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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο 21ος αιώνας βρίσκει τον καταναλωτή, την αγορά, τα προϊόντα και τον 

εργαζόµενο να στροβιλίζονται µέσα σε έναν ταχέως αναπτυσσόµενο ρυθµό. Τα 

πάντα αλλάζουν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και σχεδόν τίποτα στην αγορά 

δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν από λίγο καιρό, ακόµα και πριν από µερικές 

ηµέρες. Έτσι, ο καθένας από εµάς βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη ποικιλία 

αγαθών που µεταβάλλονται συνεχώς και που προσπαθούν να προλάβουν τις 

ανάγκες µας πριν ακόµα εµείς οι ίδιοι καταλάβουµε ότι τις έχουµε. Εδώ ακριβώς 

υπάρχει και το αναπάντητο ερώτηµα «οι ανάγκες δηµιουργούν το marketing ή 

µήπως το marketing δηµιουργεί τις ανάγκες». Η τεχνολογία προχωρά µε 

ρυθµούς που δεν συλλαµβάνει ακόµα και ο πιο προχωρηµένος νους. Έτσι 

βρισκόµαστε όλοι λίγο ή πολύ να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία και πολλές 

φορές να µην µπορούµε να λειτουργήσουµε χωρίς αυτήν όπως το κινητό 

τηλέφωνο, η τηλεοράση, ο Η/Υ. 

 Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος παραµένει ένα ον µε καθηµερινές 

ανάγκες που τρέχει να τις προλάβει στην σηµερινή εποχή. Οι ανάγκες αυτές 

έχουν ποικιλία και βαρύτητα ξεχωριστή για τον κάθε ένα από εµάς. Το σηµαντικό 

όµως είναι ο χρόνος που ο καθένας εξοικονοµεί για να καλύψει αυτές τις 

ανάγκες. Έτσι, σε βάρος καθηµερινών αναγκών όπως το φαγητό, τα ψώνια ή 

ακόµα η διασκέδαση, κερδίζουµε όλοι χρόνο για σηµαντικότερα πράγµατα 

όπως η οικογένεια, οι φίλοι, η καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπάρχουν λύσεις που 

µας βοηθούν όλους να κάνουµε κάτι καλύτερο για τη ζωή και τον χρόνο µας, το 

ζήτηµα όµως είναι πόσο πολύ ή λίγο εµπιστευόµαστε αυτές τις λύσεις. 

 Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να απαντήσει σε µερικά ερωτήµατα σε 

σχέση µε την τεχνολογία, την καθηµερινότητα και τον συνδυασµό αυτών των 

δύο. Η µελέτη που θα αναπτυχθεί στις επόµενες σελίδες αφορά τον κάθε έναν 

από εµάς και δίνει µια απάντηση στο πόσο έτοιµοι είµαστε να βάλουµε στη ζωή 

µας και στην νοοτροπία µας νέες αντιλήψεις για την βελτίωση της 

καθηµερινότητας. Αυτό δεν σηµαίνει πως ο,τιδήποτε νεωτεριστικό, είναι και 

ευπρόσδεκτο στην ζωή. Το πιο σηµαντικό είναι να γνωρίζει κανείς γιατί δέχεται ή 

γιατί απορρίπτει το καινούργιο.   
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2. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

2.1          ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 Η κατανάλωση είναι µια έννοια που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα και το 

νόηµα της σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, σε πάρα πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα. Η ιστορική µας αναδροµή δεν θα ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά και 

αυτό γιατί τα µεγέθη που συγκρίνονται θα πρέπει να έχουν κάποια λογική για να 

σταθεί το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι, βλέπουµε πως οι καταναλωτές των 

προηγούµενων δεκαετιών ήταν αυτοί που έβγαιναν στην αγορά (µικρής έκτασης 

χώρος), και χωρίς να υπάρχει τροµερή ποικιλία, διάλεγαν να πάρουν πολλές 

φορές τα εντελώς απαραίτητα. Τα προϊόντα δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά και µερικά 

από αυτά όχι ιδιαίτερα ακριβά. Τον καταναλωτή τον κέρδισε µια νέα ιδέα ή κάτι 

που ήταν πολύ της µόδας. Οι κυρίες της δεκαετίας του 60 ή του 70 αγόραζαν 

συνήθως κάτι που ήταν µέσα στη µόδα ή τίποτα εξαιτίας της ανέχειας. ∆εν 

µπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως ο υπερκαταναλωτισµός είχε έρθει ακόµα. Τα 

εισαγόµενα προϊόντα είχαν ένα εξέχοντα ρόλο στην αγορά λόγω της 

σπανιότητας τους αλλά και της τιµής τους. Τα νοικοκυριά σε σχέση µε τα 

καθηµερινά ψώνια του σπιτιού αγόραζαν τα απαραίτητα. Επίσης, συχνό 

φαινόµενο ήταν η επανάληψη, σχεδόν σε κάθηµερινό επίπεδο. Μπορούσε 

δηλαδή κάποιο νοικοκυριό να ψωνίζει σχεδόν κάθε µέρα κάτι από τον µπακάλη 

της γειτονιάς. Συνεπώς αγόραζε αυτό που του χρησίµευε την δεδοµένη ώρα και 

είχε και τον χρόνο και τη διάθεση να πηγαίνει για ψώνια µε αυτή την συχνότητα. 

Σε αυτό βέβαια βοηθούσε και το ότι η κάθε γειτονιά είχε τον µπακάλη της και 

αυτός µε τη σειρά του εννοείται πως έκανε «ευκολίες» στους πελάτες του, κυρίως 

στις πληρωµές.  

 Τα «τεφτέρια» ήταν κατάλογοι µε ονόµατα πελατών που εκεί χρεωνόταν 

ό,τι αγοραζόταν και πλήρωνε ο πελάτης µια φορά στο τέλος του µήνα. Την δε 

µεταφορά των προϊόντων πολλές φορές την αναλάµβανε το ίδιο το κατάστηµα. 

Χαρακτηριστική η ταινία του Ελληνικού κινηµατογράφου της δεκαετίας του 60  «O 

µπακαλόγατος» όπου το κατάστηµα δέχεται τηλεφώνηµα για παραγγελία και 

µάλιστα χωρίς ελάχιστο όριο αυτής και η µόνη παράκληση από το κατάστηµα 

είναι να δοθεί ένα αντίτιµο σε µορφή φιλοδωρήµατος στον άνθρωπο που θα 

πάει τα ψώνια στο σπίτι και µάλιστα αµέσως. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη ότι ο 

καταναλωτής από τότε ακόµη ήθελε ένα τύπο εξυπηρέτησης για να κερδίσει το 

δικό του χρόνο, να απολαύσει µια µικρή υπηρεσία ή έστω να φανεί ανώτερος 

ως «ο πελάτης που έχει πάντα δίκαιο».  
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2.2   Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 Ο καταναλωτής είναι σήµερα πιο απαιτητικός και περισσότερο 

ευαίσθητος σε καταναλωτικά θέµατα (τιµές, αξία, ποιότητα προϊόντων). Νέα 

δηµογραφικά δεδοµένα όπως η γήρανση του πληθυσµού στις αναπτυγµένες 

περιοχές (αξιοσηµείωτο είναι ότι µέχρι το 2025 το 30% του πληθυσµού στην 

Ευρώπη θα είναι µεγαλύτερο των 60 ετών), η µετανάστευση και τα ολιγοµελή 

νοικοκυριά (στην Ελλάδα τα νοικοκυριά µε 1 άτοµο είναι το 28%), είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά την συµπεριφορά του συνόλου των 

καταναλωτών. Επιπλέον, ο καταναλωτής εµφανίζεται περισσότερο ανασφαλής 

σε θέµατα απασχόλησης, υγείας, σύνταξης. Η σύγχρονη κοινωνία γίνεται 

καθηµερινά ολοένα και περισσότερο εξαρτηµένη από ένα σύνθετο, αυξανόµενο, 

ταχύτατα εξελισσόµενο οικονοµικό περιβάλλον διάθεσης προϊόντων, υπηρεσιών 

και αγαθών.  Έτσι, αποτελεί θεµελιώδη διαπίστωση ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει 

να είναι εφοδιασµένοι µε τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθηµερινής ζωής, λειτουργώντας 

αποτελεσµατικά ως καταναλωτές. 

2.2.1  ΧΡΟΝΟΣ 

 Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 9-23 Ιουλίου 2007 από την 

εταιρεία Luon (ανεξάρτητη εταιρεία πωλήσεων και εµπορική επιχείρηση) για 

λογαριασµό της Sony Ericsson Mobile Communications, δείχνει ότι το 43% από 

το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών είναι πρόθυµοι να «αγοράσουν» 

πρόσθετο προσωπικό χρόνο µέσα στο 24ωρό τους. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι 

καταναλωτές πιστεύουν ότι η επαγγελµατική τους ζωή επιβαρύνει την 

προσωπική τους και δύσκολα βρίσκεται κάποια ισορροπία µεταξύ των δύο. Το 

20% από το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχουν µόνο µια ώρα 

ελεύθερη - ίσως και λιγότερο - την ηµέρα, ενώ το 23% πιστεύει ότι χρειάζεται 

τέσσερις ώρες ελεύθερες την ηµέρα για την επίτευξη της επιθυµητής ισορροπίας. 

Ακόµη, το 69% των γυναικών υποστηρίζει ότι θα έκαναν πράγµατα για τον εαυτό 

τους µε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και το 48% των ανδρών θα τον αφιέρωναν 

στα χόµπι τους. Το 51% του συνόλου θα φρόντιζε να ασκείται περισσότερο, ενώ 

µόλις το 14% θα χρησιµοποιούσε το χρόνο για την ολοκλήρωση προσωπικών 

εκκρεµοτήτων. Τέλος, σύµφωνα µε την έρευνα, το 66% των επαγγελµατιών 

υποστηρίζει ότι το να καταφέρεις να εργάζεσαι στο σπίτι και όχι στο γραφείο 
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είναι σηµαντικό γιατί έτσι µπορείς να εξισορροπήσεις τη ζωή σου και να έχεις και 

ελεύθερο χρόνο για τις προσωπικές σου δραστηριότητες.  

Κατά συνέπεια, για την εξοικονόµηση επιπλέον χρόνου, οι καταναλωτές 

θα πρέπει να αναζητήσουν νέες µεθόδους και να παρακολουθούν την 

τεχνολογία η οποία µπορεί να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων τους. 

Σήµερα ο καταναλωτής είναι ο άνθρωπος που δουλεύει πολλές ώρες, που 

συναντάει πολλούς ανθρώπους, που έχει πολλά ερεθίσµατα τα οποία εγείρουν 

την φαντασία του και σίγουρα τον υπερκαταναλωτισµό του. Ο σηµερινός 

καταναλωτής δεν έχει πολύ χρόνο για να µπορέσει να τον καταναλώσει στα 

πλαίσια µιας «υγιούς» αγοράς. Ο χρόνος, λόγω των υποχρεώσεων, είναι 

πιεστικός και όχι αρκετός για να µπορέσει κάποιος να τον αφιερώσει σε κάτι που 

δεν το θεωρεί και τόσο σοβαρό όπως οι αγορές σε ένα Super Market. Επίσης, 

είναι πολύς ο χρόνος που ξοδεύεται στο να πάει και να γυρίσει κανείς από ένα 

Super Market , λόγω του ότι σήµερα οι αγορές αυτού του τύπου γίνονται σε 

µεγάλα εµπορικά κέντρα. Η ποικιλία των προϊόντων πολλές φορές απαιτεί χρόνο 

για την διαλογή ή έστω την επιλογή ανάµεσα σε πολλά οµοειδή αγαθά. Τέλος, ο 

χρόνος αναµονής στα ταµεία ή στους χώρους στάθµευσης (Parking) είναι 

επιβαρυντικός για τον προϋπολογισµό του χρόνου αυτού που θα αναλάβει τα 

ψώνια του νοικοκυριού. 

 Ο χρόνος σε κάθε εποχή ήταν, είναι, και θα είναι «χρήµα».  Ωστόσο δεν 

εξαργυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν αλλάζει ρυθµό για κανέναν µας. Η καλή 

διαχείριση του φέρνει θεαµατικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια για µια 

ποιοτικότερη ζωή. Είναι λίγες οι φορές που ο καταναλωτής θα νιώσει πως δεν 

σπαταλάει τον χρόνο του στην διαδικασία αγοράς αγαθών ακόµα κι αν 

πρόκειται για επιτυχηµένες αγορές, πόσο µάλλον για αγορές ανάγκης όπως 

αυτές σε ένα Super Market. 

2.2.2.   ΧΡΗΜΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ 

Για να µη χάσει ο καταναλωτής χρόνο και χρήµα πρέπει να είναι πάντα 

πληροφορηµένος σωστά. Το βασικό ερώτηµα που τίθεται στο σηµείο αυτό είναι 

κατά πόσο ο καταναλωτής είναι σωστά πληροφορηµένος, ούτως ώστε να είναι 

σε θέση να αξιολογήσει το σύνολο των αγαθών που κυκλοφορούν στην αγορά 

και να επιλέξει την συµφερότερη λύση αφιερώνοντας και τον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο. 
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Στην χώρα που ζούµε όλοι γνωρίζουµε πως η απόκτηση, η διαχείριση και 

ο πολλαπλασιασµός του χρήµατος απαιτεί πολλά προσόντα, σε πολλούς 

τοµείς. Η διαχείριση του χρήµατος στην αγορά εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι η ηλικία του καταναλωτή, η κοινωνική του θέση, ο τόπος 

που ζει. Από την άλλη πλευρά, η ποικιλία του προϊόντων, το πλήθος των 

υποκατάστατων και οι διαφορές στις τιµές σε οµοειδή προϊόντα, απαιτούν 

προσεκτικότερη επιλογή. Τα χρήµατα που θα δαπανηθούν για τις αγορές σε ένα 

Super Market εκτός από αναγκαία δαπάνη, στην εποχή µας έφτασε να είναι και 

πρόσθετο έξοδο. Οι περισσότεροι από εµάς «ξεφεύγουν» από τον 

προϋπολογισµό που έχουν καταρτίσει πηγαίνοντας στο Super Market, γιατί είναι 

γενικώς αποδεκτό ότι η «νόσος» της εποχής µας ονοµάζεται 

υπερκαταναλωτισµός. 

 Ο σύγχρονος καταναλωτής, χάριν της επιθυµίας του για αγορές, 

χρεώνεται προκειµένου να τις πραγµατοποιήσει, δηλαδή δέχεται να χρωστάει 

κάποια χρήµατα (που βέβαια τα πληρώνει και µε το παραπάνω στις τράπεζες). 

Το πλαστικό χρήµα βέβαια παρασύρει κάποιον και όλο και συχνότερα 

παρατηρείται το φαινόµενο ότι ακόµη και στο Super Market οι καταναλωτές να 

πληρώνουν µε πιστωτική κάρτα. Το ζήτηµα είναι οτι η ρευστότητα δεν είναι ο 

πρωταρχικός παράγοντας που θα σταµατούσε εύκολα κάποιον από το να 

πραγµατοποιήσει µία αγορά που επιθυµεί πολύ.  

 Όσον αφορά στη διάθεση, η κούραση από την καθηµερινή 

προσπάθεια, οι συνεχόµενες ώρες των υποχρεώσεων, το στρες και ίσως ακόµα- 

ακόµα ο αποπροσανατολισµός από τον παλιό τρόπο ζωής, είναι µερικοί από 

τους παράγοντες που επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, τη διάθεση ενός 

ατόµου για να κάνει οτιδήποτε που θα του έδινε ευχαρίστηση στις λιγοστές 

ελεύθερες ώρες του. Όλως παραδόξως παρατηρήσαµε από το δείγµα των 

ερωτηθέντων της έρευνας, ότι οι άνθρωποι σήµερα αν και οι περισσότεροι 

θεωρούν αγγαρεία την διαδικασία του Super Market εντούτοις, πολλοί από 

αυτούς τελικά το έχουν τοποθετήσει στο µυαλό τους ως ένα είδος εξόδου και 

διασκέδασης. Βέβαια, κανένας από εµάς δεν θα µπει στον κόπο να πάει σε ένα 

µεγάλο εµπορικό κέντρο για να αγοράσει πχ µόνο αλάτι.  
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2.3    Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 

Όλο και περισσότερα είναι αυτά που βλέπει και που ζητά ο νέος 

καταναλωτής. Οι απαιτήσεις του δεν βασίζονται καθαρά σε δικές του σκέψεις 

αλλά και σε τεχνάσµατα της εποχής. Πολλές είναι οι φορές που ο καταναλωτής 

παραγγέλνει ή αγοράζει κάτι όχι αποκλειστικά γιατί το χρειάζεται αλλά 

περισσότερο γιατί κάποιο τέχνασµα marketing τον έχει πείσει για την ανάγκη του 

προς αυτό το προϊόν. Βέβαια και λόγω των ολοένα και δυσκολότερων 

συνθηκών ο καταναλωτής ψάχνει να βρει πρακτικές λύσεις στα θέµατα της 

καθηµερινότητας του που θα του εξασφαλίσουν αν µη τι άλλο άνεση και 

ταχύτητα.  

 Ο τοµέας που ίσως να έχει την µεγαλύτερη αλλαγή είναι αυτός της 

εξυπηρέτησης (service). Ο καταναλωτής του αύριο θα θέλει να εξυπηρετείται πιο 

γρήγορα και ίσως πιο άνετα. Το διαδίκτυο (Internet) είναι το µέσο που θα του 

προσφέρει κάτι τέτοιο. Θα µπορεί να παραγγείλει αυτά που ζητά µεσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς επίσης και θα ενηµερώνεται για νέα 

προϊόντα και για νέες προσφορές. Έτσι, µε µεγάλη άνεση κάποιος θα είναι σε 

θέση να δίνει παραγγελίες που θα του κοστίζουν πολύ λιιγότερο σε χρήµα και σε 

ελάχιστο χρόνο. 

 Βέβαια, ο σηµερινός καταναλωτής δεν είναι απολύτως έτοιµος για να 

δεχτεί µια τέτοια αλλαγή. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν υπάρχει, τουλάχιστον όχι 

ακόµη, η υποδοµή για κάτι τέτοιο. Απαραίτητο για την εξασφάλιση αυτής της 

υποδοµής είναι η ύπαρξη Η/Υ και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα πρέπει 

να υπάρχουν ικανοί χειριστές/χρήστες και από τις δύο πλευρές. Nα µπορεί ο 

καταναλωτής από την µια πλευρά να διαχειριστεί την ηλεκτρονική του 

παραγγελία µε τέτοιο τρόπο που θα τον καθιστά ικανό για την µέγιστη 

πληροφορία σε σχέση µε το προϊόν, τα χαρακτηριστικά και την τιµή του, καθώς 

και τον πιο ασφαλή τρόπο για να φτάσει η παραγγελία του έγκαιρα και έγκυρα 

στον παραλήπτη. Από την άλλη πλευρά, ο παραγγελιολήπτης να µπορεί να 

διαχειριστεί την πληροφορία µε τέτοιο τρόπο που να ανταποκριθεί σε αυτήν 

γρήγορα και σωστά. Η προσπάθεια πρέπει να είναι και από τις δυο πλευρές 

σοβαρή και υπεύθυνη για να υπάρξει τελικά το βέλτιστο αποτέλεσµα.  
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3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟ∆ΟΣΙΑ 

3.1    ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Η ταχύτητα της διεκπεραίωσης συναλλαγών online δηµιούργησε προσδοκίες 

για γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών. ∆υστυχώς όµως η πιο διαδεδοµένη 

µορφή επικοινωνίας που χρησιµοποιείται έως σήµερα είναι η πώληση πρόσωπο 

µε πρόσωπο. Ο απρόσωπος χαρακτήρας του διαδικτύου είναι ο λόγος που 

µεγάλο ποσοστό ανθρώπων αποφεύγουν να το χρησιµοποιούν. Φανταστείτε 

ότι µπαίνετε σε ένα κατάστηµα όπου δεν φαίνεται να υπάρχει πωλητής και 

χρειάζεται να κάνετε µια ερώτηση. Ας υποθέσουµε ότι πρέπει να γράψετε την 

ερώτηση σας σε ένα χαρτί, να το ρίξετε σε ένα κουτί πληροφοριών και µετά να 

έρχεστε πάλι στο κατάστηµα κάθε µέρα, περιµένοντας να δείτε αν απαντήθηκε η 

ερώτηση σας. Σίγουρα αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος για να συµπαθήσετε µια 

επιχείρηση. Οι πελάτες απολαµβάνουν και επιθυµούν την προσοχή ειδικά στο 

άτοµο τους καθώς και την ανατροφοδότηση που δέχονται ζωντανά από τον 

υπάλληλο της εξυπηρέτησης πελατών. Προτιµούν λοιπόν αντί να επικοινωνούν 

µε κάποιον απρόσωπα να αλληλεπιδρούν ζωντανά µε κάποιον άνθρωπο για να 

ενηµερωθούν. 

 Τα περισσότερα προϊόντα που διατίθενται σε πραγµατικό χρόνο (online)  

δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται ως εµπορεύµατα αυτόµατου πωλητή. Ακόµη 

και όταν αγοράζει κανείς βιβλία ή cd, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θέλει 

να µιλήσει σε υπάλληλο εξυπηρέτησης πελατών για να διευκρινίσει ηµεροµηνίες 

παράδοσης, διαθεσιµότητα και πολιτική επιστροφών. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι 

τα περισσότερα καλάθια αγορών σε καταστήµατα online, ακόµη και σε αυτά 

που πωλούν βιβλία και µουσική, εγκαταλείπονται κατά τη διαδικασία πληρωµής, 

συµπεραίνει ότι οι πελάτες έχουνε ερωτήσεις που παραµένουν αναπάντητες. 

Σύµφωνα µε µία πρόσφατη µελέτη από την Forrest Research, το 41% των 

πελατών online, δηλώνουν ότι θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να 

αγοράσουν τελικά κάτι, αν µπορούσαν να συµβουλευτούν ή να 

αλληλεπιδράσουν µε κάποιον άνθρωπο κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

Ένα άλλον σηµαντικό χαρακτηριστικό της εξυπηρέτησης πελατών σε 

πραγµατικό χρόνο είναι το ότι δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να 

επικοινωνήσουν µε την επιχείρηση σε κρίσιµα στάδια της διαδικασίας όπως το 

σηµείο πώλησης. ∆ίνει την ευκαιρία στους υπαλλήλους της εξυπηρέτησης 

πελατών να απαντούν ερωτήσεις για προϊόντα και τακτικές ακριβώς τη στιγµή 
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που ανακύπτουν, να βοηθούν τους πελάτες να βρουν αυτό που ζητούν ή να 

προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.  

3.2       ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) 

Ένας άλλος τρόπος παραγγελιοδοσίας είναι µέσω τηλεφώνου ή 

τηλεοµοιοτυπίας(Fax). Είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος τρόπος για εµπόρους και 

καταστηµατάρχες, δηλαδή ανάµεσα σε επαγγελµατίες. Τα δύο µέρη της 

συνδιαλλαγής να γνωρίζονται από πριν και υπάρχει µεταξύ τους εµπιστοσύνη. 

Ακόµη και σήµερα αυτός είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος παραγγελίας 

ανάµεσα σε επαγγελµατίες και προτιµάται σε µεγάλο βαθµό κυρίως γιατί η 

γνώση χειρισµού των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι ακόµη  σε 

ικανοποιητικό βαθµό αποδοτική. 

Ανάµεσα σε έµπορο και πελάτη λιανικής δεν µπορούµε να πούµε πως 

αυτός ο τρόπος χρησιµοποιείται και αυτό γιατί συνήθως δεν υπάρχει η πρότερη 

συνεργασία των δυο µερών και άρα δεν υπάρχει εµπιστοσύνη. Από την πλευρά 

του ο έµπορος δεν µπορεί να δώσει µεγάλη βάση σε µία τηλεφωνική παραγγελία 

γιατί δεν µπορεί πάντα και µε βεβαιότητα να γνωρίζει εάν και κατά πόσο θα 

τηρηθούν τα προσυµφωνηθέντα. Τέλος, σε µια παραγγελία µέσω FAX είναι 

σχεδόν βέβαιο πως δεν θα δωθεί ποτέ βάση γιατί είναι ένα εντελώς απρόσωπο 

µέσο. 

3.3     ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ε-MAIL) 

Εργαλείο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών παραγγελιών είναι το διαδίκτυο 

(Internet). Η ευρεία διάδοση και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό παρέχουν σε όλες 

τις εταιρίες, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και από το πόσο µεγάλες ή 

µικρές είναι, τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες τους. Το 

διαδίκτυο χρησιµοποιείται σήµερα κυρίως για την διεξαγωγή εµπορικών πράξεων 

µεταξύ επιχειρήσεων και πελάτη µέσω «ηλεκτρονικών» καταστήµατων, 

καταλόγων και του επιχειρηµατικού marketing.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο πραγµατοποείται µε τη χρήση του διαδικτύου σε 

όλες τις φάσεις διεκπεραίωσης επιχειρηµατικών συναλλαγών. Προς το παρόν, 

σε αυτόν το χώρο επικρατούν εστιασµένες (niche) αγορές, όπως αυτή των 

ταξιδιών, των χρηµατο-οικονοµικών, των βιβλίων, των Η\Υ και της µουσικής. 

Παράλληλα κυκλοφορούν νέα προγράµµατα, τα οποία δίνουν την ευκαιρία 
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στον καθένα να δηµιουργεί το δικό του δικτυακό κατάστηµα εύκολα και µε 

σχετικά χαµηλό κόστος συντήρησης. 

 Συνεπώς, από τη µεριά των καταναλωτών το µόνο που χρειάζεται να 

έχουν είναι µια καλή σύνδεση από το σπίτι και τη γνώση χρήσης αυτού για να 

µπορέσουν τελικά να πετύχουν το επιθυµητό. Όπως είναι λογικό µεγαλύτερη 

εξοικίωση µε την τεχνολογία έχουν οι νεώτερες ηλικίες , πράγµα που σηµαίνει ότι 

το σύνολο της αγοραστικής δύναµης αυτών των ατόµων δεν είναι ανάλογη µε 

την συνολική αγοραστική δύναµη της αγοράς. Στην χώρα µας, η 

παραγγελιοδοσία σε Super Market µέσω του διαδικτύου δεν πραγµατοποιείται 

και κυρίως δεν είναι διαδεδοµένη πρακτική. Αυτό έχει και τα θετικά του και τα 

αρνητικά του σηµεία. Το θετικό είναι πως ίσως αυτό που θα  προσελκύσει τον 

πελάτη είναι η εξοικονόµηση χρόνου, αυτού που θα έπρεπε να αφιερώσει για την 

πραγµατοποιήση συναλλαγών-αγορών και που τώρα έχει την 

δυνατότητα/ευκαιρία να κάνει από το σπίτι. Ενώ από την άλλη, εµπόδιο σε αυτό 

αποτελεί η δυσκολία των ατοµών στις αλλαγές και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν 

προκαλέσει οι νέες τεχνολογίες. 

 Η ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία στην Ελλάδα και ειδικά στον κλάδο των 

super markets είναι κάτι που έχει ακόµη πολύ µέλλον έως ότου φτάσει στο σηµείο 

να είναι αποδεκτό και από τα δυο µέρη που συµµετέχουν στη συναλλαγή. Από 

την µια πλευρά, ο καταναλωτής πρέπει να πειστεί πως αυτός είναι ένας τρόπος 

για γρήγορη, ασφαλή και σχετικά όχι δαπανηρή διαδικασία. Και από την άλλη 

µεριά, τα super markets και οι µεγάλες αλυσίδες τροφίµων πρέπει να 

αποκτήσουν µια υποδοµή για να µπορούν να δεχτούν, να διαχειριστούν και 

τελικά να βγάλουν το επιθυµητό κέρδος από αυτές τις διαδικασίες.  

4. SUPER MARKET 

4.1      ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Πάντα υπήρχαν σηµεία πώλησης προϊόντων λιανικής. Τα σηµεία αυτά 

βοηθούσαν κάποιον να βρει προϊόντα καθηµερινής χρήσης που θα ήταν 

δύσκολο να τα βρει χωρίς αυτή τη βοήθεια. Τα καταστήµατα αυτά ήταν τα 

λεγόµενα µπακάλικα, ψιλικατζίδικα που είχαν έναν περιορισµένο αριθµό 

προϊόντων. Η σχέση του καταστήµατος µε τον πελάτη ήταν προσωπική και 

βασική στην καθηµερινότητα. Ο πελάτης µπορούσε να απευθύνεται προσωπικά 

στον υπάλληλο ή ακόµα και στον καταστηµατάρχη για τις «απαιτήσεις» του, για 

τις παραγγελίες του ακόµα και για τα παράπονα του. Ο τρόπος που πλήρωνε 
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στα καταστήµατα αυτά ήταν κυρίως µε µετρητά. Οι ευκολίες πληρωµής ήταν ένα 

συχνό φαινόµενο και ήταν βασισµένο σε αυτές ακριβώς τις διαπροσωπικές 

σχέσεις.  

 Σιγά-σιγά αυτά τα καταστήµατα µεγάλωσαν και έφερναν όλο και 

περισσότερα είδη. H ποικιλία και οι τιµές πολλαπλασιάστηκαν, όπως 

πολλαπλασιάστηκαν και οι νέοι πελάτες.  Στο πέρασµα του χρόνου όλα έγιναν 

πιο πολύπλοκα αλλά και πιο απρόσωπα. Τα καταστήµατα αυτά σε πολλές 

περιπτώσεις συγχωνεύθηκαν και σε άλλες εξαγοράστηκαν από µεγαλύτερα. Το 

αποτέλεσµα ήταν να υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία από προϊόντα που 

µπορούσαν να εξυπηρετήσουν κάθε γούστο και να ικανοποιήσουν κάθε 

απαίτηση. Επιπλέον, αυτή η αύξηση της ποσότητας των παραγγελιών από 

πλευράς καταστήµατος επέτρεπε να υπάρχουν κάποιου είδους εκπτώσεις σε 

πολλά είδη. Ο πελάτης έπαψε πια να είναι ένα πρόσωπο της γειτονιάς και έγινε ο 

απρόσωπος πελάτης που είχε απαιτήσεις ίσως περισσότερες και µερικές φορές 

πιο περίπλοκες. Η προσωπική σχέση που κάποτε υπήρχε τώρα έχει 

αντικατασταθεί από την εµπορική σχέση που δεν έκανε πια χάρες. Οι ερωτήσεις 

από τον πελάτη προς το κατάστηµα ήταν λιγότερες και πολλές φορές 

αναπάντητες. Τα παράπονα τώρα από τον πελάτη απευθύνονταν σε 

απρόσωπο παράγοντα της εταιρίας και έµεναν µερικές φορές και 

ανικανοποίητα. Οι πιστώσεις τώρα είχαν άλλο χαρακτήρα. Ο πελάτης µπορούσε 

εκτός από µετρητά να πληρώσει και µε πλαστικό χρήµα.  

Τα µεγάλα εµπορικά κέντρα είναι σήµερα για τα καλά µέσα στη ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου. Οι άνθρωποι το προτιµούν για τις ανέσεις, για τις 

προσφορές και για τις ευκολίες που παρέχουν. Τα Super Markets είναι πια ένας 

τρόπος να περάσει κάποιος το χρόνο του κάνοντας τα ψώνια για το σπίτι του, 

βρίσκοντας νέα προϊόντα που ούτε ο ίδιος δεν τα γνώριζε και τελικά να µπορέσει 

µε κάποια άνεση να εξυπηρετήσει τις καθηµερινές του ανάγκες.  

4.2     TΟ SUPER MARKET ΣΗΜΕΡΑ (ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ) 

 Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλεί στο λιανεµπόριο, η επέκταση 

στον ελληνικό χώρο των πολυεθνικών οµίλων και η δυναµική επέκταση των 

Εκπτωτικών Αλυσίδων (Discounters, όπως Lidl, Plus, Dia) πιέζουν τα περιθώρια 

κέρδους του κλάδου. Οι πιέσεις θα ενταθούν το 2008 µε την είσοδο στην αγορά 

µιας νέας αλυσίδας discount. Οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ έχουν πλέον 

µετατοπίσει τις προτεραιότητές τους στην οργανική ανάπτυξη µέσω επενδύσεων 
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για επέκταση των δικτύων των καταστηµάτων, εταιριών και franchise, αλλά και τη 

δηµιουργία κέντρων logistics. Οι εξαγορές της προηγούµενης περιόδου 

αφορούσαν µικρές, περιφερειακές αλυσίδες, χωρίς να αποκλείεται κάποια 

µεγάλη συµφωνία στο µέλλον. 

Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλεί στο λιανεµπόριο η επέκταση 

στον ελληνικό χώρο των πολυεθνικών οµίλων (Carrefour-Μαρινόπουλος και Α-Β 

Βασιλόπουλος), αλλά και των discount stores (Dia, Lidl, Plus) οδήγησε τις 

αλυσίδες Σκλαβενίτης και Μασούτης στη δηµιουργία κοινού οµίλου αγορών, 

ακολουθώντας το παράδειγµα της Μετρό, ώστε να αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικότερα τον κλιµακούµενο ανταγωνισµό και να ισχυροποιήσουν τη 

θέση τους έναντι των προµηθευτών τους. Παράλληλα, τα προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας αποτελούν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής των µεγάλων αλυσίδων 

ως απάντηση στις εκπτωτικές αλυσίδες (Discounters). 

Η δυναµική επέκταση των discounters (ιδίως των Lidl, Plus, Dia) αλλά και 

η παρουσία επώνυµων προϊόντων στα ράφια τους, πιέζει περισσότερο τα 

περιθώρια κέρδους του κλάδου. Οι πιέσεις θα ενταθούν από το 2008, καθώς 

αναµένεται η είσοδος στην αγορά της αλυσίδας Aldi, η οποία δεν θα διαθέτει 

επώνυµα προϊόντα, βασιζόµενη κυρίως στην αγορά της ιδιωτικής ετικέτας. Κοινή 

πρακτική αποτελεί η δηµιουργία κοινών χώρων αγορών, καθώς οι αλυσίδες 

σούπερ µάρκετ παραχωρούν τµήµατα των καταστηµάτων τους σε τρίτες 

εταιρείες προς ενοικίαση. Η πρακτική αυτή έχει στόχο την ενδυνάµωση της 

οικονοµικής θέσης των εταιρειών µέσω των εσόδων από τα ενοίκια, ενώ 

ταυτόχρονα στηρίζει τις πωλήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα στο καταναλωτικό 

κοινό να διενεργεί «one stop shop» αγορές στον ίδιο χώρο. Συνεργασίες τέτοιου 

είδους υλοποιούν κυρίως οι µεγαλύτεροι όµιλοι του χώρου, όπως οι Carrefour-

Μαρινόπουλος (έχει υπογράψει 287 συµβάσεις ενοικίασης), Α-Β Βασιλόπουλος 

και Αφοί Βερόπουλοι. 

 Στον χώρο της δικαιόχρησης (franchise), µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αναµένεται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε την επιβολή 

τιµών και περιθωρίων κέρδους της Dia προς το δίκτυο franchise, ώστε να 

διαπιστωθεί αν η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση των διατάξεων του νόµου 

περί ελεύθερου ανταγωνισµού. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι 

καταδικαστική για την Dia, εκτιµάται ότι και άλλοι franchisees θα προσφύγουν 

στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αλλάζοντας τις ισορροπίες στο τµήµα αυτό της 

αγοράς. 
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 Σύµφωνα µε τα στοιχεία των διαθέσιµων ισολογισµών που 

επεξεργάστηκε η Hellastat, το 2006 ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων σούπερ µάρκετ και Cash & Carry αυξήθηκε 6,5% στα €8,37 δισ. Η 

ευνοϊκή, για τον κλάδο, χρονιά φαίνεται και από το γεγονός ότι 56 από τις 65 

εταιρείες βελτίωσαν τις πωλήσεις του προηγούµενου έτους, οδηγώντας έτσι την 

µέση µεταβολή το 2006 στο 6% (3,6% για την τριετία 06/04). 

 Έντονη ενίσχυση του ανταγωνισµού στον κλάδο των αλυσίδων super 

market προβλέπει το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για 

τα επόµενα χρόνια. Την ισχυρότερη πίεση θα δεχθούν οι µεσαίες και κυρίως οι 

µικρές αλυσίδες καθώς θα υποστούν τον ισχυρό ανταγωνισµό τόσο των ξένων 

υπεραγορών, όσο και των µεγάλων ελληνικών αλυσίδων super market, οι 

οποίες θα υιοθετήσουν επιθετική πολιτική έναντι των ξένων αλυσίδων, ώστε να 

διατηρήσουν τα µερίδια τους στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις των αλυσίδων 

super market αυξήθηκαν από 4.419 εκατ. ευρώ το 1996 σε 8.943 εκατ. ευρώ το 

2003 που αντιστοιχεί σε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 10,6%. Ο καταναλωτής 

σήµερα στρέφεται στα Super Market, κυρίως λόγω της δυνατότητας που αυτά 

του δίνουν για αγορές πολλών ειδών προϊόντων σε έναν ενιαίο χώρο. Επιπλέον, 

αυτή η «στροφή» του καταναλωτή σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 

οργανωµένων τµηµάτων ζαχαροπλαστείων - αρτοπωλείων - κρεοπωλείων - 

οπωροπωλείων εντός των καταστηµάτων των αλυσίδων super market οδηγούν 

στην ενίσχυση της θέσης του κλάδου έναντι των µεµονωµένων καταστηµάτων. 

 Ο κλάδος των Super Market αποτελεί έναν από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόµενους τοµείς του ελληνικού εµπορίου. Ο αριθµός των 

καταστηµάτων Super Market παρουσιάζει ικανοποιητική µέση ετήσια αύξηση, 

που αγγίζει το 3,9%, µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους να ενισχυθεί από 2.740 το 

1999 στα 3.187 καταστήµατα το 2003. Αυτή η ενίσχυση οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικά στους υψηλούς µέσους ετήσιους ρυθµούς αύξησης των 

καταστηµάτων αλυσίδων super market που ξεπερνούν το 5%, σε αντίθεση µε το 

ρυθµό αύξησης των καταστηµάτων των µεµονωµένων super market που 

κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (0,8%). Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσµα την 

υποχώρηση του ποσοστού της κατηγορίας «µεµονωµένα super market» στο 

σύνολο των εγχώριων super market από 37,3% το 1999 σε 33,1% το 2003, µε 

αντίστοιχη ενίσχυση του ποσοστού της κατηγορίας «Αλυσίδες super market» 

στο 66,9% από 62,7% το 1999. 
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Το µέσο επίπεδο κάλυψης του πληθυσµού της χώρας από super market 

βελτιώνεται την περίοδο 2000-2003. Ειδικότερα, οι κάτοικοι ανά super market το 

2000 ανέρχονταν κατά µέσο όρο στους 4.016, ενώ το 2003 στους 3.317, εξέλιξη 

που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθµό διείσδυσης των καταστηµάτων super market 

στην εγχώρια αγορά. Στις Περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της 

Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, της ∆υτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και 

δευτερευόντως της Στερεάς Ελλάδας, ο αριθµός των κατοίκων ανά κατάστηµα 

super market ακολουθεί φθίνουσα πορεία, τάση που υποδηλώνει υψηλή ήδη 

διείσδυση των επιχειρήσεων super market και ίσως σε βραχυχρόνιο ορίζοντα µία 

τάση κορεσµού. Από την άλλη πλευρά, οι υψηλοί θετικοί λόγοι κατοίκων προς 

super market δείχνουν ότι υφίστανται περιθώρια επέκτασης των επιχειρήσεων 

super market στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της 

∆υτικής Μακεδονίας και του Νοµού Αττικής. Για το λόγο αυτό εκτιµάται ότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου αλυσίδων super market θα εντείνουν τις στρατηγικές 

επέκτασης τους σε αυτές τις περιοχές. 

Η ανάπτυξη νέου τύπου καταστηµάτων και κυρίως των αλυσίδων 

discount δεν οφείλεται τόσο στο δυσµενές οικονοµικό κλίµα, τον πληθωρισµό 

και την ανεργία - παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική δύναµη των 

νοικοκυριών - όσο στην ανάδυση ενός νέου τύπου καταναλωτή, που µετατοπίζει 

το βάρος των αγορών του στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές, το 

διαδίκτυο καθώς και σε ό,τι σχετίζεται µε τον ελεύθερο χρόνο. Η φιλοσοφία αυτή 

έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά το διαθέσιµο εισόδηµα των 

καταναλωτών και κατά συνέπεια να περικόπτονται οι υπόλοιπες δαπάνες και 

ειδικότερα εκείνες που αφορούν την αγορά τροφίµων και ειδών super market. 

Κύριο, λοιπόν, χαρακτηριστικό των νέων συνθηκών, που τείνουν πλέον να 

παγιοποιηθούν, αποτελεί η εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος, µε την 

ταυτόχρονη αποφυγή των πολύπλοκων επιλογών. 

Μια πολύ σηµαντική παράµετρος που θα αλλάξει, όχι όµως καταλυτικά, 

τον τρόπο αγορών, είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο. Πολλές είναι διεθνείς αλυσίδες 

που εντάσσουν το διαδίκτυο στο σχεδιασµό τους, ως τρόπο πώλησης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι νέες τεχνολογίες αναµένεται να 

παρουσιαστούν πιο δυνατές στο χώρο του λιανικού εµπορίου µετά το 2010 

(εκτίµηση της M+M Planet Retail - 2003), οπότε θα έχει αυξηθεί ακόµα πιο πολύ η 

χρήση του Internet παγκοσµίως. 
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5. Η ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ-

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Η διαµόρφωση της “ατµόσφαιρας” ενός καταστήµατος επηρεάζει 

άµεσα την αγοραστική συµπεριφορά των πελατών, και κατά συνέπεια τις 

πωλήσεις. Στόχος κάθε καταστήµατος θα πρέπει να είναι η διαµόρφωση µια 

θετικής ατµόσφαιρας που θα δηµιουργεί ευχάριστο περιβάλλον στους πελάτες. 

Γιατί όµως η “ατµόσφαιρα” µέσα σε ένα κατάστηµα είναι τόσο σηµαντική; 

1. Η ατµόσφαιρα όταν είναι ευχάριστη κάνει τον πελάτη θετικό και πρόθυµο 

να αγοράσει ή να δοκιµάσει κάποιο προϊόν και να ξοδέψει περισσότερα 

χρήµατα.  

2. Με την δηµιουργία της κατάλληλης ατµόσφαιρας, ο πελάτης ενδέχεται να 

είναι περισσότερο παρορµητικός και να κάνει αγορές που δεν είχε σκοπό 

να κάνει πριν µπει στο µαγαζί.  

3. Ένα ευχάριστο περιβάλλον κάνει τους πελάτες να ξοδέψουν περισσότερο 

χρόνο στο κατάστηµα µε αποτέλεσµα να έρθουν σε επαφή µε 

περισσότερα προϊόντα και οι πωλητές να κάνουν πιο αποτελεσµατικά τη 

δουλειά τους.  

4. Η θετική ατµόσφαιρα κάνει την επίσκεψη στο κατάστηµα µια ευχάριστη 

εµπειρία για τον πελάτη, που σηµαίνει πως αυτός ο πελάτης θα 

επισκεφθεί ξανά το συγκεκριµένο κατάστηµα για να αγοράσει κάποιο 

προϊόν, ενώ είναι πολύ πιθανό να συστήσει το κατάστηµα σε φίλους και 

γνωστούς. 

Βλέπουµε λοιπόν πως η «ατµόσφαιρα» ενός καταστήµατος παίζει 

καθοριστικό ρόλο στις πωλήσεις του. Πως όµως µπορούµε να διαµορφώσουµε 

την κατάλληλη «ατµόσφαιρα» προκειµένου να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των 

πελατών και να αυξήσουµε τις πωλήσεις;  

Ξεκινάµε από το εξωτερικό περιβάλλον του καταστήµατος που είναι η 

πρόσοψη (βιτρίνες, ταµπέλες, κτλ.). Είναι αυτά τα στοιχεία της “ατµόσφαιρας” 

που βλέπει πρώτα ο πελάτης και θα τον προσελκύσουν να επισκεφθεί το 

κατάστηµα. Η πρόσοψη είναι η εικόνα της επιχείρησης και θα πρέπει να δοθεί 

µεγάλη σηµασία στη δηµιουργία της. Θα πρέπει να είναι ελκυστική για να φέρνει 

πελάτες, αναγνωρίσιµη για να επικοινωνεί την ταυτότητα και το είδος του 

καταστήµατος, και ικανή για να εκθέτει αποτελεσµατικά τα εµπορεύµατα. 
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Από τη στιγµή που ο πελάτης αντιµετωπίσει θετικά τα εξωτερικά στοιχεία 

της ατµόσφαιρας του καταστήµατος, σειρά έχουν τα εσωτερικά στοιχεία που θα 

τον κάνουν εντέλει να προβεί σε αγορά του προϊόντος Τα εσωτερικά στοιχεία του 

περιβάλλοντος που διαµορφώνουν την ατµόσφαιρα ενός καταστήµατος είναι η 

µουσική, το άρωµα, τα χρώµατα και ο φωτισµός. Έχει διαπιστωθεί πως η 

εντύπωση που προκαλεί το εσωτερικό περιβάλλον επιδρά άµεσα στην 

αγοραστική συµπεριφορά του πελάτη. 

Η µουσική (ή και τα ηχητικά µηνύµατα στα super market) χρησιµοποιείται 

πολύ συχνά στα καταστήµατα για να δηµιουργήσει ευχάριστο περιβάλλον και να 

επηρεάσει το χρόνο παραµονής των πελατών στο κατάστηµα. Έχει τύχει σε 

πολλούς να µην βγαίνουν από ένα κατάστηµα εάν πρώτα δεν έχει «τελειώσει» το 

τραγούδι!  

Η οσµή είναι ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και µπορεί να επηρεάσει την συµπεριφορά των πελατών. Για 

παράδειγµα, σε ένα µεγάλο Βρετανικό super-market ανακαλύφθηκε πως 

διοχέτευαν από τον εξαερισµό του καταστήµατος µια τεχνητή µυρωδιά από 

φρέσκο ψωµί! Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι πελάτες να αυξήσουν τις αγορές 

τους στα τρόφιµα γιατί η µυρωδιά τους προκάλεσε µια τεχνητή αίσθηση πείνας. 

Επίσης, η µυρωδιά µπορεί να λειτουργήσει και ως στοιχείο ταυτότητας ενός 

καταστήµατος. Γενικά, η µυρωδιά επιδρά στη διανοητική και ψυχολογική 

κατάσταση του ατόµου, άρα και στην συµπεριφορά του ως καταναλωτή. 

Τα χρώµατα παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία θετικής 

ατµόσφαιρας. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει επίδραση των χρωµάτων στη 

διάθεση και τη συµπεριφορά των πελατών. Το κόκκινο και πορτοκαλί προκαλούν 

έντονα συναισθήµατα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσελκύσουν 

τους πελάτες, ενώ το µπλε και πράσινο δηµιουργούν περισσότερο ένα 

ευχάριστο περιβάλλον. Η χρήση τους στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο θα 

πρέπει να επικοινωνεί πλήρως την εικόνα και την ταυτότητα του καταστήµατος.  

Ο φωτισµός είναι επίσης ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο για την 

δηµιουργία θετικής ατµόσφαιρας. Ο ρόλος του είναι τόσο αισθητικός όσο και 

λειτουργικός αφού µε την κατάλληλη τοποθέτηση φωτιστικών, µπορούν να 

αναδειχθούν συγκεκριµένα εµπορεύµατα. Υποστηρίζεται ότι προϊόντα που 

φωτίζονται έντονα προσελκύουν περισσότερο την προσοχή των πελατών.   
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Ίσως στα super market ένας ακόµη παράγοντας που παίζει σηµαντικό 

ρόλο είναι και ο τρόπος τοποθέτησης των προϊόντων. Είναι πολύ καθοριστικό το 

εάν µπορεί κάποιος να βρει εύκολα ή µε σχετικά µικρή καθοδήγηση ένα 

συγκεκριµένο προϊόν. Η τοποθέτηση λοιπόν, χωρίς βέβαια να λείπουν τα 

τεχνάσµατα του marketing είναι κάτι που πρέπει να µην του δοθεί µικρή 

σηµασία. 

Βλέπουµε λοιπόν πως η διαµόρφωση της κατάλληλης ατµόσφαιρας 

είναι κάτι πολύ σηµαντικό για ένα κατάστηµα αφού επηρεάζει άµεσα τη 

συµπεριφορά των πελατών του. Επίσης θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ευχάριστου περιβάλλοντος σε ένα 

κατάστηµα, παίζει η διαρρύθµιση του καταστήµατος αλλά και το υπαλληλικό 

προσωπικό. 

 

6. ΕΡΕΥΝΑ –ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ) 

ΕΡΕΥΝΑ 

Ακολουθεί µια έρευνα στα πλαίσια του πανεπιστηµίου για να 

µπορέσουµε να σφυγµοµετρήσουµε και να καταγράψουµε αντιδράσεις. Η  

έρευνα διήρκεσε περίπου ένα µήνα και απευθυνόταν σε ενήλικες. Σε αυτό το 

σηµείο θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο που συντάξαµε από κοινού µε τον καθηγητή µου. 

Ευχαριστούµε για την υποµονή τους και για το πολύτιµο υλικό που µας 

παρασχέθηκε (περίπου 200 ερωτηµατολόγια). 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι να διερευνήσει το κατά πόσο οι 

καταναλωτές θα ήταν πρόθυµοι να «αναθέσουν» σε έναν τρίτο τον εφοδιασµό 

του σπιτιού / νοικοκυριού µε τα είδη Super Market σε συνδυασµό µε την χρήση 

της τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου (Internet) σε εποχές όπως η 

σηµερινή, που ελεύθερος χρόνος είναι λιγοστός και πολύτιµος.  
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Παρακαλώ απαντήστε µε  στις παρακάτω ερωτήσεις στο αντίστοιχο κουτάκι. 

1. Ηλικία: …ετών  

   

2. Φύλλο 

  Γυναίκα  

  Άνδρας 

 

3. Οικογενειακή Κατάσταση  

  Άγαµος-η 

  Έγγαµος-η 

  ∆ιαζευγµένος-η  

 

4. Έχετε παιδιά; 

  Ναι 

  Όχι 

 

5. Το εισόδηµα σας κυµαίνεται ; 

  Κάτω από 10.000 € ετησίως 

  Από 10.000-20.000 € ετησίως 

  Από 20.000-50.000 € ετησίως 

  Πάνω από 50.000 € ετησίως 
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6. Κάθε πότε πηγαίνετε στο super market; 

  Κάθε 2-7 µέρες 

  Κάθε 8-20 µέρες 

  Πιο σπάνια 

 

7. Τα παιδιά τα έχετε µαζί σας  

(προχωρήστε στην ερώτηση 8 αν η απάντηση σας στην ερώτηση 4 ήταν 

αρνητική) 

  Ναι 

  Όχι 

  Μερικές φορές 

  Τις περισσότερες φορές 

 

8. Όταν πηγαίνετε στο Super Market ψωνίζεται αυτά που «γράφει» η λίστα σας; 

  Ναι, πάντα 

  Όχι, κάποιες φορές λίγα παραπάνω 

  Όχι, σχεδόν πάντα λίγα παραπάνω 

  Όχι, σχεδόν πάντα πολλά παραπάνω 

 

9. Ξεφεύγετε από τον προϋπολογισµό σας ; 

  Πάντα 

  Ποτέ 

  Μερικές φορές 

  Πολλές φορές 
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10. Είστε καταναλωτές οι οποίοι  

  ψωνίζουν σταθερά τα ίδια προϊόντα; 

  σας αρέσει να κάνετε δοκιµές σε νέα προϊόντα ; 

  προτιµάτε πάντα τα προϊόντα που είναι σε προσφορά ; 

 

11. Τι σας κουράζει περισσότερο στη «διαδικασία» του Super Market; 

  Η οδήγηση από και προς αυτό 

  Η διαλογή των προϊόντων 

  Ο χρόνος αναµονής στα ταµεία 

 

12. Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 

  Ναι 

  Όχι 

 

13. Θα θέλατε να µπορούσατε να κάνετε παραγγελία τα ψώνια σας από το σπίτι; 

  Ναι, από τον υπολογιστή µου 

  Ναι, από το τηλέφωνο 

  Όχι, δεν θα το ήθελα 

 

14. Πόσο καιρό από πριν θα µπορούσατε / θέλατε να παραγγείλετε; 

  Μια µέρα 

  Τρεις µέρες 

  Μια µε 2 ώρες 

 



 
23

15. Η επιβάρυνση αυτής της υπηρεσίας θα δεχόσασταν να είναι ανάλογη; 

  Με την χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας 

  Με την αξία της παραγγελίας 

  Με το βάρος της παραγγελίας 

 

16. Αν δεχόσασταν µια τέτοια υπηρεσία θα προτιµούσατε; 

  Κάθε φορά να χρεώνοµαι κάποιο χρηµατικό τίµηµα 

  Να είµαι µέλος µε µηνιαία συνδροµή 

  Να είµαι µέλος µε ετήσια συνδροµή 

 

17. Αν δεχόσασταν µια τέτοια υπηρεσία θα θέλατε ενηµέρωση για νέα προϊόντα; 

  Ναι, κυρίως για τις προσφορές 

  Ναι, για την ποικιλία 

  Όχι, δεν µε αφορά. 

 

 

Σας ευχαριστώ θερµά για τη πολύτιµη συνεργασία σας. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Ο στόχος είναι να µπορέσουµε µέσα από ένα συστηµατικό 

ερωτηµατολόγιο να καταγράψουµε συγκεκριµένες απαντήσεις που αφορούν 

την καθηµερινότητα µας στα super markets. Αυτό θα το πετυχαίναµε µόνον εάν 

συγκεντρώναµε πολλά ερωτηµατολόγια. Ο µεγάλος αριθµός γνωρίζαµε πως θα 

µας οδηγήσει σε πιο βάσιµα και πιο συγκεκριµένα αποτελέσµατα τα οποία και 

παραθέσουµε στην παρακάτω ανάλυση. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Η µέθοδος που ακολουθήσαµε ήταν περισσότερο αυτή της προσωπικής 

επαφής και της από φίλο σε φίλο µεταφοράς του ερωτηµατολογίου. ∆εν 

διστάσαµε ωστόσο να ρωτήσουµε και περαστικούς σε µεγάλα αγοραστικά 

κέντρα και να τους ζητήσουµε να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο µας. Ο 

τρόπος αυτός (της προσωπικής επαφής) εκτός από το υλικό µας προσέφερε 

µας έδωσε και την ευκαιρία να καταγράψουµε και τις αντιδράσεις (επιφωνήµατα, 

µορφασµοί κλπ) των ερωτηθέντων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Το δεύτερο που κάναµε και µετά την συγκέντρωση του υλικού µας, ήταν 

να βάλουµε όλα τα αποτελέσµατα κωδικοποιηµένα στο SPSS για να µπορέσουµε 

έτσι µε πιο σύνθετο αλλά και πιο έγκυρο και αποδοτικό τρόπο να βγάλουµε τα 

συµπεράσµατα µας. Η µέθοδος αυτή µας βοήθησε να δουµε πιο ξεκάθαρα 

αυτό που από την αρχή αφουγκραστήκαµε στις απαντήσεις του κόσµου. Μετά 

από πολύ δουλειά, επιµονή και αφοσίωση στην ανάλυση καταφέραµε να 

φτάσουµε στα παρακάτω αποτελέσµατα. Ελπίζουµε να βοηθήσουµε τον 

αναγνώστη να καταλάβει και να συµπεράνει κάτι χρήσιµο για την εποχή µας. 

Ο έλεγχος Χ2 (Chi-square test) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξετάσει 

αν δυο ποιοτικές µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Αυτή είναι η µηδενική 

υπόθεση που έχει ο έλεγχος και συνεπώς η απόρριψη της δείχνει ότι οι 

µεταβλητές σχετίζονται µεταξύ τους. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση εξετάστηκε εάν ατοµικά χαρακτηριστικά 

(όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών), οικονοµικά 

χαρακτηριστικά (όπως το εισόδηµα) και άλλα χαρακτηριστικά (όπως 

συχνότητα αγοράς, σταθερότητα επιλογών, ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
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κλπ) επηρεάζουν την απόφαση του καταναλωτή να παραγγείλει από το σπίτι ή 

όχι. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα αποτελέσµατα του ελέγχου Χ2 δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα (όπου V είναι το νούµερο της ερώτησης του 

ερωτηµατολογίου). 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ελέγχου Χ2  

Μεταβλητή Vn

(Νο Ερώτησης) 

Τιµή 

Ελέγχου 

P-value 

V2 0.025 0.875 

V3 2.808 0.246 

V4 4.366 0.037 

V5 0.005 1.000 

V6 0.511 0.774 

V8 6.641 0.084 

V9 0.414 0.937 

V10 0.832 0.660 

V11 2.471 0.291 

V12 4.971 0.026 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η απόφαση των καταναλωτών να 

παραγγείλουν ή όχι επηρεάζεται σηµαντικά από την ύπαρξη παιδιών και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι (V4, V12 < 0.005). Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι 

θα προτιµούσαν την παραγγελιοδοσία ειδών super market (µε ηλεκτρονικό 

τρόπο) οι µη έχοντες παιδιά και οι έχοντες Η/Υ. Αυτό αν κάποιος το σκεφτεί και 

πιο πρακτικά θα καταλάβει πως είναι σχεδόν αυτονόητο. Πήραµε πολλές φορές 

από άτοµα που έχουν οικογένεια και παιδιά, την απάντηση πως ίσως τα ψώνια 

στο super market αποτελούν και µια είδους βόλτα για την οικογένεια. Έτσι, και 

παρά την µεγάλη κούραση προτιµούν αυτά τα άτοµα να µην στερηθούν και να 

µην στερήσουν από τα παιδιά τους αυτήν την έξοδο. Από την άλλη πλευρά 

αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια θεωρούν αυτήν την έξοδο στο super market 
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πιο πολύ σαν µια αγγαρεία. Αυτοί είναι λοιπόν οι άνθρωποι που θα 

προτιµούσαν να µην πάνε καθόλου στο super market και αν µπορούσαν να 

παραγγείλουν από το σπίτι όλα όσα χρειάζονται. 

Σε περαιτέρω διερεύνηση χωρίσαµε το δείγµα σε 2 κατηγορίες : τους 

έχοντες και τους µη έχοντες παιδιά. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου Χ2 φαίνονται 

στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 2. Για τους έχοντες παιδιά. 

Μεταβλητή Vn

(Νο Ερώτησης) 

Τιµή 

Ελέγχου 
P-value 

V 12 6.542 0.011 

 

Πίνακας 3. Για τους µη έχοντες παιδιά. 

Μεταβλητή Vn

(Νο Ερώτησης) 

Τιµή 

Ελέγχου 
P-value 

V 12 0.702 0.402 

 

Παρατηρήσαµε ότι η απόφαση όσων έχουν παιδιά, να παραγγείλουν 

από το σπίτι επηρεάζεται σηµαντικά από την ύπαρξη Η/Υ ενώ για τους µη 

έχοντες παιδιά η ύπαρξη Η/Υ δεν παίζει ρόλο. Ακόµη µια φορά δηλαδή 

επιβεβαιώνεται αυτό που υποστηρίχθηκε παραπάνω. 

Ακόµη, διερευνήθηκε ο παράγοντας «χρόνος παράδοσης της 

παραγγελίας» στο µέρος του δείγµατος που ανταποκρίθηκε θετικά στην 

ερώτηση αποδοχής της παραγγελιοδοσίας από το σπίτι. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4. Έλεγχος της µεταβλητής «χρόνος παραγγελίας». 

Μεταβλητή Vn

(Νο Ερώτησης) 

Τιµή 

Ελέγχου 
P-value 

V2 1.950 0.376 

V3 3.475 0.482 

V5 24.769 0.000* 

 

Παρόλο που φαίνεται ότι το εισόδηµα επηρεάζει σηµαντικά την απόφαση 

του καταναλωτή, ωστόσο ο έλεγχος δεν έχει καλό µέγεθος και δύναµη στην 

συγκεκριµένη περίπτωση διότι δεν ισχύει ο κανόνας των 5 (δηλαδή στη 

συγκεκριµένη περίπτωση βρέθηκε ότι το 50% των κελιών να έχουν τιµή µικρότερη 

του 5). Η περαιτέρω διερεύνηση έδειξε ότι δεν παίζει ρόλο το εισόδηµα. Ο χρόνος 

παράδοσης λοιπόν δεν είναι αυτός που ζητείται από συγκεκριµένη οµάδα η 

οποία έχει συγκεκριµένο εισόδηµα. Ο χρόνος έχει να κάνει µε πιο πρακτικές 

καταστάσεις της εποχής µας. Λόγου χάρη, το πόσο βιαστικοί ή όχι είµαστε 

εξαρτάται από την συγκεκριµένη χρονική περίοδο της ηµέρας και από άλλους 

άσχετους µε την οικονοµική µας κατάσταση παράγοντες. Πιο πολύ θα έλεγε 

κανείς, πως έχει να κάνει µε την κοινωνική µας ζωή και την σχέση µας µε τον 

χρόνο αυτό καθαυτό. 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε αν παρατηρούσαµε πως στον 

πίνακα φαίνεται ότι η απόφαση του καταναλωτή να παραγγείλει τα είδη super 

market από ένα συγκεκριµένο διάστηµα νωρίτερα δεν επηρεάζεται από ατοµικά 

χαρακτηριστικά (όπως το φύλλο και η οικογενειακή κατάσταση) αλλά και ούτε 

από οικονοµικά χαρακτηριστικά όπως το εισόδηµα. Ακόµη µια φορά 

επιβεβαιώνεται πως ο χρόνος είναι ένας παράγοντας κάθε άλλο παρά 

εξαρτηµένος από καταστάσεις και συνθήκες που ορίζουν περισσότερο την 

ποσότητα ενός πράγµατος, παρά την ποιότητα του. 
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Τέλος, διερευνήθηκε η συµπεριφορά των καταναλωτών που θα θέλανε 

να παραγγείλουν από το σπίτι σε σχέση µε τον τρόπο επιβάρυνσης µιας τέτοιας 

υπηρεσίας, της χρέωσης και της ενηµέρωσης τους. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία 

προτιµά η επιβάρυνση της συγκεκριµένης υπηρεσίας να είναι ανάλογη µε τον 

χρόνο ή την αξία της παραγγελίας και όχι µε το βάρος. Αυτό σηµαίνει πως οι 

περισσότεροι πιστεύουν πως το βάρος της παραγγελίας δεν είναι αυτό που 

κάνει την παραγγελία σηµαντική. Πιστεύουν πως σηµαντικότερο είναι να 

παραγγείλει κάποιος κάτι που είναι ακριβό ή τέλος να παραγγείλει κάτι που θα 

του το φέρουν σε µικρό χρόνικό διάστηµα. Συνεπώς, οι σπουδαιότεροι 

παράγοντες είναι ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας και η αξία αυτής. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

καταναλωτών δεν αποδέχεται ετήσια ή µηνιαία συνδροµή αλλά προτιµάει να 

χρεώνεται κάθε φορά που χρησιµοποιεί την υπηρεσία και να την εξοφλεί την ίδια 

στιγµή. Είναι πιθανόν οι κατανωλωτές να έχουν κουραστεί από τις συνδροµές 

που χρειάζεται να πληρώνουν στην σύγχρονη καθηµερινή τους ζωής. Κατά 

συνέπεια, εύκολα θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι ο καταναλωτής δεν 

επιθυµεί να δηµιουργήσει σχέση εξάρτησης µε τον φορέα αυτής της υπηρεσίας. 

Ενώ από την πλευτά τους οι επιχειρήσεις καλό θα ήταν να µπορέσουν να 

εξασφαλίσουν ένα δεδοµένο πελατολόγιο έτσι ώστε να καταφέρουν τελικά να  

πολλαπλασιάσουν αλλά και να τους κρατήσουν ευχαριστηµένους, διατηρώντας 

παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της έρευνας που έγινε ήταν να σφυγµοµετρήσουµε µια οµάδα ατόµων 

αντιπροσωπευτικού όλων των ηλικιών. Τελικά, η ηλικία των ερωτηθέντων θεωρούµε ότι 

κάλυψε όλο το φάσµα των απόψεων. (19 ετών ο νεαρότερος του δείγµατος και 79 ο 

γηραιότερος). Το µεγαλύτερο όµως ποσοστό των ηλικιών (περίπου το 51%) 

κυµαινόταν στην δεκαετία ανάµεσα στα 30 και 40 έτη και  στα 20 µε 30 (το 29,3%).  

Το µέγεθος του δείγµατος αποτελείται από 199 ερωτηµατολόγια. 
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Ακόµη, 58,6% αυτών ήταν γυναίκες και το 41,4% άνδρες. Τα άτοµα που 

µας απασχόλησαν θελήσαµε να είναι χαρακτηριστικές οµάδες της εποχής, 

δηλαδή προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε άτοµα που εργάζονται καθηµερινά 

σε ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά και άτοµα που ανήκουν στους κύκλους 

των συνταξιούχων ή ακόµα και των ανέργων.  

∆όθηκε βάρος σε απαντήσεις ατόµων που αντιπροσωπεύουν τον µέσο 

ανθρώπο και όχι ακραίων καταστάσεων, πολύ πλούσιων ή αντίστοιχα πολύ 

φτωχών περιοχών. Αυτό έγινε µε πολύ προσοχή γιατί είµαστε σχεδόν βέβαιοι 

πως τα αποτελέσµατα αυτά θα ήταν εντελώς διαφορετικά και τα συµπεράσµατα 

θα απευθυνόνταν σε άλλου είδους έρευνες πιο εξειδικευµένες και µε τελείως 

διαφορετικούς στόχους από τους δικούς µας.  

Το προσωπικό ετήσιο (όχι οικογενειακό ετήσιο) εισόδηµα των ατόµων 

κυµαινόταν ανάµεσα 10.000 – 20.000 ευρώ κατά 56%, 25,3%, από 20.000- 50.000 

ευρώ, κάτω από 10.000 ευρώ το 17,7% και µόλις το 1% δήλωνε προσωπικό 

ετήσιο εισόδηµα πάνω από 50.000 ευρώ. 
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Επιπλέον, σχεδόν το 60% των ατόµων της έρευνας πηγαίνουν στο super market 

τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Το 30 % κάθε 8 µε 20 ηµέρες και το 

υπόλοιπο 10% πιο σπάνια. ∆είγµα το ότι η διαδικασία των συγκεκριµένων 

συναλλαγών αποτελεί καθηµερινή µέριµνα των ανθρώπων. 

 

 Αξιοσηµείωτο είναι το συπέρασµα οτι κάποιες φορές οι αγοραστές στα 

super markets ξεφεύγουν από την λίστα που έχουν προϋπολογίσει , συνήθως 

αγοράζοντας κάτι παραπάνω. Ενώ από την άλλη και µε τις ίδιες αρνητικές 

συνέπειες το 28,3% οµολογεί πως αυτή η «κακιά» καταναλωτική συνήθεια να 

αγοράζει κάποια αγαθά πέραν αυτών που είχε κατά νου, την έχει σχεδόν πάντα 
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και κάθε φορά που επισκέπτεται το super market. Μόλις το 10% των 

ερωτηθέντων απάντησε πως αγοράζει µόνο ότι έχει καταγράψει στην λίστα του 

και πριν φθάσει στο super market βλέποντας πρώτα από το σπίτι τι είναι 

πραγµατικά αυτό του χρειάζεται. Αν συνδιάσουµε τα δυο παραπάνω ερωτήµατα 

θα καταλήξουµε σε ένα όχι και τόσο αισιόδοξο συµπέρασµα. Ενώ το µεγαλύτερο 

ποσοστό των καταναλωτών επισκέπτονται το super market από 2 έως 7 ηµέρες 

(δηλαδή πολύ συχνά) το ίδιο σχεδόν ποσοστό είναι αυτό που διαθέτει 

παραπάνω χρήµατα από τον προϋπολογισµό του για να πάρει κάτι που δεν 

χρειαζόται την δεδοµένη στιγµή. Αυτό εύλογα µας οδηγεί στο συµπέρασµα της 

κοινωνίας του υπερκαταναλωτισµού και µερικές φορές της µεγάλης σπατάλης 

αγαθών, χρήµατος και χρόνου. Αν ο κάθε ένας µε αυτήν την συµπεριφορά 

σκεφτεί για τον εαυτό του ίσως δει πως το κόστος δεν είναι και µεγάλο γι΄αυτόν 

ατοµικά. Αν όµως το δούµε στο σύνολο θα καταλάβουµε πως πολύ συχνά και 

σε πολύ µεγάλο βαθµό τα super market κάνουν πωλήσεις που τελικά δεν 

αντιπροσωπεύουν «τα θέλω» του εκάστοτε καταναλωτή, αλλά αποτελούν µια 

κακιά συνήθεια την στιγµής, αυτής του υπερκαταναλωτισµού. 

 

 Εξάλλου η απάντηση των καταναλωτών κατά 61,4%  ότι ξεφεύγουν από 

τον προϋπολογισµό τους τουλάχιστον «µερικές φορές» το επιβεβαιώνει. Ακόµη, 

το 17% οµολογεί πάντα πως υπερβαίνει τα χρήµατα που θα ξόδευε υπό τις 

κανονικές συνθήκες, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό απαντά «πολλές φορές». Εδώ θα 

πρέπει να σταθούµε στο εξής «περίεργο» που καταγράψαµε. Ενώ πιο πάνω 

βλέπουµε το 10% των ερωτηθέντων να απαντά πως ποτέ δεν ξεφεύγει από την 

λίστα που είχε πριν µπεί στο super market σε αυτήν την τελευταία ερώτηση µόνο 

το 5% δεν ξεφεύγει από τον προυπολογισµό. Αυτό είναι ένα σφάλµα που πέφτει 

ο ίδιος άνθρωπος που απαντά στις ερωτήσεις. Ένα 5% (περίπου 10 άτοµα) λέει 

ένα µικρό ψεµατάκι. Λογικά αυτός που δεν ξεφεύγει από την λίστα του, δεν 
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ξεφεύγει και από τον προϋπολογισµό του. Το σφάλµα αυτό µας οδηγεί το 

συµπέρασµα πως και οι ίδιοι µας λέµε ψέµατα στον εαυτό µας για να καλύψουµε 

το «πάθος» µας για τα ψώνια και την κατανάλωση. 

 

 Επίσης, 57% καταθέτει πως του αρέσει να κάνει δοκιµές σε νέα προϊόντα 

ενώ το 34,34% λέει πως ψωνίζει σταθερά τα ίδια προϊόντα και το 8,6% πάντα 

ψάχνει προϊόντα σε προσφορά. Ένας στους τρείς λοιπόν είναι αυτός που 

σταθερά αγοράζει τα ίδια προϊόντα κάθε φορά και αυτό θα πρέπει να είναι το 

µήνυµα σε εταιρίες προώθησης προϊόντων που προσπαθούν να αποσπάσουν 

τον καταναλωτή από πολλές παλιές του συνήθειες. 

 

 Το συντριπτικό ποσοστό του 78% απαντά πως το πιο κουραστικό µέρος 

στην όλη διαδικασία είναι ο χρόνος αναµονής στα ταµεία ενώ ακολουθεί, στην 

ίδια ερώτηση, η κουραση από την οδήγηση από και προς το super market 

(13,6%) και τελευταία η διαλογή των προϊόντων µε ποσοστό 8,6%. Αυτό το 

ερώτηµα οδηγεί σε πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα συνδυαζόµενο µε τα δύο 

επόµενα. ∆ηλαδή ενώ το 76,26% έχει υπολογιστή στο σπίτι του (πράγµα που 

σηµαίνει πως υπάρχει στο νοικοκυριό τουλάχιστον ένας χρήστης Η/Υ), το 51,52% 
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(πάνω από το µισό) λέει πως δεν θέλει να παραγγέλνει τα ψώνια του από το 

σπίτι. 

 

Μόνο το 35% θέλει να µπορεί να παραγγείλει από τόν υπολογιστή του 

σπιτιού και το υπόλοιπο από το τηλέφωνο. Αν αυτά τα τρία τελευταία ερωτήµατα 

τα δούµε σε συνδυασµό θα συµπεράνουµε ίσως άλλο ένα παράδοξο της 

έρευνας αυτής. ∆ηλαδή ενώ το 78% των ερωτηθέντων δυσανασχετεί στην 

αναµονή στα ταµεία και άλλο ένα 13% (περίπου) δεν του αρέσει η οδήγηση από 

και πρός το super market µόνο οι µισοί από αυτούς δεν θέλουν να πηγαίνουν 

καθόλου για ψώνια στα super market και θα προτιµούσαν να αναθέσουν σε 

κάποιον τρίτο την συγκεκριµένη εργασία. Το παράδοξο είναι πως ενώ έχουν 

πολλοί από αυτούς το µέσο για να παραγγείλουν από µακριά δεν επιθυµούν να 

το κάνουν, γιατί «τους αρέσει το super market» (αυτή είναι η προφορική 

απάντηση που πέρναµε για κάθε άρνηση παραγγελίας από τηλέφωνο ή Η/Υ). 

Πολλοί µας είπαν πως η διαδικασία αυτή αποτελεί έξοδο για  την οικογένεια 

παρά την ταλαιπωρία που πιθανόν να υφίστανται. Το γενικό συµπέρασµα είναι 

ότι περίπου ένας στους δυο προτιµάει την όλη διαδικασία παρόλου που κάτι 

τέτοιο θα εξασφάλιζε σαφώς περισσότερο προσωπικό ή οικογενειακό χρόνο.  
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 Ακόµη, το 55,5% θέλει να µπορεί να δώσει την παραγγελία του από την 

προηγούµενη µέρα (δηλαδή µια µέρα πρίν) ενώ το 39% µια µε δύο ώρες πρίν. 

Συµπεράινουµε πως ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των καταναλωτών αποφασίζει 

τελευταία στιγµή για το τι θα παραγγείλει ή θα αγοράσει, γι’ αυτό και δεν είναι σε 

θέση να παραγγείλει µια µέρα πριν την παράδοση (πριν από τρείς ηµέρες µόνο 

το 5,5%). Ίσως έτσι δικαιολογείται και το γεγονός της µεγάλης απόκλισης από την 

λίστα προϋπολογισµού. Αν αυτή συνταχθεί λίγο πρίν από τα ψώνια είναι λογικό 

πως πολλά θα ξεχαστούν και θα υπάρχουν παραλείψεις. Τελικά, αν κάποιος 

δεχόταν µια τέτοια υπηρεσία θα ήθελε να δώσει τίµηµα για αυτήν πρώτα 

ανάλογα µε την αξία της παραγγελίας του (44,24%), έπειτα ανάλογα µε τον 

χρόνο εκτέλεσης της (38,79%) και τέλος ανάλογα µε το βάρος αυτής (16,97%). Τα 

συµπεράσµατα για το παραπάνω είναι µάλλον  λογικά  εκ πρώτης όψεως, όµως 

θα σταθούµε λίγο περισσότερο στο τελευταίο που είναι και το µικρότερο 

ποσοστό. Για να δέχεται κάποιος να πληρώσει ανάλογα µε το βάρος της 

παραγγελίας αυτό θα πεί πως θεωρεί το βάρος των αγαθών ένα πρόβληµα, 

δηλαδή την µεταφορά και ίσως την τακτοποίηση των αγορσθέντων. Το 

αξιοσηµείωτο είναι πως κανένας από τους ερωτηθέντες δεν εξέφρασε αυτό σαν 

πρόβληµα ενώ ακούγεται λογικό στις µέρες µας που το πρόβληµα στάθµευσης 

στις πόλεις είναι ιδιαίτερα έντονο! 

Αναφορικά µε το αντίτιµο της συγκεκριµένης υπηρεσίας, οι έξι στους δέκα 

επιθυµούν να πληρώνουν αυτήν την υπηρεσία κάθε φορά που την 

χρησιµοποιούν ενώ δυο στους δέκα µε µηνιαία συνδροµή και άλλοι τόσοι µε 

ετήσια συνδροµή. 
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 Τέλος, µέσα από µια υπηρεσία παραγγελιοληψίας και µεταφοράς των 

αγορασθέντων στο σπίτι δεν θα µπορούσε να λείπει και η ενηµέρωση για τα νέα 

προϊόντα. Στην πρόταση λοιπόν, για ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα προϊόντα της 

αγοράς µόνο το 7,6% δεν ενδιαφέρετε καθόλου ενώ οι υπόλοιποι που επιθυµούν 

ενηµέρωση, το 50% θα ήθελε να ενηµερώνεται για τις προσφορές και το 42,6% 

απλά για την ποικιλία των προϊόντων. 

Το γεγονός είναι ότι η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ένα πολυάσχολο 

και ταχέως αναπτυσσόµενο κόσµο που µας παρασέρνει τις περισσότερες 

φορές στο ρυθµό του. Οι άνθρωποι που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή είναι 

απλοί, καθηµερινοί άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα παραπάνω ή λιγότερο 

από τον καθένα µας. Κάθε ερώτηση που κάναµε είχε ένα φάσµα απαντήσεων 

που προσπαθήσαµε να αναλύσουµε παραπάνω και να δώσουµε στον 

αναγνώστη να καταλάβει όλα αυτά που και εµείς είδαµε. Τα θέµατα που µας 
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απασχόλησαν θέλαµε να είναι και αυτά κοντά στην καθηµερινότητα και να µην 

αφήσουν κενά και χωρίς σηµασία συµπεράσµατα, στην διάθεση του 

αναγνώστη. Παραθέτουµε λοιπόν τα αριθµητικά αποτελέσµατα µε την επιθυµία 

να παρακινήσουµε τον αναγνώστη να σκεφτεί και να αποφασίσει από µόνος 

του γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται και αντιδρούν µε τον συγκεκριµένο τρόπο. Θα 

ήταν ευτύχηµα να γνωρίζουµε πως ο κάθε αναγνώστης αυτής της έρευνας 

κατάφερε να πάει ακόµη πιο κάτω από εµάς και να δώσει τα δικά του χρήσιµα 

συµπεράσµατα. 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ήταν µια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για το πόσο διαθέσιµοι είναι 

σήµερα οι άνθρωποι για αλλαγές και αν τελικά «υποκύψουν» σε αυτές ποιοι ήταν 

οι παράγοντες που τους οδήγησαν σε τέτοια απόφαση και τι περιµένει ο 

καθένας από αυτές . Θέλουµε να πιστεύουµε πως ο αναγνώστης κέρδισε κάτι 

διαβάζοντας αυτήν την έρευνα και θα χαιρόµασταν ακόµη παραπάνω αν 

ξέραµε πως και από µόνος του κατάληξε σε χρήσιµα για αυτόν συµπεράσµατα.  

∆εδεµένου του ότι η σηµερινή καθηµερινότητα κάνει τον άνθρωπο «βιαστικό» 

σε όλα τα επίπεδα της ζωής του, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο «συµπιέζοντας» 

στο λιγοστό ελεύθερο χρόνο του πολλές υποχρεώσεις του. Έτσι, παρατηρήσαµε 

ότι ενώ οι γονείς επιλέγουν να πάρουν τα παιδιά τους στο super market 

συνδυάζοντας τις αγορές τους και την βόλτα τους, εντούτοις παραπονιούνται 

ότι σπαταλούν πολύ χρόνο στο super market, δαπανούν επιπλέον χρήµατα από 

τα προϋπολογισθέντα και γυρίζουν πολύ κουρασµένοι. Παρόλα αυτά δεν είναι 

διατεθιµένοι να κάνουν την ζωή τους ευκολότερη. Η έρευνα έδειξε ότι η 

παραγγελιοδοσία από το σπίτι είτε µέσω του διαδικτύου είτε µέσω του τηλεφώνου 

είναι µάλλον απορριπτέα. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 

εµπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στις συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται online. Το µέλλον θα δείξει κατά πόσο η τεχνολογία θα 

κερδίσει την εµπιστοσύνη του κόσµου. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ SPSS) 

 

V15
4321

P
er

ce
n

t

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

V18: 0

V15
321

P
er

ce
nt

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

V18: 1

 

V16
321

P
er

ce
n

t

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

V18: 1

V17
4321

P
er

ce
nt

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

V18: 0

 

V17
321

P
er

ce
n

t

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

V18: 1

 

 

 

 



 
38

Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V2 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V2 Crosstabulation 

 

Count  

V2 Total 

  1 2 1 

0 59 43 102V18 

1 56 39 95

Total 115 82 197
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Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,025(b) 1 ,875     

Continuity 

Correction(a) 
,000 1 ,990     

Likelihood Ratio ,025 1 ,875     

Fisher's Exact Test    ,886 ,495 

Linear-by-Linear 

Association 
,025 1 ,875     

N of Valid Cases 197       

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,54. 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,011 ,071 -,156 ,876(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,011 ,071 -,156 ,876(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V3 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

V18 * V3 Crosstabulation 

 

Count  

V3 Total 

  1 2 3 1 

0 50 51 1 102V18 

1 54 38 3 95

Total 104 89 4 197

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,808(a) 2 ,246

Likelihood Ratio 2,857 2 ,240
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Linear-by-Linear 

Association 
,537 1 ,464

N of Valid Cases 197   

 

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93. 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,052 ,072 -,732 ,465(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,066 ,071 -,922 ,358(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V4 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 
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V18 * V4 Crosstabulation 

 

Count  

V4 Total 

  1 2 1 

0 40 62 102V18 

1 24 71 95

Total 64 133 197

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,366(b) 1 ,037     

Continuity 

Correction(a) 
3,753 1 ,053     

Likelihood Ratio 4,403 1 ,036     

Fisher's Exact Test    ,048 ,026 

Linear-by-Linear 

Association 
4,344 1 ,037     

N of Valid Cases 197       

a  Computed only for a 2x2 table 



 
43

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,86. 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,149 ,070 2,102 ,037(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,149 ,070 2,102 ,037(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V5 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V5 Crosstabulation 
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Count  

V5 Total 

  1 2 3 4 1 

0 18 57 26 1 102 V18 

1 17 53 24 1 95 

Total 35 110 50 2 197 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,005(a) 3 1,000

Likelihood Ratio ,005 3 1,000

Linear-by-Linear 

Association 
,001 1 ,973

N of Valid Cases 197   

a  2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96. 

 

 

 

 

 

 

 



 
45

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,002 ,071 -,034 ,973(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,003 ,071 -,039 ,969(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,511(a) 2 ,774

Likelihood Ratio ,511 2 ,774

Linear-by-Linear 

Association 
,071 1 ,790

N of Valid Cases 197   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,64. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,019 ,071 ,265 ,791(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,009 ,071 ,129 ,897(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V8 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

V18 * V8 Crosstabulation 
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Count  

V8 Total 

  1 2 3 4 1 

0 11 60 22 9 102 V18 

1 9 49 34 3 95 

Total 20 109 56 12 197 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,641(a) 3 ,084

Likelihood Ratio 6,795 3 ,079

Linear-by-Linear 

Association 
,161 1 ,688

N of Valid Cases 197   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,79. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,029 ,071 ,400 ,689(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,058 ,071 ,818 ,414(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V9 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V9 Crosstabulation 
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Count  

V9 Total 

  1 2 3 4 1 

0 16 5 67 14 102 V18 

1 18 5 59 13 95 

Total 34 10 126 27 197 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,414(a) 3 ,937

Likelihood Ratio ,414 3 ,937

Linear-by-Linear 

Association 
,289 1 ,591

N of Valid Cases 197   

a  1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,82. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,038 ,071 -,537 ,592(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,033 ,071 -,461 ,645(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V10 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V10 Crosstabulation 
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Count  

V10 Total 

  1 2 3 1 

0 34 58 10 102V18 

1 34 55 6 95

Total 68 113 16 197

 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,832(a) 2 ,660

Likelihood Ratio ,842 2 ,657

Linear-by-Linear 

Association 
,485 1 ,486

N of Valid Cases 197   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,72. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,050 ,071 -,695 ,488(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,045 ,071 -,626 ,532(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V11 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V11 Crosstabulation 
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Count  

V11 Total 

  1 2 3 1 

0 16 6 80 102V18 

1 11 11 73 95

Total 27 17 153 197

 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,471(a) 2 ,291

Likelihood Ratio 2,495 2 ,287

Linear-by-Linear 

Association 
,061 1 ,804

N of Valid Cases 197   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,20. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,018 ,071 ,247 ,805(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,005 ,071 -,076 ,940(c)

N of Valid Cases 197     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V12 197 100,0% 0 ,0% 197 100,0% 

 

V18 * V12 Crosstabulation 
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Count  

V12 Total 

  1 2 1 

0 71 31 102V18 

1 79 16 95

Total 150 47 197

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,971(b) 1 ,026     

Continuity 

Correction(a) 
4,254 1 ,039     

Likelihood Ratio 5,050 1 ,025     

Fisher's Exact Test    ,030 ,019 

Linear-by-Linear 

Association 
4,946 1 ,026     

N of Valid Cases 197       

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,66. 
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V4 = 1 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V12 64 100,0% 0 ,0% 64 100,0% 

a  V4 = 1 

V18 * V12 Crosstabulation(a) 

 

Count  

V12 Total 

  1 2 1 

0 25 15 40V18 

1 22 2 24

Total 47 17 64

a  V4 = 1 
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Chi-Square Tests(c) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,542(b) 1 ,011     

Continuity 

Correction(a) 
5,132 1 ,023     

Likelihood Ratio 7,401 1 ,007     

Fisher's Exact Test    ,018 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 
6,439 1 ,011     

N of Valid Cases 64       

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38. 

c  V4 = 1 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,320 ,097 -2,657 ,010(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,320 ,097 -2,657 ,010(c)

N of Valid Cases 64     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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c  Based on normal approximation. 

d  V4 = 1 

 

V4 = 2 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V18 * V12 133 100,0% 0 ,0% 133 100,0% 

a  V4 = 2 

 

V18 * V12 Crosstabulation(a) 

Count  

V12 Total 

  1 2 1 

0 46 16 62V18 

1 57 14 71

Total 103 30 133

a  V4 = 2 
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Chi-Square Tests(c) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,702(b) 1 ,402     

Continuity 

Correction(a) 
,397 1 ,529     

Likelihood Ratio ,701 1 ,402     

Fisher's Exact Test    ,415 ,264 

Linear-by-Linear 

Association 
,697 1 ,404     

N of Valid Cases 133       

a  Computed only for a 2x2 table 

b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,98. 

c  V4 = 2 

 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,073 ,087 -,834 ,406(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,073 ,087 -,834 ,406(c)

N of Valid Cases 133     

a  Not assuming the null hypothesis. 
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b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V4 = 2 

 

V18 = 0 

Case Processing Summary(a) 

 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V2 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0% 

a  V18 = 0 

 

V14 * V2 Crosstabulation(a) 

 

Count  

V2 Total 

  1 2 1 

1 24 14 38

2 2 1 3

V14 

3 17 10 27
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4 16 18 34

Total 59 43 102

a  V18 = 0 

 

Chi-Square Tests(b) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,448(a) 3 ,485

Likelihood Ratio 2,436 3 ,487

Linear-by-Linear 

Association 
1,525 1 ,217

N of Valid Cases 102   

a  2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,26. 

b  V18 = 0 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,123 ,098 1,238 ,219(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,134 ,099 1,350 ,180(c)

N of Valid Cases 102     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 0 

 

V18 = 1 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V2 95 100,0% 0 ,0% 95 100,0% 

a  V18 = 1 

 

V14 * V2 Crosstabulation(a) 

Count  

V2 Total 

  1 2 1 

1 28 25 53

2 3 2 5

V14 

3 25 12 37

Total 56 39 95

a  V18 = 1 
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Chi-Square Tests(b) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,958(a) 2 ,376

Likelihood Ratio 1,979 2 ,372

Linear-by-Linear 

Association 
1,937 1 ,164

N of Valid Cases 95   

a  2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,05. 

b  V18 = 1 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,144 ,100 -1,399 ,165(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,143 ,100 -1,398 ,166(c)

N of Valid Cases 95     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 1 
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V18 = 0 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V3 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0% 

a  V18 = 0 

 

V14 * V3 Crosstabulation(a) 

Count  

V3 Total 

  1 2 3 1 

1 20 18 0 38

2 1 2 0 3

3 11 16 0 27

V14 

4 18 15 1 34

Total 50 51 1 102

a  V18 = 0 
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Chi-Square Tests(b) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,653(a) 6 ,723

Likelihood Ratio 3,857 6 ,696

Linear-by-Linear 

Association 
,123 1 ,725

N of Valid Cases 102   

a  6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

b  V18 = 0 

 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,035 ,100 ,350 ,727(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,013 ,100 ,129 ,898(c)

N of Valid Cases 102     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 0 
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V18 = 1 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V3 95 100,0% 0 ,0% 95 100,0% 

a  V18 = 1 

 

V14 * V3 Crosstabulation(a) 

Count  

V3 Total 

  1 2 3 1 

1 34 18 1 53

2 3 2 0 5

V14 

3 17 18 2 37

Total 54 38 3 95

a  V18 = 1 
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Chi-Square Tests(b) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,475(a) 4 ,482

Likelihood Ratio 3,590 4 ,464

Linear-by-Linear 

Association 
3,219 1 ,073

N of Valid Cases 95   

a  5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 

b  V18 = 1 

 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,185 ,102 1,816 ,073(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,181 ,102 1,774 ,079(c)

N of Valid Cases 95     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 1 
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V18 = 0 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V5 102 100,0% 0 ,0% 102 100,0% 

a  V18 = 0 

 

V14 * V5 Crosstabulation(a) 

Count  

V5 Total 

  1 2 3 4 1 

1 9 18 11 0 38 

2 1 1 1 0 3 

3 3 17 6 1 27 

V14 

4 5 21 8 0 34 

Total 18 57 26 1 102 

a  V18 = 0 

 

  

Chi-Square Tests(b) 
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  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,435(a) 9 ,696

Likelihood Ratio 6,311 9 ,708

Linear-by-Linear 

Association 
,148 1 ,701

N of Valid Cases 102   

a  8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

b  V18 = 0 

 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,038 ,099 ,383 ,703(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,023 ,101 ,231 ,818(c)

N of Valid Cases 102     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 0 
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V18 = 1 

Case Processing Summary(a) 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

V14 * V5 95 100,0% 0 ,0% 95 100,0% 

a  V18 = 1 

 

V14 * V5 Crosstabulation(a) 

Count  

V5 Total 

  1 2 3 4 1 

1 13 25 15 0 53 

2 0 2 2 1 5 

V14 

3 4 26 7 0 37 

Total 17 53 24 1 95 

a  V18 = 1 
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Chi-Square Tests(b) 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,769(a) 6 ,000

Likelihood Ratio 13,530 6 ,035

Linear-by-Linear 

Association 
,154 1 ,694

N of Valid Cases 95   

a  6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05. 

b  V18 = 1 

 

Symmetric Measures(d) 

  Value 

Asymp. 

Std. 

Error(a) 

Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,041 ,094 ,391 ,697(c)

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,039 ,099 ,379 ,705(c)

N of Valid Cases 95     

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c  Based on normal approximation. 

d  V18 = 1 
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