως,για οποιοδήποτε σκοπό
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ποσοστά των ερωτώµενων 

βιβλία, 21,96% και 20,78% 

των εσωτερικών πελατών η 

προς τα βιβλία που 

προς τα βιβλία που 

40

30+
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οποιοδήποτε σκοπό;

400

30+

229

οποιοδήποτε σκοπό;



 

Γ7:Στην ερώτηση αυτή ζητήσαµε

χρονικό διάστηµα που είναι

από τους ερωτώµενους είναι

χρόνια. Αξιοσηµείωτο είναι

πελάτες (10 χρόνια και 10 

πελατών  και το 38,83% του

Γράφηµα 4.25: Κατανοµή

διάστηµα που είναι πελάτες στα

 

 

Γράφηµα 4.26: Κατανοµή
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Γ7.Χρονικό διάστηµα
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Γ7.Χρονικό διάστηµα

ερώτηση αυτή ζητήσαµε από τους ερωτώµενους να µας προσδιορίσουν

είναι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS. Οι περισσότεροι

ερωτώµενους είναι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS τα τελευταία

Αξιοσηµείωτο είναι ότι µεγάλος αριθµός των ερωτώµενων

χρόνια και 10 χρόνια+), το 37,5% του δείγµατος των

 38,83% του δείγµατος των εσωτερικών πελατών. 

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς

πελάτες στα βιβλιοπωλεία IANOS. 

Κατανοµή δείγµατος  εσωτερικών πελατών ως προς

πελάτες στα βιβλιοπωλεία IANOS. 

10 20 30

Χρονικό Διάστημα

1,5 χρόνο 5 χρόνια 10 χρόνια

30 39 24

Χρονικό διάστηµα που είστε πελάτης στα βιβλιοπωλεία

IANOS.

100 200 300

1,5 χρόνο 5 χρόνια 10 χρόνια

220 341 150

Χρονικό διάστηµα που είστε πελάτης στα βιβλιοπωλεία

IANOS.
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δείγµατος των εξωτερικών 

ως προς το χρονικό 

ως προς το χρονικό 
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Γ8: Με την ερώτηση αυτή

πελατών ως προς τις διάφορες

αναµφισβήτητα την πρώτη επιλογή

Γράφηµα 4.27: Κατανοµή δείγµατος

βιβλίων που αγοράζουν. 
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Γ8.Σε ποιες κατηγορίες

αγοράζετε;(µπορείτε

ερώτηση αυτή θέλαµε να µάθουµε τις προτιµήσεις των ερωτώµενων

προς τις διάφορες κατηγορίες των βιβλίων. Η λογοτεχνία

την πρώτη επιλογή των αναγνωστών. 

Κατανοµή δείγµατος  εξωτερικών πελατών ως προς 
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30 24 8 33 32 16 26 32

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν συνήθως τα βιβλία τα οποία

αγοράζετε;(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία

κατηγορίες ).
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Γράφηµα 4.28: Κατανοµή δείγµατος

βιβλίων που αγοράζουν. 

 

 

 
Γ9: Τέλος ζητήσαµε από τους

επιλογής των βιβλιοπωλείων

ερωτώµενοι επισκέπτονται τα

εκδηλώσεων. ∆εύτερος κυριότερος

συνέχεια η τοποθεσία των βιβλιοπωλείων

και γνωστών. 
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Γ8.Σε ποιες κατηγορίες

αγοράζετε;(µπορείτε

Κατανοµή δείγµατος εσωτερικών πελατών ως προς τις

ζητήσαµε από τους ερωτώµενους να µας προσδιορίσουν τους

βιβλιοπωλείων IANOS. Και στα δύο δείγµατα, οι περισσότεροι

επισκέπτονται τα βιβλιοπωλεία IANOS λόγω της ποικιλίας

∆εύτερος κυριότερος λόγος είναι η καλή και άµεση εξυπηρέτηση

τοποθεσία των βιβλιοπωλείων, έπειτα οι τιµές και τέλος οι γνώµες

0 200 400 600 800

Λογοτεχνία

Πολιτικά Θέµατα
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Λευκώµατα

Πληροφορικής
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386 290 58 266 352 103 335 498

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν συνήθως τα βιβλία τα οποία

αγοράζετε;(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία

κατηγορίες).
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Γράφηµα 4.29: Κατανοµή

επιλογής βιβλιοπωλείων IANOS.

 

 

Γράφηµα 4.30: Κατανοµή

επιλογής βιβλιοπωλείων IANOS.
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Γ9.Λόγοι επιλογής
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Γ9.Λόγοι επιλογής

επιλέξετε

Κατανοµή δείγµατος εξωτερικών πελατών ως προς

ν IANOS. 

Κατανοµή δείγµατος εσωτερικών πελατών ως προς

βιβλιοπωλείων IANOS. 

0 20 40 60

βιβλίων και εκδηλώσεων

Γνώµες φίλων-γνωστών

και άµεση εξυπηρέτηση

Τοποθεσία βιβλιοπωλείων

Οι τιµές

Λόγοι επιλογής

Γνώμες φίλων-

γνωστών

Η καλή και 

άμεση 

εξυπηρέτηση

Τοποθεσία 

βιβλιοπωλείων

10 56 45

Λόγοι επιλογής των βιβλιοπωλείων IANOS (µπορείτε να

επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις).

0 200 400 600 800

Ποικιλία βιβλίων και εκδηλώσεων

Γνώμες φίλων-γνωστών

Η καλή και άμεση εξυπηρέτηση

Τοποθεσία βιβλιοπωλείων

Οι τιμές

Λόγοι επιλογής

Γνώμες φίλων-

γνωστών

Η καλή και 

άμεση 

εξυπηρέτηση

Τοποθεσία 

βιβλιοπωλείων

85 754 720

Λόγοι επιλογής βιβλιοπωλείων IANOS (µπορείτε να

επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις).
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προς τους λόγους 

80 100

Οι τιμές

27

µπορείτε να 

800 1000

Οι τιμές

360

µπορείτε να 
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4.5.2 Ανάλυση ικανοποίησης πελατών 

 

Πριν κλείσουµε µε την ανάλυση του Γ΄ µέρους του ερωτηµατολογίου θα µπορούσαµε 

να µελετήσουµε λίγο πιο βαθιά τις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές 

αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά µια µεταβλητή ικανοποίησης των πελατών από τα 

βιβλιοπωλεία IANOS. O δείκτης Cronbach’s alpha για αυτές τις ερωτήσεις είναι α= 

0,743 για το δείγµα των εξωτερικών πελατών και α= 0,763 για το δείγµα των 

εσωτερικών πελατών, σηµάδι καλής εσωτερικής συνοχής και ο µέσος όρος είναι πολύ 

υψηλός και για τα δύο δείγµατα mean=4,144 και mean=4,335 για τους εξωτερικούς 

και εσωτερικούς πελάτες αντίστοιχα (µε κλίµακα βαθµολογίας από το 1 έως το 5). 

Συνεπώς, από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι πελάτες των 

βιβλιοπωλείων IANOS είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

 

4.6 Ανάλυση πρωτογενών ∆εδοµένων 

Ανάλυση Α’ και Β’ µέρος ερωτηµατολογίου 

 
Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε τους µέσους όρους των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων στο πρώτο και δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου για κάθε 

παράγοντα ποιότητας ξεχωριστά και στα δύο εξεταζόµενα δείγµατα εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών. 

Το ερώτηµα στην παρούσα ανάλυση είναι αν η µέση τιµή (µέσος όρος) ενός συνόλου 

τιµών «των προσδοκιών» διαφέρει από τη µέση τιµή ενός άλλου συνόλου «των 

αντιλήψεων». Και το ζητούµενο είναι να εκτιµήσουµε αν οποιαδήποτε διαφορά 

εντοπίσουµε µεταξύ των δύο µέσων όρων είναι στατιστικά σηµαντική. Επειδή τα δύο 

προς σύγκριση σύνολα, προσδοκίες και αντιλήψεις, προέρχονται από ένα δείγµα 

ανθρώπων θα χρησιµοποιήσουµε τον συσχετισµένο έλεγχο t (Paired Samples T test).  

Η παρουσίαση θα γίνει µε την βοήθεια διαγραµµάτων. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου t στο παράρτηµα 2 της παρούσας εργασίας. 

 

Πριν προχωρήσουµε στην στατιστική αυτή ανάλυση χρειάστηκε να κάνουµε µια 

παρέµβαση στα πρωτογενή δεδοµένα µας. Πιο συγκεκριµένα, σε όλες τις ερωτήσεις 

που ήταν αρνητικά διατυπωµένες χρειάστηκε να τις αντιστρέψουµε, δηλαδή η 

βαθµολογία 7 έγινε 1,το 6 έγινε 2,το 5 έγινε 3, και ούτω καθ’ εξής. 
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4.6.1 Απτά Χαρακτηριστικά (Tangibles) 

 
Οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις του πρώτου και του δεύτερου µέρους σχετίζονται µε 

τον παράγοντα ή αλλιώς διάσταση ποιότητας «Απτά Χαρακτηριστικά». Τα απτά 

χαρακτηριστικά αναφέρονται στις εγκαταστάσεις, στην υλικοτεχνική υποδοµή, στην 

εµφάνιση των υπαλλήλων, στον εξοπλισµό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα οι 

ερωτήσεις, που αναφέρονται στον παράγοντα Απτά Χαρακτηριστικά, που 

χρησιµοποιήσαµε στο ερωτηµατολόγιο είναι: 

Α1: Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  υλικές εγκαταστάσεις, 

καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

Α2: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι περιποιηµένοι και µε 

ευπρεπή εµφάνιση. 

Α3: Τα βιβλία θα πρέπει να είναι τακτοποιηµένα & ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

Α4: Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (π.χ. ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης να 

ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

Β1: Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς και 

τακτοποιηµένους χώρους. 

Β2: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι περιποιηµένοι και µε ευπρεπή 

εµφάνιση. 

Β3: Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία είναι τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 

κατηγορίες. 

Β4: Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων IANOS ταιριάζει µε το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να µπορεί 

ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

 

  Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των απαντήσεων 

Προσδοκίες-Αντιλήψεις που αφορούν τα Απτά Χαρακτηριστικά και στα δύο 

εξεταζόµενα δείγµατα (εξωτερικοί και εσωτερικοί πελάτες). Παρατηρούµε ότι 

καµπύλες Προσδοκιών και αντιλήψεων παρουσιάζουν την ίδια τάση-φορά. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι στην ερώτηση 2 οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. 

 

Από τον έλεγχο t στο δείγµα των εσωτερικών πελατών παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο βρίσκεται στο ζευγάρι της 4 ερώτησης µε µ.ο 



προσδοκιών 6,65 και µ.ο 

µεταβλητών έχει τιµή 0,129 

διαφορά µεταξύ των δύο µ ο

του δείγµατος είναι 0,042,µε

στο δείγµα των εξωτερικών

εντοπίζεται στο ζευγάρι της

Correlation 0,125 διαφορά µεταξύ

0,002). 

 

Γράφηµα 4.31: Μέσοι όροι ερωτήσεων

πελατών. 

 

Γράφηµα 4.32: Μέσοι όροι

πελατών 
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Απτά Χαρακτηριστικά

και µ ο αντιλήψεων 5,89.Ο συντελεστής (Pearson) µεταξύ

έχει τιµή 0,129 και είναι στατιστικά σηµαντική 0,000 (

των δύο µ.ο είναι 0,752 και το εκτιµώµενο τυπικό σφάλµα

είναι 0,042,µε τιµή t 18,559 και µε επίπεδο σηµαντικότητας

των εξωτερικών πελατών η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ

ζευγάρι της 4 ερώτησης (µ.ο αντιλήψεων 6,33 µ.ο προσδοκιών

διαφορά µεταξύ µ.ο 0,500 Std.Error Mean 0,158 t

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Β4 δείγµα

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α1,Α2,Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Β4 δείγµα

1 2 3

6,541666667 5,783333333 6,825

6,416666667 6,175 6,383333333

Απτά Χαρακτηριστικά-Μέσοι Όροι

εξωτερικοί πελάτες

1 2 3

6,737749546 6,111615245 6,855716878 6,647005445

6,529945554 6,503629764 6,458257713 5,894736842

Απτά Χαρακτηριστικά-Μέσοι όροι

εσωτερικοί πελάτες
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) µεταξύ των δύο 

σηµαντική 0,000 (p<0,05).Η 

τυπικό σφάλµα των µ.ο 

σηµαντικότητας 0.000. Και  

διαφορά µεταξύ των µ.ο 

µ ο προσδοκιών 5,83 

 3,158 και Sig. 

 

δείγµα εξωτερικών 

 

δείγµα εσωτερικών 

4

6,325

5,825

4

6,647005445

5,894736842
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4.6.2 Αξιοπιστία (Reliability) 

 
Οι ερωτήσεις 5,6,7,8,9 του Α’ και του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου αναφέρονται 

στον παράγοντα ποιότητας Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στην παροχή της 

υπηρεσίας µε συνέπεια και ακρίβεια. Αναλυτικά οι ερωτήσεις, που αναφέρονται στον 

παράγοντα Αξιοπιστία, που χρησιµοποιήσαµε στο ερωτηµατολόγιο είναι: 

Α5: Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. 

Α6: Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο (προσωπική, τηλεφωνική, φαξ, email, 

αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να είναι εύκολη. 

Α7: Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 

συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το κάνουν. 

Α8: Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών γρήγορα 

βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

Α9: Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση δεδοµένων τους πλήρως 

ενηµερωµένη. 

Β5: Οι υπάλληλοι στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν γρήγορα. 

Β6: Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS (προσωπική, τηλεφωνική, φαξ, e-mail, 

αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) είναι εύκολη, χωρίς προβλήµατα. 

Β7: Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 

συγκεκριµένη στιγµή, το κάνουν. 

Β8: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS διεκπεραιώνουν τα παράπονα των 

πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

Β9: Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση ∆εδοµένων τους πλήρως 

ενηµερωµένη. 

Και σε αυτήν τη σύγκριση οι καµπύλες παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια τάση. Στην 

ερώτηση 5 και στα δύο δείγµατα οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. 

Παρατηρούµε διαφορά µεταξύ των δύο εξεταζόµενων δειγµάτων στην ερώτηση 7 

όπου στο δείγµα των εσωτερικών πελατών προσδοκίες και αντιλήψεις είναι σχεδόν 

ίδιες και στην ερώτηση 8 όπου οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες στο δείγµα 

των εσωτερικών πελατών. 

Από τον έλεγχο t στο δείγµα των εσωτερικών πελατών παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο βρίσκεται στο 5o ζευγάρι της 9ης ερώτησης µε 

µ.ο προσδοκιών 6,79 και µ.ο αντιλήψεων 6,22.Ο συντελεστής (Pearson) µεταξύ των 

δύο µεταβλητών έχει τιµή 0,121 και είναι στατιστικά σηµαντική 0,000 (p<0,05).Η 



διαφορά µεταξύ των δύο µ ο

του δείγµατος είναι 0,31,µε τιµή

στο δείγµα των εξωτερικών

εντοπίζεται στο ίδιο ζευγάρι

6,01 Correlation 0,062 διαφορά

Sig. 0,000). 

Γράφηµα 4.33: Μέσοι όροι

εξωτερικών πελατών. 

 

Γράφηµα 4.34: Μέσοι όροι

εσωτερικών πελατών. 
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των δύο µ.ο είναι 0,563 και το εκτιµώµενο τυπικό σφάλµα

,µε τιµή t 17,956 και µε επίπεδο σηµαντικότητας

των εξωτερικών πελατών η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ

υγάρι της 9ης ερώτησης (µ.ο αντιλήψεων 6,71 µ ο

διαφορά µεταξύ µ.ο 0,700 Std.Error Mean 0,126

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Β5,Β6,Β7,Β

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Β5,Β6,Β7,Β

5 6 7 8

5,758333333 6,258333333 6,125 5,791666667

6,108333333 6,041666667 5,908333333 5,708333333

Αξιοπιστία Μέσοι Όροι

εξωτερικοί πελάτες

5 6 7 8

6,032667877 6,672413793 6,341197822 6,064428312

6,392014519 6,327586207 6,362976407 6,16969147

Αξιοπιστία Μέσοι Όροι

εσωτερικοί πελάτες
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τυπικό σφάλµα των µ.ο 

σηµαντικότητας 0.000. Και  

διαφορά µεταξύ των µ.ο 

µ.ο προσδοκιών 

0,126 t 5,574 και 

 
Β Β7,Β8,Β9 δείγµα 

 
Β Β7,Β8,Β9 δείγµα 

9

5,791666667 6,708333333

5,708333333 6,008333333

9

6,064428312 6,78584392

6,16969147 6,22323049
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4.6.3 Ανταπόκριση (Responsiveness) 

 
Οι ερωτήσεις 10,11,12,13 του Α’ και του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου 

αναφέρονται στον παράγοντα ποιότητας Ανταπόκριση. Η Ανταπόκριση αναφέρεται 

στην προθυµία των εργαζοµένων να ανταποκριθούν άµεσα στις απαιτήσεις του 

πελάτη. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι: 

Α10: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων δεν θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι, για να 

δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες. 

Α11: ∆εν είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων να είναι πάντα πρόθυµοι 

να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

Α12: Οι υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα 

των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. 

Α13: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων δεν είναι απαραίτητο να έχουν διάθεση να 

συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν για 

τις νέες κυκλοφορίες. 

Β10: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι ενηµερωµένοι, δεν δίνουν 

σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες τους. 

Β11: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι πάντα πρόθυµοι να 

βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

Β12: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν ανταποκρίνονται πάντα στα 

αιτήµατα των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. 

Β13: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν έχουν διάθεση να συνοµιλούν µε 

τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν για τις νέες 

κυκλοφορίες. 

Από τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρατηρούµε ότι και εδώ οι καµπύλες 

Προσδοκιών και Αντιλήψεων παρουσιάζουν την ίδια τάση µε την διαφορά ότι οι 

αποκλίσεις µεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων είναι µικρότερες στο δείγµα των 

εσωτερικών πελατών. 

 

Από τον έλεγχο t στο δείγµα των εσωτερικών πελατών παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο βρίσκεται στο  ζευγάρι της 12ης ερώτησης µε 

µ.ο προσδοκιών 5,66 και µ.ο αντιλήψεων 6,10.Ο συντελεστής (Pearson) µεταξύ των 

δύο µεταβλητών έχει τιµή 0,126 και είναι στατιστικά σηµαντική 0,000 (p<0,05).Η 

διαφορά µεταξύ των δύο µ.ο είναι -0,440 και το εκτιµώµενο τυπικό σφάλµα των µ.ο 



του δείγµατος είναι 0,53,µε

διαφορά όµως αυτή είναι αρνητική

προσδοκιών. Στην παρούσα

Συνεπώς την µεγαλύτερη θετική

ερώτησης (µ.ο αντιλήψεων

µεταξύ µ.ο 0,221 Std.Error

εξωτερικών πελατών η µεγαλύτερη

της 11ης ερώτησης (µ.ο αντιλήψεων

διαφορά µεταξύ µ.ο 0,308

 

Γράφηµα 4.35: Μέσοι όροι

εξωτερικών πελατών. 

 

 

Γράφηµα 4.36: Μέσοι όροι

εσωτερικών πελατών. 
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,µε τιµή t -8,290 και µε επίπεδο σηµαντικότητας

αυτή είναι αρνητική δηλαδή µ.ο αντιλήψεων µεγαλύτε

Στην παρούσα ανάλυση όµως µας ενδιαφέρουν οι θετικές

µεγαλύτερη θετική διαφορά την εντοπίζουµε στο ζευγάρι

αντιλήψεων 6,73 µ.ο προσδοκιών 6,51 Correlation 

Error Mean 0,036 t 6,163 και Sig. 0,000).Σ

πελατών η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο εντοπίζεται

µ ο αντιλήψεων 6,53 µ.ο προσδοκιών 6,22 Correlation

308 Std.Error Mean 0,125 t 2,464 και Sig. 0,015).

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α10,Α11,Α12,Α13,Β10,Β11,Β

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α10,Α11,Α12,Α13,Β10,Β11,Β

10 11 12

6,508333333 6,525 5,7

6,241666667 6,216666667 5,975

Ανταπόκριση Μέσοι Όροι

εξωτερικοί πελάτες

10 11 12

6,643375681 6,7323049 5,662431942

6,487295826 6,510889292 6,102540835

Ανταπόκριση Μέσοι Όροι

εσωτερικοί πελάτες
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σηµαντικότητας 0.000.Η 

αντιλήψεων µεγαλύτερος από µ.ο 

ενδιαφέρουν οι θετικές διαφορές. 

ζευγάρι της 11
ης

 

 0,110 διαφορά 

Στο δείγµα των 

εντοπίζεται στο ζευγάρι 

Correlation 0,411 

). 

 
Β11,Β12,Β13 δείγµα 

 
Β11,Β12,Β13 δείγµα 

13

6,25

6,208333333

13

6,405626134

6,292196007
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4.6.4 ∆ιασφάλιση (Assurance) 

 
Οι ερωτήσεις 14,15,16,17 του Α’ και του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου 

αναφέρονται στον παράγοντα ποιότητας ∆ιασφάλιση. Η ∆ιασφάλιση αναφέρεται στις 

γνώσεις, στην ευγένεια των εργαζοµένων και την ικανότητα τους να εµπνέουν 

εµπιστοσύνη στον πελάτη. Αναλυτικά οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήσαµε στο 

ερωτηµατολόγιο είναι: 

Α14: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. 

Α15: Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες. 

Α16: Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το 

 βιβλιοπωλείο. 

Α17: Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 

υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. 

Β14: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι ειλικρινείς. 

Β15: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους 

πελάτες. 

Β16: Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές 

τους µε το βιβλιοπωλείο. 

Β17: Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων των 

βιβλιοπωλείων IANOS. 

 

Από τα διαγράµµατα συµπεραίνουµε ότι οι καµπύλες των Προσδοκιών και των  

Αντιλήψεων παρουσιάζουν την ίδια τάση και στα δύο εξεταζόµενα δείγµατα. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι καµπύλες δεν εφάπτονται σε κανένα σηµείο µεταξύ τους.  

Από τον έλεγχο t στο δείγµα των εσωτερικών πελατών παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο βρίσκεται στο  ζευγάρι της 14ης ερώτησης µε 

µ.ο προσδοκιών 6,49 και µ.ο αντιλήψεων 6,00.Ο συντελεστής (Pearson) µεταξύ των 

δύο µεταβλητών έχει τιµή 0,277 και είναι στατιστικά σηµαντική 0,000 (p<0,05).Η 

διαφορά µεταξύ των δύο µ.ο είναι 0,485 και το εκτιµώµενο τυπικό σφάλµα των µ.ο 

του δείγµατος είναι 0,042 ,µε τιµή t 11,551 και µε επίπεδο σηµαντικότητας 0.000. 

Και στο δείγµα των εξωτερικών πελατών η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των µ.ο 

εντοπίζεται στο ζευγάρι της 14ης ερώτησης (µ.ο προσδοκιών 5,99, µ.ο αντιλήψεων  

5,56, Correlation 0,321, διαφορά µεταξύ µ.ο 0,433, Std.Error Mean 0,146, t 2,963 και 

Sig. 0,004). 



 

Γράφηµα 4.37: Μέσοι όροι

εξωτερικών πελατών. 

 

 

Γράφηµα 4.38: Μέσοι όροι

εσωτερικών πελατών. 
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Μέσοι όροι ερωτήσεων Α14,Α15,Α16,Α17,Β14,Β15,Β

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α14,Α15,Α16,Α17,Β14,Β15,Β

14 15 16

5,991666667 6,533333333 6,558333333

5,558333333 6,1 6,041666667

∆ιασφάλιση Μέσοι Όροι

εξωτερικοί πελάτες

14 15 16

6,485480944 6,788566243 6,806715064

6,000907441 6,484573503 6,41107078

∆ιασφάλιση Μέσοι Όροι

εσωτερικοί πελάτες
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Β15,Β16,Β17 δείγµα 

 
Β15,Β16,Β17 δείγµα 

17

6,1

5,725

17

6,494555354

6,144283122
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4.6.5 Συναισθηµατική κατανόηση (Empathy) 

 
Τέλος οι ερωτήσεις 18,19,20,21,22 του Α’ και του Β’ µέρους του ερωτηµατολογίου 

αναφέρονται στον παράγοντα ποιότητας Συναισθηµατική κατανόηση. Η 

Συναισθηµατική κατανόηση ή εξατοµίκευση, όπως αλλιώς την συναντάµε στην 

βιβλιογραφία, µε δύο λέξεις αναφέρεται στην φροντίδα και την ατοµική προσοχή που 

αποδίδεται σε κάθε πελάτη. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήσαµε στο 

ερωτηµατολόγιο: 

Α18: ∆εν είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι να καταλαβαίνουν και 

να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. 

Α19: Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε δεν οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. 

Α20: ∆εν είναι απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, να σας δείχνουν 

πως εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε 

βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

Α21: Οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

Α22: ∆εν θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να 

είναι βολικές για όλους τους πελάτες. 

Β18: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν 

τις ανάγκες των πελατών τους. 

Β19: Τα βιβλιοπωλεία IANOS δεν έχουν δίκαιες τιµές. 

Β20: Στα  βιβλιοπωλεία IANOS δεν εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας 

εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

Β21: Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 

κάθε πελάτη. 

Β22: Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι βολικές για όλους 

τους πελάτες. 

 

Και εδώ δεν παρατηρούµε διαφορά µεταξύ των καµπυλών των δύο δειγµάτων. 

 

Από τον έλεγχο t στο δείγµα των εσωτερικών πελατών παρατηρούµε ότι η 

µεγαλύτερη θετική διαφορά µεταξύ των µ.ο βρίσκεται στο  ζευγάρι της 19ης 

ερώτησης µε µ.ο προσδοκιών 6,67 και µ.ο αντιλήψεων 5,42.Ο συντελεστής Pearson  

µεταξύ των δύο µεταβλητών έχει τιµή 0,070..Η διαφορά µεταξύ των δύο µ.ο είναι 

1,247 και το εκτιµώµενο τυπικό σφάλµα των µ.ο του δείγµατος είναι 0,055 ,µε τιµή t 



22,824 και µε επίπεδο σηµαντικότητας

πελατών η µεγαλύτερη θετική

19ης ερώτησης (µ.ο προσδοκιών

διαφορά µεταξύ µ.ο 0,942 

 

Γράφηµα 4.39: Μέσοι όροι ερωτήσεων

δείγµα εξωτερικών πελατών

 

 

 

 

Γράφηµα 4.40: Μέσοι όροι ερωτήσεων

δείγµα εσωτερικών πελατών
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Συναισθηµατική

επίπεδο σηµαντικότητας 0.000. Και στο δείγµα των

θετική διαφορά µεταξύ των µ.ο εντοπίζεται στο

προσδοκιών 6,44 µ.ο αντιλήψεων 5,50 Correlation

0,942 Std.Error Mean 0,178 t 5,278  και Sig. 0,000

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α18,Α19,Α20,Α21,Α22,Β18,Β19,Β

πελατών. 

Μέσοι όροι ερωτήσεων Α18,Α19,Α20,Α21,Α22,Β18,Β19,Β

πελατών. 

18 19 20 21

4,416666667 6,441666667 5,825 6,033333333

5,816666667 5,5 5,35 5,783333333

Συναισθηµατική Κατανόηση Μέσοι Όροι

εξωτερικοί πελάτες

18 19 20 21

4,194192377 6,670598911 6,249546279 6,212341198

6,067150635 5,423774955 5,561705989 6,076225045

Συναισθηµατική κατανόηση Μέσοι Όροι

εσωτερικοί πελάτες
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δείγµα των εξωτερικών 

εντοπίζεται στο ζευγάρι της 

Correlation 0,059 

00). 

 
Β19,Β20,Β21,Β22 

 
Β19,Β20,Β21,Β22 

22

6,033333333 4,758333333

5,783333333 5,933333333

Μέσοι Όροι

21 22

6,212341198 5,078039927

6,076225045 5,970961887

Μέσοι Όροι
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4.7 Συµπεράσµατα 

 
Στον παρακάτω πίνακα 4.1 συγκεντρώσαµε τα αποτελέσµατα των µέσων όρων των 

Αντιλήψεων, Προσδοκιών και την διαφορά αυτών (Servqual Score).Το µεγαλύτερο 

χάσµα µεταξύ Αντιλήψεων και Προσδοκιών και για τα δύο εξεταζόµενα δείγµατα 

παρατηρείται στην διάσταση ASSURANCE-∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ µε τιµή -0,43958 για 

τους εξωτερικούς πελάτες και -0,383612 για τους εσωτερικούς πελάτες. Ενώ η 

µικρότερη διαφορά µεταξύ Αντιλήψεων και Προσδοκιών και για τα δύο δείγµατα µας 

εντοπίζεται στην διάσταση EMPATHY-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ όπου 

ο µέσος όρος των αντιλήψεων ξεπερνά τον µέσο όρο των Προσδοκιών. Οι αντιλήψεις 

των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών σχετικά µε τις διαστάσεις ποιότητας των 

βιβλιοπωλείων IANOS συµβαδίζουν, αξιολογώντας ως καλύτερη διάσταση τα Απτά 

Χαρακτηριστικά-Tangibles, δεύτερη τη διάσταση Ανταπόκριση-Responsiveness, 

τρίτη την Αξιοπιστία-Reliability,τέταρτη την ∆ιασφάλιση-Assurance και τελευταία 

την Συναισθηµατική Κατανόηση-Empathy. Η κατάταξη των διαστάσεων ποιότητας 

µε βάση τις προσδοκίες για τους εξωτερικούς πελάτες είναι α)Απτά Χαρακτηριστικά-

Tangibles,β)∆ιασφάλιση-Assurance,γ)Ανταπόκριση-Responsiveness,δ)Αξιοπιστία-

Reliability,ε)Συναισθηµατική Κατανόηση-Empathy ενώ για τους εσωτερικούς είναι 

α) ∆ιασφάλιση-Assurance,β) Απτά Χαρακτηριστικά-Tangibles,γ) Αξιοπιστία-

Reliability, δ) Ανταπόκριση-Responsiveness,ε) Συναισθηµατική Κατανόηση-

Empathy. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι και στα δύο εξεταζόµενα δείγµατα ο µέσος όρος των 

αντιλήψεων για την εταιρία IANOS σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας κυµαίνεται από 

5,6766 έως 6,29509 µε βάση την επταβάθµια κλίµακα. Θα µπορούσαµε δηλαδή να 

συµπεράνουµε ότι το προφίλ της αντιληπτής ποιότητας είναι πολύ κοντά στο ιδεατό 

προφίλ. 

Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

πέρα από τα Απτά Χαρακτηριστικά δηλαδή τις υλικές υποδοµές πολύ σηµαντικό 

ρόλο διαδραµατίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας µέσα σε συστήµατα βελτίωσης της 

ποιότητας. 

 



Πίνακας 4.1:Συγκεντρωτικός

Προσδοκιών, Servqual Score

∆ιάσταση 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Αντιλήψεις Προσδοκίες

Tangibles 6,2 6,36875

Reliability 5,955 6,12833

Responsiveness 6,16041 6,24583

Assurance 5,85625 6,29583

Empathy 5,6766 5,495

 

 

Γράφηµα 4.41:Σύγκριση Servqual

εσωτερικών πελατών. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων µέσων όρων

Score ανά διάσταση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Προσδοκίες 

Servqual 

Score 

Αντιλήψεις-

Προσδοκίες Αντιλήψεις Προσδοκίες

6,36875 -0,16875 6,34664 

6,12833 -0,17333 6,29509 

6,24583 -0,08542 6,34823 

6,29583 -0,43958 6,260208 

5,495 0,1816 5,81996 

Servqual Score ανά διάσταση στο δείγµα εξωτερικών

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

Servqual Score

Αντιλήψεις-Προσδοκίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Servqual Score

Αντιλήψεις-Προσδοκίες
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όρων Αντιλήψεων, 

εσωτερικούς πελάτες. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Προσδοκίες 

Servqual 

Score 

Αντιλήψεις-

Προσδοκίες 

6,588021 -0,241381 

6,37931 -0,08422 

6,36093 -0,0127 

6,64382 -0,383612 

5,68094 0,13902 

εξωτερικών και 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Servqual Score

Προσδοκίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Servqual Score

Προσδοκίες
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4.8 Προτάσεις 

 
Η άριστη εξυπηρέτηση-ποιότητα ανταµείβει πάντα καθώς δηµιουργεί πραγµατικούς 

πελάτες – πελάτες που είναι ευχαριστηµένοι που επέλεξαν την συγκεκριµένη εταιρία 

για την αγορά τους. Πελάτες που θα επιλέξουν την εταιρία ξανά και ξανά και θα την 

επαινέσουν σε άλλους. 

  Η άριστη εξυπηρέτηση διαφοροποιεί παρόµοιους ανταγωνιστές µε έναν τρόπο που 

είναι σηµαντικό στους πελάτες. Η ποιότητα είναι µια µορφή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

  Η αντίληψη των πελατών σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο που αξιολογούν τις γνώσεις των 

εργαζοµένων. Για πολλούς πελάτες ο υπάλληλος είναι ουσιαστικά η υπηρεσία. Οι 

εργαζόµενοι είναι το βασικότερο συστατικό µιας επιχείρησης. Ο πιο κρίσιµος και 

αποφασιστικός φορέας της καλής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι 

υπάλληλοι αποτελούν συνεπώς κατευθυντήρια γραµµή για την βελτίωσης της 

ποιότητας. 

 Με την άριστη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών όλοι κερδίζουν. Οι πελάτες 

κερδίζουν .Οι εργαζόµενοι κερδίζουν. Η διοίκηση της εταιρίας κερδίζει. Η χώρα 

κερδίζει. 

 

  Παρακάτω παρατίθενται µερικές υποδείξεις όσο αφορά τον σχεδιασµό των 

υπηρεσιών και την διοίκηση της ποιότητας που θα µπορούσε να υιοθετήσει η εταιρία 

IANOS για να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της. 

 

α) Αρχικά για να εξασφαλιστεί  άριστη ποιότητα όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών 

θα πρέπει να εξεταστούν οι ανάγκες, οι απαιτήσεις και οι επιθυµίες του προσωπικού 

ώστε να διασφαλιστεί ένα ικανό, αφοσιωµένο και µε κίνητρα προσωπικό. Εξάλλου οι 

εργαζόµενοι της πρώτης γραµµής είναι αυτοί που ουσιαστικά επικοινωνούν την 

εικόνα της εταιρίας προς τα έξω. Στην όλη διαδικασία σηµαντικοί παράµετροι 

αποτελούν : 

• η σωστή επιλογή του προσωπικού,  

• η κατάρτιση/εκπαίδευση και ανάπτυξη του,  

• η ανάλυση του περιεχοµένου της εργασίας, 

• ο σχεδιασµός της εργασίας 
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• ξεκάθαρη κατανοµή αρµοδιοτήτων 

• σύστηµα ανταµοιβής 

• νέες προκλήσεις και ποικιλία στην εργασία 

• βοήθεια του προσωπικού να καταλάβει την κουλτούρα της επιχείρησης, των 

στόχων της και την συµβολή του καθενός στην αλυσίδα αξίας. 

• πρότυπα αποτελεσµατικότητας 

 

 β) Επιπλέον η µέτρηση της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της (benchmarking). 

∆ιοίκηση και προσωπικό χρειάζονται εξωτερικά πρότυπα και σηµεία αναφοράς 

παράλληλα µε τους δικούς τους στόχους και πρότυπα όπου το κριτήριο θα είναι το 

καλύτερο διαθέσιµο επίτευγµα. 

 γ) Επίσης η δηµιουργία ενός συστήµατος όπου θα καταγράφονται τα παράπονα των 

πελατών. Ο σκοπός είναι να µειωθούν οι αιτίες που δηµιουργούν παράπονα και να 

αποφευχθούν οι δυσαρεστηµένοι πελάτες. Ακόµα και αν το άκουσµα των παραπόνων 

σπάνια αρκεί για την πλήρη κατανόηση των προσδοκιών των πελατών παρόλα αυτά 

µπορούν να γίνουν µέρος µια ευρύτερης διαδικασίας µε απώτερο σκοπό την άµεση 

επαφή µε τον πελάτη. Ειδικότερα µπορούν να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες 

σχετικά µε αποτυχίες στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών. Όπου αν συγκεντρώνονται, 

αναλύονται και αποτελούν ανατροφοδότηση για τους εργαζοµένους για την αποφυγή 

τους τότε τα παράπονα µπορούν να γίνουν µια φθηνή και συνεχή πηγή στα πλαίσια 

ρύθµισης και βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγµα, τα παράπονα 

µπορούν να συγκεντρώνονται καθηµερινά και να συνοψίζονται σε ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο προσβάσιµο σε εργαζόµενους και διοίκηση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την 

ανώτατη διοίκηση να επανεξετάζει τις βασικές περιοχές της δυσαρέσκειας των 

πελατών σε τακτική βάση και να κάνει γρήγορα αλλαγές ώστε να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των πελατών της. Τα παράπονα προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στους 

υπευθύνους και στο προσωπικό της πρώτης γραµµής να αλληλεπιδράσουν µε τους 

πελάτες αντλώντας χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν. Για να κατανοηθούν όµως πραγµατικά οι ανάγκες των πελατών , οι 

εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τον πελάτη να πει το 

πρόβληµα του. 

 δ) Επιπρόσθετα η εταιρία θα πρέπει να διενεργεί τακτικά έρευνες σχετικά µε τον 

βαθµό ικανοποίησης πελατών από την ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών. Μια νέα 
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τάση στις έρευνες ικανοποίησης πελατών στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

αποτελεί η βασισµένη στην συναλλαγή έρευνα πελατών “transaction-based customer 

surveys” . Με βάση αυτήν την µέθοδο, οι πελάτες ερωτούνται αµέσως µετά από την 

συναλλαγή τους σχετικά µε την ικανοποίηση τους από το προσωπικό που τους 

εξυπηρέτησε. Οι έρευνες αυτές ζητούν από τον πελάτη να βαθµολογήσει σε 

πενταβάθµια κλίµακα την χρησιµότητα, την φιλικότητα, τον επαγγελµατισµό, την 

ευγένεια, τις γνώσεις του προσωπικού. Αυτού του είδους η έρευνα είναι απλή και 

µπορεί να προσφέρει στην διοίκηση της εταιρίας χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε 

την αλληλεπίδραση του προσωπικού µε τους πελάτες .Έτσι η υψηλή επίδοση µπορεί 

να επιβραβεύεται και η χαµηλή να βελτιώνεται.  

 ε) Τέλος, επειδή ο ανταγωνισµός είναι έντονος και οι δυνάµεις του περιβάλλοντος  

και η συµπεριφορά του καταναλωτή µεταβάλλονται ραγδαία, η εταιρία IANOS 

καθώς και οι άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του βιβλίου, θα 

πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές και ένα µείγµα µάρκετινγκ που θα τις βοηθήσουν 

να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες ανάπτυξης και να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 
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Παράρτηµα 1: 

 

I. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ: 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΝΟΣ 

Α.Ε. 

Το βιβλίο, ως τρόπος καλλιέργειας της ‘τέχνης της σκέψης’, κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο 

στην καθηµερινή µας ζωή. Στη σηµερινή εποχή τα Βιβλιοπωλεία, ως γνήσιοι ‘υπηρέτες’ του 

βιβλίου, αγωνίζονται καθηµερινά για να το διαδώσουν και να το αναπτύξουν. Η υψηλή 

ποιότητα, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την βελτίωση των υπηρεσιών που αυτά 

προσφέρουν. 

Η παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  εκπόνησης της διπλωµατικής µου εργασίας  

για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική & 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εκτίµηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

που προσδοκούν οι αγοραστές και της ικανοποίησης από κάθε βιβλιοπωλείο. Η έρευνα, 

πιστεύουµε, ότι θα συµβάλλει αφενός στην κατανόηση των προσδοκιών των αγοραστών και 

των προτιµήσεων τους και αφετέρου στην διάγνωση της ποιότητας  των υπηρεσιών  που 

προσφέρει κάθε βιβλιοπωλείο και η αλυσίδα βιβλιοπωλείων ΙΑΝΟΣ ,  που χρησιµοποιείται 

ως συγκριτική πραγµατική περίπτωση. Επιπλέον, θα προτείνει στρατηγικές για την βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες , την αναβάθµιση του 

κλίµατος εργασίας και την ικανοποίηση από την εργασία των εργαζοµένων σε όλο τον κλάδο 

των βιβλιοπωλείων και των βιβλιοπωλείων ΙΑΝΟΣ.  

Η παρούσα έρευνα δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη δική σας ουσιαστική και 

φιλότιµη συµβολή, η οποία συνίσταται στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που 

επισυνάπτεται. Παρακαλούµε αφιερώστε 10 λεπτά από τον πολύτιµο χρόνο σας και 

απαντήστε µε ειλικρίνεια στις ερωτήσεις.   

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Κάθε πληροφορία θα επεξεργασθεί µε απόλυτη 

εχεµύθεια και θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας και 

για την εξαγωγή συµπερασµάτων.   Εάν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 

επικοινωνήσετε απευθείας µαζί µου, τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική µου διεύθυνση ή µε τον 

επιβλέποντα καθηγητή µου. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας. 

Με τιµή,                                                                                     

Ζαντοπούλου Φανή                                                                             

Τηλ.6979787050                                                              

e-mail: fzantopoulou@gmail.com 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Νικολαΐδης Σπ. Χρήστος M.B.A, Ph.D 

Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζµεντ 

e-mail: cnicol@uom.gr 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ. 
Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε τις απόψεις σας γενικά για τα βιβλιοπωλεία. 

Παρακαλώ, δηλώστε µας το βαθµό (από 1 έως 7) που νοµίζετε ότι εκφράζει την άποψη σας 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της ποιότητας παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται σε κάθε 

ερώτηση. Αν συµφωνείτε απολύτως ότι τα βιβλιοπωλεία πρέπει να έχουν αυτό το 

χαρακτηριστικό που περιγράφει η ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 7. Αν διαφωνείτε 
απολύτως ότι τα βιβλιοπωλεία πρέπει να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που περιγράφει η 

ερώτηση βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 1. Τέλος αν δεν συµφωνείτε απολύτως ή δεν διαφωνείτε 

απολύτως βάλτε σε κύκλο έναν από τους αριθµούς µεταξύ του 1 και του 7. 

( 1=∆ιαφωνώ απόλυτα , 7=Συµφωνώ απόλυτα ) 

1. 
Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς 

και τακτοποιηµένους χώρους. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι περιποιηµένοι και µε ευπρεπή 

εµφάνιση. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Τα βιβλία θα πρέπει να είναι τακτοποιηµένα & ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (π.χ. ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης 

να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο (προσωπική, τηλεφωνική, φαξ, email, 

αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να είναι εύκολη. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 

συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το κάνουν. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών γρήγορα 

βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση δεδοµένων τους πλήρως 

ενηµερωµένη. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων δεν θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι, για να 

δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. 
∆εν είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων να είναι πάντα πρόθυµοι να 

βοηθήσουν τους πελάτες τους. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Οι υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των 

πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. 

Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων δεν είναι απαραίτητο να έχουν διάθεση να 

συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν 

για τις νέες κυκλοφορίες. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το 

 βιβλιοπωλείο. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. 
Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 

υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. 
∆εν είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι να καταλαβαίνουν και να 

γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε δεν οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. 1 2 3 4 5 6 7 
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20. 

∆εν είναι απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, να σας δείχνουν 

πως εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές 

µε βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 1 2 3 4 5 6 7 

22. 
∆εν θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να είναι 

βολικές για όλους τους πελάτες. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ IANOS. 

 
Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται µε τα συναισθήµατα που έχετε για την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από την εταιρεία IANOS ΑΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ. Για µια ακόµη 

φορά, βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 7 όταν συµφωνείτε απολύτως ότι η εταιρεία IANOS 

διαθέτει το χαρακτηριστικό αυτό, και αντίστοιχα βάλτε σε κύκλο τον αριθµό 1 όταν 

διαφωνείτε απολύτως. Αν δεν συµφωνείτε απολύτως ή δεν διαφωνείτε απολύτως, βάλτε σε 

κύκλο έναν από τους αριθµούς µεταξύ του 1 και του 7.       

                                                                                          ( 1=∆ιαφωνώ απόλυτα , 

7=Συµφωνώ απόλυτα )                                                                                                

1. 
Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς 

και τακτοποιηµένους χώρους. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι περιποιηµένοι και µε ευπρεπή 

εµφάνιση. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία είναι τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 

κατηγορίες. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων IANOS ταιριάζει µε το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να 

µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Οι υπάλληλοι στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν γρήγορα. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 

Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS (προσωπική, τηλεφωνική, φαξ, e-

mail, αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) είναι εύκολη, χωρίς 

προβλήµατα. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να κάνουν κάτι σε 

µια συγκεκριµένη στιγµή, το κάνουν. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS διεκπεραιώνουν τα παράπονα των 

πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση ∆εδοµένων τους πλήρως 

ενηµερωµένη. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι ενηµερωµένοι, δεν δίνουν 

σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες τους. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι πάντα πρόθυµοι να 

βοηθήσουν τους πελάτες τους. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν ανταποκρίνονται πάντα στα 

αιτήµατα των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. 

Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν έχουν διάθεση να συνοµιλούν µε 

τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν για τις νέες 

κυκλοφορίες. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι ειλικρινείς. 1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους 

πελάτες.  
1 2 3 4 5 6 7 

16. Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους 1 2 3 4 5 6 7 
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µε το βιβλιοπωλείο. 

17. 
Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων των 

βιβλιοπωλείων IANOS. 
1 2 3 4 5 6 7 

18. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν 

τις ανάγκες των πελατών τους. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Τα βιβλιοπωλεία IANOS δεν έχουν δίκαιες τιµές. 1 2 3 4 5 6 7 

20. 
Στα  βιβλιοπωλεία IANOS δεν εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας 

εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 
1 2 3 4 5 6 7 

21. 
Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS δεν δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 

κάθε πελάτη. 
1 2 3 4 5 6 7 

22. 
Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS δεν είναι βολικές για όλους τους 

πελάτες. 
1 2 3 4 5 6 7 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ. 

1. 

Πόσο πρόθυµοι είστε να 

προτείνετε τα βιβλιοπωλεία 

IANOS σε άλλους; (1=λίγο 

πρόθυµος, 5= πολύ πρόθυµος): 1 2 3 4 5 

2. 

Πως θα αξιολογούσατε την 

συνολική ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών που 

προσφέρουν τα βιβλιοπωλεία 

IANOS; (1=πολύ χαµηλή, 

5=πολύ υψηλή)                                                1 2 3 4 5 

3. 

Αν κρίνετε συνολικά (υπηρεσίες, 

υπαλλήλους, τιµές), πόσο 

ικανοποιηµένοι είστε από τα 

Βιβλιοπωλεία IANOS; (1=λίγο 

ικανοποιηµένος, 5=πολύ 

ικανοποιηµένος) 1 2 3 4 5 

4. 

Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από 

το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 

στην ιστοσελίδα IANOS; 

( 1=λίγο ικανοποιηµένος, 5=πολύ 

ικανοποιηµένος ) 1 2 3 4 5 

5. 

Από τα βιβλία που αγοράζετε, τι 

ποσοστό (τοις εκατό) αγοράζετε 

από τα βιβλιοπωλεία  IANOS; 20% 40% 60% 80% 100% 

6. 
Πόσα βιβλία αγοράζετε ετησίως, 

για οποιοδήποτε σκοπό; 0-5 6-10 11-19 20-29 30+ 

7. 

Χρονικό διάστηµα που είστε 

πελάτης στα βιβλιοπωλεία 

IANOS. 6µήνες 1,5χρόνο 5χρόνια 10χρόνια 10χρόνια+ 

8. 

Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν 

συνήθως τα βιβλία τα οποία 

αγοράζετε; 

(µπορείτε να κυκλώσετε 

περισσότερες από µία 

κατηγορίες). 

Λογοτεχνία                                 Ιστορία-Βιογραφίες 

Κοινωνικά-Πολιτικά θέµατα      Οικονοµικά Θέµατα 

Ψυχολογία                                  Φιλοσοφία 

Τέχνη-Λευκώµατα                      Παιδικά 

Πληροφορικής                            Μαγειρικής 

Ταξιδιωτικά                                Επιστηµονικά 

9. 
Λόγοι επιλογής των 

βιβλιοπωλείων IANOS. 

Ποικιλία βιβλίων και εκδηλώσεων 

Γνώµες φίλων-γνωστών 
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ΜΕΡΟΣ ∆΄ 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.Φύλο : 2.Ηλικία : 3.Μορφωτικό επίπεδο :  

Άνδρας   [ ]                     Γυναίκα  [ ] 

20 και κάτω  [ ]  

21-30            [ ]  

31-40            [ ]  

41-50            [ ]  

51 +              [ ]  

∆ηµοτικό  [ ]             ΤΕΕ      [ ]  

Γυµνάσιο  [ ]              ΙΕΚ      [ ]  

Λύκειο      [ ]             Κολέγιο[ ]  

ΑΕΙ/ΤΕΙ    [ ]              

Μεταπτυχιακό [ ]  

∆ιδακτορικό    [ ]                  

4.Οικογενειακή κατάσταση:    5.Απασχόληση :  

Άγαµος/η                           [ ]  

Παντρεµένος/η                  [ ]  

Χωρισµένος/η                   [ ]  

Χήρος/α                             [ ]  

Παιδιά: 

Όχι   [ ]  

Ναι   [ ]  

Αριθµός Παιδιών 

………. 

 

Ιδιωτικός Υπάλληλος           [ ]  

∆ηµόσιος Υπάλληλος           [ ]  

Ελεύθερος Επαγγελµατίας    [ ]  

Μαθητής-Φοιτητής               [ ]  

Συνταξιούχος                        [ ]  

Οικιακά                                 [ ]  

Άνεργος                                [ ]  

                       

Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή και το χρόνο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(µπορείτε να κυκλώσετε 
περισσότερες από µία 

απαντήσεις). 

Η καλή και άµεση εξυπηρέτηση 

Τοποθεσία βιβλιοπωλείων 

Οι τιµές 
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Παράρτηµα 2: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

i. Για το δείγµα εξωτερικών πελατών: 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 A1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  υλικές 
εγκαταστάσεις, καθαρούς  και τακτοποιηµένους χώρους. & B1.Τα 
βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, 
καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

120 ,069 ,452 

Pair 2 A2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι περιποιηµένοι 
και µε ευπρεπή εµφάνιση. & B2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS είναι περιποιηµένοι και µε ευπρεπή εµφάνιση. 

120 ,176 ,054 

Pair 3 A3.Τα βιβλία θα πρέπει να είναι τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 
κατηγορίες. & B3.Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία είναι 
τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

120 ,099 ,280 

Pair 4 A4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στους 
οποίους θα µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον 
ενδιαφέρουν). & B4.Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων IANOS 
ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ υπάρχουν 
ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει 
τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

120 ,125 ,175 

Pair 5 A5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. & B5.Οι 
υπάλληλοι στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν γρήγορα. 

120 ,068 ,463 

Pair 6 A6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο (προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e 
mail, αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να 
είναι εύκολη. & B6.Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, email, αναζήτηση µέσω της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) είναι εύκολη, χωρίς προβλήµατα. 

120 ,285 ,002 

Pair 7 A7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να κάνουν κάτι 
σε µια συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το κάνουν. & B7.Όταν οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να κάνουν κάτι σε 
µια συγκεκριµένη στιγµή,το κάνουν.          

120 ,105 ,252 

Pair 8 A8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα παράπονα των 
πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. & B8.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS διεκπεραιώνουν τα παράπονα 
των πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

120 ,153 ,095 

Pair 9 A9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση δεδοµένων 
τους πλήρως ενηµερωµένη. & B9.Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν 
την Βάση ∆εδοµένων τους πλήρως ενηµερωµένη. 

120 ,062 ,501 

Pair 10 A10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ θα πρέπει να είναι 
ενηµερωµένοι, για να δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες 
στους πελάτες. & B10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
είναι ενηµερωµένοι, ∆ΕΝ δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες 
στους πελάτες τους. 

120 ,347 ,000 

Pair 11 A11.∆ΕΝ είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι να είναι πάντα πρόθυµοι να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους. & B11.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ είναι πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους 
πελάτες τους. 

120 ,411 ,000 

Pair 12 A12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται 
πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. & 
B12.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ ανταποκρίνονται 
πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. 

120 ,284 ,002 
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Pair 13 A13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ είναι απαραίτητο να έχουν 
διάθεση να συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία 
και να τους ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. & B13.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ έχουν διάθεση να 
συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

120 ,250 ,006 

Pair 14 A14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. & 
B14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι ειλικρινείς. 

120 ,321 ,000 

Pair 15 A15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους 
πελάτες.  & B15.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι 
συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  

120 ,156 ,088 

Pair 16 A16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές 
τους µε το βιβλιοπωλείο. & B16.Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων 
IANOS νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

120 ,242 ,008 

Pair 17 A17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πελατών και των υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. & B17.Υπάρχει µια 
σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων των 
βιβλιοπωλείων IANOS. 

120 ,273 ,003 

Pair 18 A18.∆ΕΝ είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι να 
καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. & B18.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ καταλαβαίνουν και ∆ΕΝ 
γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους. 

120 ,028 ,759 

Pair 19 A19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε ∆ΕΝ οφείλει να έχει δίκαιες 
τιµές. & B19.Τα βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες τιµές. 

120 ,059 ,524 

Pair 20 A20.∆ΕΝ είναι απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, 
να σας δείχνουν πως εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας 
εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε βάση τον  αριθµό των 
επισκέψεων σας. & B20.Στα  βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ εκτιµούν την 
προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε 
βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

120 ,184 ,044 

Pair 21 A21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε πελάτη. & B21.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

120 ,247 ,007 

Pair 22 A22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες λειτουργίας των 
βιβλιοπωλείων να είναι βολικές για όλους τους πελάτες. & Β22.Οι 
ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 βολικές για 
όλους τους πελάτες. 

120 ,099 ,283 

 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 
1 

A1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  
υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς  και τακτοποιηµένους 
χώρους. 

6,54 120 ,969 ,088 

B1.Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές 
εγκαταστάσεις, καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

6,42 120 ,740 ,068 

Pair 
2 

A2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι 
περιποιηµένοι και µε ευπρεπή εµφάνιση. 

5,78 120 1,348 ,123 

B2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι 
περιποιηµένοι και µε ευπρεπή εµφάνιση. 

6,18 120 1,010 ,092 

Pair 
3 

A3.Τα βιβλία θα πρέπει να είναι τακτοποιηµένα και 
ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

6,83 120 ,479 ,044 

B3.Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία είναι τακτοποιηµένα 
και ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

6,38 120 ,891 ,081 
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Pair 
4 

A4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος 
των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι 
χώροι στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα 
βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

6,33 120 1,161 ,106 

B4.Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων IANOS 
ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ 
υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να µπορεί ο 
πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

5,83 120 1,442 ,132 

Pair 
5 

A5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. 5,76 120 1,123 ,102 

B5.Οι υπάλληλοι στα βιβλιοπωλεία IANOS σας 
εξυπηρετούν γρήγορα. 

6,11 120 1,011 ,092 

Pair 
6 

A6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e mail, αναζήτηση µέσω της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να είναι εύκολη. 

6,26 120 1,088 ,099 

B6.Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, email, αναζήτηση µέσω της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) είναι εύκολη, χωρίς 
προβλήµατα. 

6,04 120 1,155 ,105 

Pair 
7 

A7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να 
κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το 
κάνουν. 

6,13 120 ,984 ,090 

B7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή,το 
κάνουν.          

5,91 120 1,085 ,099 

Pair 
8 

A8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα 
παράπονα των πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση 
γι' αυτά. 

5,79 120 1,187 ,108 

B8.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών γρήγορα 
βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

5,71 120 1,141 ,104 

Pair 
9 

A9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση 
δεδοµένων τους πλήρως ενηµερωµένη. 

6,71 120 ,691 ,063 

B9.Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση 
∆εδοµένων τους πλήρως ενηµερωµένη. 

6,01 120 1,233 ,113 

Pair 
10 

A10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ θα πρέπει να 
είναι ενηµερωµένοι, για να δίνουν σαφείς και κατανοητές 
πληροφορίες στους πελάτες. 

6,51 120 1,202 ,110 

B10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ είναι 
ενηµερωµένοι, ∆ΕΝ δίνουν σαφείς και κατανοητές 
πληροφορίες στους πελάτες τους. 

6,24 120 1,174 ,107 

Pair 
11 

A11.∆ΕΝ είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι να είναι πάντα 
πρόθυµοι να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

6,53 120 1,152 ,105 

B11.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ είναι 
πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

6,22 120 1,355 ,124 

Pair 
12 

A12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένοι να 
ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν 
είναι απασχοληµένοι. 

5,70 120 1,435 ,131 

B12.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν 
είναι απασχοληµένοι. 

5,98 120 1,299 ,119 

Pair 
13 

A13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ είναι 
απαραίτητο να έχουν διάθεση να συνοµιλούν µε τους 
πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

6,25 120 1,147 ,105 

B13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ έχουν 
διάθεση να συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους 
προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν για τις νέες 
κυκλοφορίες. 

6,21 120 1,107 ,101 
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Pair 
14 

A14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να είναι 
ειλικρινείς. 

5,99 120 1,287 ,117 

B14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι 
ειλικρινείς. 

5,56 120 1,454 ,133 

Pair 
15 

A15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι συνεπείς και ευγενικοί 
µε τους πελάτες.  

6,53 120 ,819 ,075 

B15.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι 
συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  

6,10 120 1,155 ,105 

Pair 
16 

A16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις 
συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

6,56 120 ,742 ,068 

B16.Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν 
σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

6,04 120 1,088 ,099 

Pair 
17 

A17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 
των πελατών και των υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. 

6,10 120 1,148 ,105 

B17.Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών 
και των υπαλλήλων των βιβλιοπωλείων IANOS. 

5,73 120 1,270 ,116 

Pair 
18 

A18.∆ΕΝ είναι ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι 
να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες των 
πελατών. 

4,42 120 1,895 ,173 

B18.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
καταλαβαίνουν και ∆ΕΝ γνωρίζουν τις ανάγκες των 
πελατών τους. 

5,82 120 1,438 ,131 

Pair 
19 

A19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε ∆ΕΝ οφείλει να 
έχει δίκαιες τιµές. 

6,44 120 1,194 ,109 

B19.Τα βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες τιµές. 5,50 120 1,619 ,148 

Pair 
20 

A20.∆ΕΝ είναι απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο 
επισκέπτεστε, να σας δείχνουν πως εκτιµούν την 
προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας 
παροχές µε βάση τον  αριθµό των επισκέψεων σας. 

5,83 120 1,669 ,152 

B20.Στα  βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ εκτιµούν την 
προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας 
παροχές µε βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

5,35 120 1,762 ,161 

Pair 
21 

A21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή 
προσοχή στον κάθε πελάτη. 

6,03 120 1,341 ,122 

B21.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

5,78 120 1,518 ,139 

Pair 
22 

A22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες 
λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να είναι βολικές για όλους 
τους πελάτες. 

4,76 120 2,078 ,190 

Β22.Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
εί1 βολικές για όλους τους πελάτες. 

5,93 120 1,436 ,131 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

A1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν 
καλαίσθητες  υλικές εγκαταστάσεις, 
καθαρούς  και τακτοποιηµένους χώρους. - 
B1.Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν 
καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, 
καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

,125 1,178 ,108 -,088 ,338 1,162 119 ,247 



104 

Pair 
2 

A2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα 
πρέπει να είναι περιποιηµένοι και µε 
ευπρεπή εµφάνιση. - B2.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS είναι περιποιηµένοι 
και µε ευπρεπή εµφάνιση. 

-,392 1,536 ,140 -,669 -,114 -
2,794 

119 ,006 

Pair 
3 

A3.Τα βιβλία θα πρέπει να είναι 
τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 
κατηγορίες. - B3.Στα βιβλιοπωλεία IANOS 
τα βιβλία είναι τακτοποιηµένα και 
ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

,442 ,968 ,088 ,267 ,617 4,996 119 ,000 

Pair 
4 

A4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να 
ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι 
χώροι στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης 
να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον 
ενδιαφέρουν). - B4.Ο περιβάλλων χώρος 
των βιβλιοπωλείων IANOS ταιριάζει µε το 
είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ 
υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι 
ώστε να µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα 
βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

,500 1,734 ,158 ,186 ,814 3,158 119 ,002 

Pair 
5 

A5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας 
εξυπηρετούν γρήγορα. - B5.Οι υπάλληλοι 
στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν 
γρήγορα. 

-,350 1,459 ,133 -,614 -,086 -
2,628 

119 ,010 

Pair 
6 

A6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e mail, 
αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο 
διαδίκτυο) θα πρέπει να είναι εύκολη. - 
B6.Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία 
IANOS (προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, 
email, αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας 
στο διαδίκτυο) είναι εύκολη, χωρίς 
προβλήµατα. 

,217 1,342 ,123 -,026 ,459 1,768 119 ,080 

Pair 
7 

A7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 
συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το 
κάνουν. - B7.Όταν οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να 
κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή,το 
κάνουν.          

,217 1,385 ,126 -,034 ,467 1,713 119 ,089 

Pair 
8 

A8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
διεκπεραιώνουν τα παράπονα των 
πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση 
γι' αυτά. - B8.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS διεκπεραιώνουν τα 
παράπονα των πελατών γρήγορα 
βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

,083 1,515 ,138 -,191 ,357 ,603 119 ,548 

Pair 
9 

A9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να 
διατηρούν την βάση δεδοµένων τους 
πλήρως ενηµερωµένη. - B9.Τα 
βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση 
∆εδοµένων τους πλήρως ενηµερωµένη. 

,700 1,376 ,126 ,451 ,949 5,574 119 ,000 

Pair 
10 

A10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ 
θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι, για να 
δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες 
στους πελάτες. - B10.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ είναι 
ενηµερωµένοι, ∆ΕΝ δίνουν σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες 
τους. 

,267 1,358 ,124 ,021 ,512 2,151 119 ,033 



105 

Pair 
11 

A11.∆ΕΝ είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι να 
είναι πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους 
πελάτες τους. - B11.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ είναι πάντα 
πρόθυµοι να βοηθήσουν τους πελάτες 
τους. 

,308 1,371 ,125 ,061 ,556 2,464 119 ,015 

Pair 
12 

A12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένοι 
να ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα 
των πελατών, όταν είναι απασχοληµένοι. - 
B12.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ ανταποκρίνονται πάντα στα 
αιτήµατα των πελατών, όταν είναι 
απασχοληµένοι. 

-,275 1,640 ,150 -,571 ,021 -
1,837 

119 ,069 

Pair 
13 

A13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ 
είναι απαραίτητο να έχουν διάθεση να 
συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους 
προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. - 
B13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ έχουν διάθεση να συνοµιλούν 
µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία 
και να τους ενηµερώνουν για τις νέες 
κυκλοφορίες. 

,042 1,381 ,126 -,208 ,291 ,331 119 ,742 

Pair 
14 

A14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα 
πρέπει να είναι ειλικρινείς. - B14.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS είναι 
ειλικρινείς. 

,433 1,602 ,146 ,144 ,723 2,963 119 ,004 

Pair 
15 

A15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι 
συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  - 
B15.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS είναι συνεπείς και ευγενικοί µε τους 
πελάτες.  

,433 1,308 ,119 ,197 ,670 3,630 119 ,000 

Pair 
16 

A16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν 
σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το 
βιβλιοπωλείο. - B16.Οι πελάτες των 
βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε 
τις συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

,517 1,159 ,106 ,307 ,726 4,882 119 ,000 

Pair 
17 

A17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση 
εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 
υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. - 
B17.Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης 
µεταξύ των πελατών και των υπαλλήλων 
των βιβλιοπωλείων IANOS. 

,375 1,461 ,133 ,111 ,639 2,811 119 ,006 

Pair 
18 

A18.∆ΕΝ είναι ρεαλιστικό να περιµένει 
κανείς, οι υπάλληλοι να καταλαβαίνουν και 
να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. - 
B18.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ καταλαβαίνουν και ∆ΕΝ 
γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους. 

-

1,400 

 

2,346 ,214 -1,824 -,976 -
6,538 

119 ,000 

Pair 
19 

A19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε 
∆ΕΝ οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. - B19.Τα 
βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες 
τιµές. 

,942 1,955 ,178 ,588 1,295 5,278 119 ,000 

Pair 
20 

A20.∆ΕΝ είναι απαραίτητο στο 
βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, να 
σας δείχνουν πως εκτιµούν την προτίµηση 
σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας 
σας παροχές µε βάση τον  αριθµό των 
επισκέψεων σας. - B20.Στα  βιβλιοπωλεία 
IANOS ∆ΕΝ εκτιµούν την προτίµηση σας, 
κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας 
παροχές µε βάση τον αριθµό των 
επισκέψεων σας. 

,475 2,192 ,200 ,079 ,871 2,373 119 ,019 



106 

Pair 
21 

A21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να 
δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη. - B21.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

,250 1,760 ,161 -,068 ,568 1,556 119 ,122 

Pair 
22 

A22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι 
ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να 
είναι βολικές για όλους τους πελάτες. - 
Β22.Οι ώρες λειτουργίας των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 βολικές για 
όλους τους πελάτες. 

-
1,175 

2,407 ,220 -1,610 -,740 -
5,348 

119 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Για το δείγµα εσωτερικών πελατών: 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 
1 

Α1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς  
και τακτοποιηµένους χώρους. & Β1.Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές 
εγκαταστάσεις, καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

1102 ,139 ,000 

Pair 
2 

Α2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να εί1 περιποιηµένοι και µε ευπρεπή 
εµφάνιση. & Β2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 περιποιηµένοι και µε 
ευπρεπή εµφάνιση. 

1102 ,123 ,000 

Pair 
3 

Α3.Τα βιβλία θα πρέπει να εί1 τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. & 
Β3.Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία εί1 τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 
κατηγορίες. 

1102 ,130 ,000 

Pair 
4 

Α4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης να 
ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). & Β4.Ο περιβάλλων χώρος των 
βιβλιοπωλείων IANOS ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ 
υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα 
βιβλία που τον ενδιαφέρουν). 

1102 ,129 ,000 

Pair 
5 

Α5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. & Β5.Οι υπάλληλοι στα 
βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν γρήγορα. 

1102 ,042 ,167 

Pair 
6 

Α6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο (προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e mail, αναζήτηση 
µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να εί1 εύκολη. & Β6.Η επικοινωνία µε 
τα βιβλιοπωλεία IANOS (προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, email, αναζήτηση µέσω της 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) εί1 εύκολη, χωρίς προβλήµατα. 

1102 ,198 ,000 

Pair 
7 

Α7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 
συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το κάνουν. & Β7.Όταν οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή,το 
κάνουν.          

1102 ,091 ,003 
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Pair 
8 

Α8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών γρήγορα 
βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. & Β8.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

1102 ,124 ,000 

Pair 
9 

Α9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση δεδοµένων τους πλήρως 
ενηµερωµένη. & Β9.Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση ∆εδοµένων τους 
πλήρως ενηµερωµένη. 

1102 ,121 ,000 

Pair 
10 

Α10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ θα πρέπει να εί1 ενηµερωµένοι, για να 
δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες. & Β10.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 ενηµερωµένοι, ∆ΕΝ δίνουν σαφείς και κατανοητές 
πληροφορίες στους πελάτες τους. 

1102 ,142 ,000 

Pair 
11 

Α11.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο οι υπάλληλοι να εί1 πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους 
πελάτες τους. & Β11.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 πάντα 
πρόθυµοι να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

1102 ,110 ,000 

Pair 
12 

Α12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ εί1 υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα 
των πελατών, όταν εί1 απασχοληµένοι. & Β12.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν εί1 
απασχοληµένοι. 

1102 ,126 ,000 

Pair 
13 

Α13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ εί1 απαραίτητο να έχουν διάθεση να 
συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν για 
τις νέες κυκλοφορίες. & Β13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ έχουν 
διάθεση να συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

1102 ,216 ,000 

Pair 
14 

Α14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να εί1 ειλικρινείς. & Β14.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 ειλικρινείς. 

1102 ,277 ,000 

Pair 
15 

Α15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εί1 συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  & Β15.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  

1102 ,115 ,000 

Pair 
16 

Α16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το 
βιβλιοπωλείο. & Β16.Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε τις 
συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

1102 ,236 ,000 

Pair 
17 

Α17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 
υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. & Β17.Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πελατών και των υπαλλήλων των βιβλιοπωλείων IANOS. 

1102 ,345 ,000 

Pair 
18 

Α18.∆ΕΝ εί1 ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι να καταλαβαίνουν και να 
γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. & Β18.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
∆ΕΝ καταλαβαίνουν και ∆ΕΝ γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους. 

1102 ,114 ,000 

Pair 
19 

Α19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε ∆ΕΝ οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. & Β19.Τα 
βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες τιµές. 

1102 ,070 ,021 

Pair 
20 

Α20.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, να σας δείχνουν 
πως εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε 
βάση τον  αριθµό των επισκέψεων σας. & Β20.Στα  βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ 
εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε 
βάση τον αριθµό των επισκέψεων σας. 

1102 ,067 ,026 

Pair 
21 

Α21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. & 
Β21.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε πελάτη. 

1102 ,292 ,000 

Pair 
22 

Α22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να 
εί1 βολικές για όλους τους πελάτες. & Β22.Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ εί1 βολικές για όλους τους πελάτες. 

1102 ,116 ,000 

 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 
1 

Α1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν καλαίσθητες  υλικές 
εγκαταστάσεις, καθαρούς  και τακτοποιηµένους χώρους. 

6,74 1102 ,718 ,022 

Β1.Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, 
καθαρούς και τακτοποιηµένους χώρους. 

6,53 1102 ,741 ,022 
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Pair 
2 

Α2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να εί1 περιποιηµένοι και 
µε ευπρεπή εµφάνιση. 

6,11 1102 1,165 ,035 

Β2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 περιποιηµένοι και µε 
ευπρεπή εµφάνιση. 

6,50 1102 ,768 ,023 

Pair 
3 

Α3.Τα βιβλία θα πρέπει να εί1 τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 
κατηγορίες. 

6,86 1102 ,441 ,013 

Β3.Στα βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία εί1 τακτοποιηµένα και 
ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. 

6,46 1102 ,804 ,024 

Pair 
4 

Α4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να ταιριάζει µε το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι χώροι στους 
οποίους θα µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον 
ενδιαφέρουν). 

6,65 1102 ,696 ,021 

Β4.Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων IANOS ταιριάζει µε το είδος 
των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι 
χώροι ώστε να µπορεί ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον 
ενδιαφέρουν). 

5,89 1102 1,245 ,037 

Pair 
5 

Α5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας εξυπηρετούν γρήγορα. 6,03 1102 1,036 ,031 

Β5.Οι υπάλληλοι στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν γρήγορα. 6,39 1102 ,818 ,025 

Pair 
6 

Α6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο (προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e 
mail, αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) θα πρέπει να εί1 
εύκολη. 

6,67 1102 ,681 ,021 

Β6.Η επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS (προσωπική,τηλεφωνική, 
φαξ, email, αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο) εί1 εύκολη, 
χωρίς προβλήµατα. 

6,33 1102 ,895 ,027 

Pair 
7 

Α7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων υπόσχονται να κάνουν κάτι σε 
µια συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το κάνουν. 

6,34 1102 ,972 ,029 

Β7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να κάνουν 
κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή,το κάνουν.          

6,36 1102 ,869 ,026 

Pair 
8 

Α8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα παράπονα των 
πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

6,06 1102 1,063 ,032 

Β8.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS διεκπεραιώνουν τα 
παράπονα των πελατών γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

6,17 1102 ,971 ,029 

Pair 
9 

Α9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν την βάση δεδοµένων τους 
πλήρως ενηµερωµένη. 

6,79 1102 ,549 ,017 

Β9.Τα βιβλιοπωλεία IANOS διατηρούν την Βάση ∆εδοµένων τους 
πλήρως ενηµερωµένη. 

6,22 1102 ,953 ,029 

Pair 
10 

Α10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ θα πρέπει να εί1 
ενηµερωµένοι, για να δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους 
πελάτες. 

6,64 1102 ,951 ,029 

Β10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 ενηµερωµένοι, 
∆ΕΝ δίνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες τους. 

6,49 1102 ,965 ,029 

Pair 
11 

Α11.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο οι υπάλληλοι να εί1 πάντα πρόθυµοι να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

6,73 1102 ,780 ,023 

Β11.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 πάντα πρόθυµοι 
να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

6,51 1102 ,992 ,030 

Pair 
12 

Α12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ εί1 υποχρεωµένοι να ανταποκρίνονται πάντα στα 
αιτήµατα των πελατών, όταν εί1 απασχοληµένοι. 

5,66 1102 1,445 ,044 

Β12.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ ανταποκρίνονται 
πάντα στα αιτήµατα των πελατών, όταν εί1 απασχοληµένοι. 

6,10 1102 1,208 ,036 

Pair 
13 

Α13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ εί1 απαραίτητο να έχουν 
διάθεση να συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και 
να τους ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

6,41 1102 1,094 ,033 

Β13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ έχουν διάθεση να 
συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

6,29 1102 1,187 ,036 

Pair Α14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα πρέπει να εί1 ειλικρινείς. 6,49 1102 1,055 ,032 
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14 Β14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 ειλικρινείς. 6,00 1102 1,247 ,038 

Pair 
15 

Α15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εί1 συνεπείς και ευγενικοί µε τους 
πελάτες.  

6,79 1102 ,546 ,016 

Β15.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 συνεπείς και ευγενικοί 
µε τους πελάτες.  

6,48 1102 ,922 ,028 

Pair 
16 

Α16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν σίγουροι µε τις συναλλαγές τους 
µε το βιβλιοπωλείο. 

6,81 1102 ,567 ,017 

Β16.Οι πελάτες των βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε τις 
συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

6,41 1102 ,839 ,025 

Pair 
17 

Α17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών 
και των υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. 

6,49 1102 ,887 ,027 

Β17.Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 
υπαλλήλων των βιβλιοπωλείων IANOS. 

6,14 1102 1,010 ,030 

Pair 
18 

Α18.∆ΕΝ εί1 ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, οι υπάλληλοι να 
καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. 

4,19 1102 1,986 ,060 

Β18.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ καταλαβαίνουν και 
∆ΕΝ γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους. 

6,07 1102 1,235 ,037 

Pair 
19 

Α19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε ∆ΕΝ οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. 6,67 1102 ,982 ,030 

Β19.Τα βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες τιµές. 5,42 1102 1,594 ,048 

Pair 
20 

Α20.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το οποίο επισκέπτεστε, να 
σας δείχνουν πως εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις 
ή δίνοντας σας παροχές µε βάση τον  αριθµό των επισκέψεων σας. 

6,25 1102 1,421 ,043 

Β20.Στα  βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ εκτιµούν την προτίµηση σας, 
κάνοντας σας εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε βάση τον αριθµό 
των επισκέψεων σας. 

5,56 1102 1,657 ,050 

Pair 
21 

Α21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε πελάτη. 

6,21 1102 1,356 ,041 

Β21.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ δίνουν ξεχωριστή 
προσοχή στον κάθε πελάτη. 

6,08 1102 1,318 ,040 

Pair 
22 

Α22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι ώρες λειτουργίας των 
βιβλιοπωλείων να εί1 βολικές για όλους τους πελάτες. 

5,08 1102 2,031 ,061 

Β22.Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 βολικές για 
όλους τους πελάτες. 

5,97 1102 1,473 ,044 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mea

n 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r Upper 

Pair 
1 

Α1.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να έχουν 
καλαίσθητες  υλικές εγκαταστάσεις, 
καθαρούς  και τακτοποιηµένους χώρους. - 
Β1.Τα βιβλιοπωλεία IANOS έχουν 
καλαίσθητες υλικές εγκαταστάσεις, καθαρούς 
και τακτοποιηµένους χώρους. 

,208 ,958 ,029 ,151 ,264 7,205 1101 ,000 

Pair 
2 

Α2.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα 
πρέπει να εί1 περιποιηµένοι και µε ευπρεπή 
εµφάνιση. - Β2.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS εί1 περιποιηµένοι και 
µε ευπρεπή εµφάνιση. 

-
,392 

1,315 ,040 -,470 -,314 -9,899 1101 ,000 
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Pair 
3 

Α3.Τα βιβλία θα πρέπει να εί1 τακτοποιηµένα 
και ταξινοµηµένα σε κατηγορίες. - Β3.Στα 
βιβλιοπωλεία IANOS τα βιβλία εί1 
τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα σε 
κατηγορίες. 

,397 ,865 ,026 ,346 ,449 15,252 1101 ,000 

Pair 
4 

Α4.Ο περιβάλλων χώρος θα πρέπει να 
ταιριάζει µε το είδος των παρεχόµενων 
υπηρεσιών (π.χ ειδικά διαµορφωµένοι χώροι 
στους οποίους θα µπορεί ο πελάτης να 
ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν). - 
Β4.Ο περιβάλλων χώρος των βιβλιοπωλείων 
IANOS ταιριάζει µε το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ υπάρχουν 
ειδικά διαµορφωµένοι χώροι ώστε να µπορεί 
ο πελάτης να ξεφυλλίσει τα βιβλία που τον 
ενδιαφέρουν). 

,752 1,346 ,041 ,673 ,832 18,559 1101 ,000 

Pair 
5 

Α5.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να σας 
εξυπηρετούν γρήγορα. - Β5.Οι υπάλληλοι 
στα βιβλιοπωλεία IANOS σας εξυπηρετούν 
γρήγορα. 

-
,359 

1,293 ,039 -,436 -,283 -9,228 1101 ,000 

Pair 
6 

Α6.Η επικοινωνία µε το βιβλιοπωλείο 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, e mail, 
αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο 
διαδίκτυο) θα πρέπει να εί1 εύκολη. - Β6.Η 
επικοινωνία µε τα βιβλιοπωλεία IANOS 
(προσωπική,τηλεφωνική, φαξ, email, 
αναζήτηση µέσω της ιστοσελίδας στο 
διαδίκτυο) εί1 εύκολη, χωρίς προβλήµατα. 

,345 1,012 ,030 ,285 ,405 11,314 1101 ,000 

Pair 
7 

Α7.Όταν οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
υπόσχονται να κάνουν κάτι σε µια 
συγκεκριµένη στιγµή, θα πρέπει να το 
κάνουν. - Β7.Όταν οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS υπόσχονται να 
κάνουν κάτι σε µια συγκεκριµένη στιγµή,το 
κάνουν.          

-
,022 

1,243 ,037 -,095 ,052 -,582 1101 ,561 

Pair 
8 

Α8.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών 
γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. - 
Β8.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
διεκπεραιώνουν τα παράπονα των πελατών 
γρήγορα βρίσκοντας άµεση λύση γι' αυτά. 

-
,105 

1,348 ,041 -,185 -,026 -2,593 1101 ,010 

Pair 
9 

Α9.Τα βιβλιοπωλεία θα πρέπει να διατηρούν 
την βάση δεδοµένων τους πλήρως 
ενηµερωµένη. - Β9.Τα βιβλιοπωλεία IANOS 
διατηρούν την Βάση ∆εδοµένων τους 
πλήρως ενηµερωµένη. 

,563 1,040 ,031 ,501 ,624 17,956 1101 ,000 

Pair 
10 

Α10.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ 
θα πρέπει να εί1 ενηµερωµένοι, για να δίνουν 
σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους 
πελάτες. - Β10.Οι υπάλληλοι των 
βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ εί1 
ενηµερωµένοι, ∆ΕΝ δίνουν σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες 
τους. 

,156 1,255 ,038 ,082 ,230 4,130 1101 ,000 

Pair 
11 

Α11.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο οι υπάλληλοι να εί1 
πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν τους πελάτες 
τους. - Β11.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων 
IANOS ∆ΕΝ εί1 πάντα πρόθυµοι να 
βοηθήσουν τους πελάτες τους. 

,221 1,193 ,036 ,151 ,292 6,163 1101 ,000 
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Pair 
12 

Α12.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ εί1 υποχρεωµένοι να 
ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των 
πελατών, όταν εί1 απασχοληµένοι. - Β12.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήµατα των 
πελατών, όταν εί1 απασχοληµένοι. 

-
,440 

1,762 ,053 -,544 -,336 -8,290 1101 ,000 

Pair 
13 

Α13.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων ∆ΕΝ 
εί1 απαραίτητο να έχουν διάθεση να 
συνοµιλούν µε τους πελάτες, να τους 
προτείνουν βιβλία και να τους ενηµερώνουν 
για τις νέες κυκλοφορίες. - Β13.Οι υπάλληλοι 
των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ έχουν 
διάθεση να συνοµιλούν µε τους πελάτες, να 
τους προτείνουν βιβλία και να τους 
ενηµερώνουν για τις νέες κυκλοφορίες. 

,113 1,430 ,043 ,029 ,198 2,634 1101 ,009 

Pair 
14 

Α14.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων θα 
πρέπει να εί1 ειλικρινείς. - Β14.Οι υπάλληλοι 
των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 ειλικρινείς. 

,485 1,393 ,042 ,402 ,567 11,551 1101 ,000 

Pair 
15 

Α15.Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εί1 συνεπείς 
και ευγενικοί µε τους πελάτες.  - Β15.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS εί1 
συνεπείς και ευγενικοί µε τους πελάτες.  

,304 1,015 ,031 ,244 ,364 9,938 1101 ,000 

Pair 
16 

Α16.Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν 
σίγουροι µε τις συναλλαγές τους µε το 
βιβλιοπωλείο. - Β16.Οι πελάτες των 
βιβλιοπωλείων IANOS νιώθουν σίγουροι µε 
τις συναλλαγές τους µε το βιβλιοπωλείο. 

,396 ,895 ,027 ,343 ,449 14,678 1101 ,000 

Pair 
17 

Α17.Θα πρέπει να υπάρχει µια σχέση 
εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και των 
υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου. - 
Β17.Υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ 
των πελατών και των υπαλλήλων των 
βιβλιοπωλείων IANOS. 

,350 1,090 ,033 ,286 ,415 10,665 1101 ,000 

Pair 
18 

Α18.∆ΕΝ εί1 ρεαλιστικό να περιµένει κανείς, 
οι υπάλληλοι να καταλαβαίνουν και να 
γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών. - Β18.Οι 
υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS ∆ΕΝ 
καταλαβαίνουν και ∆ΕΝ γνωρίζουν τις 
ανάγκες των πελατών τους. 

-
1,87

3 

2,215 ,067 -
2,004 

-1,742 -
28,069 

1101 ,000 

Pair 
19 

Α19.Το βιβλιοπωλείο που επισκέπτεστε ∆ΕΝ 
οφείλει να έχει δίκαιες τιµές. - Β19.Τα 
βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ έχουν δίκαιες 
τιµές. 

1,24
7 

1,813 ,055 1,140 1,354 22,824 1101 ,000 

Pair 
20 

Α20.∆ΕΝ εί1 απαραίτητο στο βιβλιοπωλείο το 
οποίο επισκέπτεστε, να σας δείχνουν πως 
εκτιµούν την προτίµηση σας, κάνοντας σας 
εκπτώσεις ή δίνοντας σας παροχές µε βάση 
τον  αριθµό των επισκέψεων σας. - Β20.Στα  
βιβλιοπωλεία IANOS ∆ΕΝ εκτιµούν την 
προτίµηση σας, κάνοντας σας εκπτώσεις ή 
δίνοντας σας παροχές µε βάση τον αριθµό 
των επισκέψεων σας. 

,688 2,109 ,064 ,563 ,812 10,827 1101 ,000 

Pair 
21 

Α21.Οι υπάλληλοι ∆ΕΝ θα πρέπει να δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. - 
Β21.Οι υπάλληλοι των βιβλιοπωλείων IANOS 
∆ΕΝ δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 
πελάτη. 

,136 1,592 ,048 ,042 ,230 2,839 1101 ,005 

Pair 
22 

Α22.∆ΕΝ θα πρέπει να περιµένει κανείς, οι 
ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων να εί1 
βολικές για όλους τους πελάτες. - Β22.Οι 
ώρες λειτουργίας των βιβλιοπωλείων IANOS 
∆ΕΝ εί1 βολικές για όλους τους πελάτες. 

-
,893 

2,366 ,071 -
1,033 

-,753 -
12,526 

1101 ,000 

 


