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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 

 Την τελευταία δεκαετία, η στασιµότητα που κατέγραψε η πλειoνότητα των 

κλάδων  του εµπορίου και της βιοµηχανίας δεν συµπεριλαµβάνει την αγορά 

φαρµάκων, καλλυντικών και γενικότερα προϊόντων υγείας, η οποία συνεχίζει να 

αυξάνει σε µέγεθος και παρά τον έντονο ανταγωνισµό προσφέρει κέρδη σε 

επιχειρήσεις και καταστήµατα πώλησης όπως φαρµακεία και ειδικά καταστήµατα 

µε συγκεκριµένα προϊόντα (π.χ. καλλυντικά, συµπληρώµατα διατροφής, 

βιολογικά προϊόντα). Τα συγκεκριµένα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Stat 

Bank (2003) για τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων τόσο από το χώρο της 

βιοµηχανίας όσο κι από αυτόν του εµπορίου. 

 Τόσο η αγορά των φαρµάκων όσο κι εκείνη των καλλυντικών και των 

προϊόντων υγείας παρουσιάζουν ένα ρυθµό ανάπτυξης 8,5% και 7,5% αντίστοιχα 

ενώ υπάρχουν και περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την παραπάνω 

έρευνα, οι πωλήσεις των φαρµάκων ανήλθαν σε 3,762 δις. Ευρώ για το έτος 

2002 παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σχέση µε το 2001. Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός πως οι πωλήσεις των φαρµάκων την τελευταία δεκαετία έχουν 

αυξηθεί από 824 εκατ. Ευρώ το 1992 σε 3,762 δις. Ευρώ το 2002. Η αγορά των 

βιολογικών προϊόντων, των συµπληρωµάτων διατροφής και των βιταµινών 

αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο κλάδο. Η συγκεκριµένη αγορά στην 

Ελλάδα προσέγγισε τα 250 εκατ. Ευρώ για το 2002 (πηγή AESGP, Ιούνιος 2004). 

Ο κλάδος των καλλυντικών θεωρείται από τους πλέον ανταγωνιστικούς στο χώρο 

των καταναλωτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο συγκεκριµένος 

κλάδος συνεισφέρει στην Εθνική οικονοµία περίπου 700 εκατ. Ευρώ, 

παρουσιάζοντας ένα µέσο ρυθµό αύξησης της τάξης του 15%. Παρατηρείται 
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λοιπόν, ότι συνολικά η αγορά των προϊόντων υγείας για το έτος 2002 προσέγγισε 

τα περίπου 4,7 δις. Ευρώ µε τα φαρµακεία να πραγµατοποιούν τη µερίδα του 

λέοντος στις πωλήσεις αγγίζοντας το 67% (περίπου 3,136 δις. Ευρώ) των 

συνολικών πωλήσεων της αγοράς (AESGP Ιούνιος 2004).  

 Παρότι λοιπόν ένα µεγάλο κοµµάτι της Εθνικής Οικονοµίας αφορά την 

αγορά προϊόντων υγείας και παρόλο που τα φαρµακεία (περίπου 9100 φαρµακεία 

στην Ελλάδα, περίπου 1 φαρµακείο ανά 1100 κατοίκους) παίζουν τον 

πρωτεύοντα ρόλο, ως σήµερα δεν έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα που να δίνει µια 

εικόνα µε βάση την οποία θα µπορούσε να αξιολογηθεί µε ποια κριτήρια κάνουν 

τις αγορές τους οι καταναλωτές από τα φαρµακεία αλλά και πώς αντιλαµβάνονται 

και αξιολογούν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του φαρµακείου και του 

φαρµακοποιού.   

 

 

 

Το πλαίσιο για τη βάση της έρευνας 

 

Η βάση για την έρευνα που ακολουθεί ήταν προηγούµενες µελέτες, που 

έχουν γίνει κυρίως στο εξωτερικό, µε αντικείµενο το καταναλωτικό marketing 

(consumer’s marketing) σε πολλούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας αλλά 

όχι στον κλάδο των προϊόντων υγείας (τουλάχιστον στην Ελλάδα). Οι έρευνες 

αυτές έχουν αναδείξει συγκεκριµένα µοντέλα καταναλωτικής συµπεριφοράς και 

σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα σε αυτά και σε χαρακτηριστικά του καταναλωτή 

όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδηµα και η οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, 

έχουν αναδείξει σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα 

συµπεριφορικά/καταναλωτικά µοντέλα και στα χαρακτηριστικά των 

καταστηµάτων και του προσωπικού τους , όπως η διακόσµηση, η αρχιτεκτονική, 

η πληροφόρηση και το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέλος, η 

διαπίστωση πως στο εξωτερικό τα πολυκαταστήµατα-φαρµακεία κατέχουν τη 
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µερίδα του λέοντος στην αγορά προϊόντων υγείας αποτελεί κοινό στοιχείο 

πλήθους ερευνών. 

 

 

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

 

Η έρευνα που ακολουθεί καταπιάνεται µε ερωτήµατα και ζητήµατα που 

έχουν αναδειχθεί από προηγούµενες έρευνες. Απώτερος σκοπός της ήταν να 

ερευνηθούν τα καταναλωτικά πρότυπα των αγοραστών, οι στάσεις τους, τα 

χαρακτηριστικά τους, ο βαθµός ικανοποίησής τους από τις αγορές τους και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται εντός των φαρµακείων. Παράλληλα, επιδίωξη της 

έρευνας ήταν να µελετήσει τις σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των 

καταναλωτών µε συγκεκριµένες αγοραστικές συµπεριφορές, µεταξύ διαφόρων 

καταναλωτικών προτύπων και του βαθµού ικανοποίησης των καταναλωτών και 

µεταξύ όλων των παραπάνω παραµέτρων µε συγκεκριµένα δηµογραφικά 

στοιχεία.  

Γίνεται βέβαια αντιληπτό ότι η αγορά των προϊόντων υγείας – ακριβώς 

επειδή αφορούν την υγεία – παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, η 

αγορά των προϊόντων υγείας δεν µπορεί παρά να εξεταστεί υπό το πρίσµα της 

καταναλωτικής/εµπορικής αγοράς αφού και τα προϊόντα αυτά ανήκουν στον 

εµπορικό/βιοµηχανικό κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

1)υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα 

διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και το βαθµό ικανοποίησης από 

την εικόνα του φαρµακείου/καταστήµατος και του φαρµακοποιού ; 

 

2)υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα 

διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και το βαθµό ικανοποίησης από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες; 

 

3) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα 

διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και συγκεκριµένα δηµογραφικά 

στοιχεία ; 

 

4) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό 

ικανοποίησης από τις παρεχόµενες στα φαρµακεία υπηρεσίες και 

συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία ; 

 

5) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό 

ικανοποίησης από την εικόνα του φαρµακείου/καταστήµατος και του 

φαρµακοποιού  και συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία ; 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Το δείγµα της έρευνας ήταν 100 άτοµα και η έρευνα έγινε σε δύο πόλεις 

της Ελλάδας ( Πάτρα – Αθήνα ) οπότε δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την 

επίδραση της τοπικής κουλτούρας στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
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Σηµαντικότητα της έρευνας 

 

Με δεδοµένο πως µέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα στην 

Ελλάδα, η ακόλουθη έρευνα στοχεύει, µέσω των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν, να δώσει µια εικόνα για τους καταναλωτές, έστω και περιορισµένη, 

στους άµεσα ενδιαφερόµενους, δηλαδή στους φαρµακοποιούς και να τους 

βοηθήσει, στο µέτρο του εφικτού, να διαµορφώσουν νέες ή πιο αποτελεσµατικές 

στρατηγικές επικοινωνίας και marketing ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο των 

υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και την εικόνα, την απόδοση και την επίδοση του 

φαρµακείου/καταστήµατος. 

Επιδίωξη της έρευνας ήταν επίσης να αναδείξει τα όποια νέα δεδοµένα που 

µπορεί να αναδύονται στη συγκεκριµένη άκρως ανταγωνιστική αγορά και να 

δώσει το ερέθισµα στους φαρµακοποιούς  να εξετάσουν το µέλλον της αγοράς 

και τις νέες κατευθύνσεις που ίσως υπαγορεύονται από τις σηµερινές συνθήκες. 

Άλλωστε στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη αγορά τα δεδοµένα αλλάζουν πολύ 

γρήγορα και νέες στρατηγικές αναδύονται µε ταχύτατους ρυθµούς όπως το 

φαινόµενο της εµφάνισης πολυκαταστηµάτων και αλυσίδων φαρµακείων στο 

εξωτερικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον ελληνικό χώρο δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

κάποια έρευνα που να έχει ως σκοπό την ανάδειξη καταναλωτικών 

συµπεριφορών και χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τις επιλογές των 

καταναλωτών. Για αυτό το λόγο η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιορίζεται 

κυρίως σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό. Το σχετικό υλικό είναι 

άφθονο τόσο από το χώρο του καταναλωτικού marketing όσο και από αυτόν του 

marketing των διαπροσωπικών σχέσεων (relationship marketing). H ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας, στα πλαίσια της έρευνας, κινήθηκε γύρω από θέµατα 

που έχουν να κάνουν µε την ικανοποίηση των καταναλωτών από τις υπηρεσίες 

των καταστηµάτων και ειδικότερα των φαρµακείων, τα καταναλωτικά προφίλ 

των αγοραστών, την εικόνα και την ατµόσφαιρα του φαρµακείου-καταστήµατος 

και πώς αυτή επηρεάζει την αγοραστική συµπεριφορά και διάφορα δηµογραφικά 

στοιχεία που ενδεχοµένως επηρεάζουν και διαµορφώνουν συµπεριφορές και 

στάσεις. 
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A. Καταναλωτικά πρότυπα 

 

 

 Από τη στιγµή κατά την οποία κάθε άνθρωπος είναι εξ’ ορισµού 

καταναλωτής, είναι φυσικά πολύ λογικό να αναζητηθούν διάφορες καταναλωτικές 

συµπεριφορές και πρότυπα δηλαδή να αναζητηθούν τα κίνητρα που ωθούν τους 

ανθρώπους να ψωνίζουν από τα διάφορα καταστήµατα αλλά και τι αγοράζουν. 

Σύµφωνα µε τις διαφορές που εντοπίζονται στις ανάγκες και τα «θέλω» των 

καταναλωτών, αυτοί δείχνουν διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα. Τα πρότυπα 

αυτά είναι κάτι παραπάνω από εµφανή και η βάση τους βρίσκεται στην 

προσωπικότητα του κάθε καταναλωτή, στις προηγούµενες εµπειρίες του και τις 

διαθέσιµες πληροφορίες (Bae, 2004). 

 Επιπλέον, λόγω των διαφορών που υφίστανται µεταξύ διαφορετικών 

ατόµων, όπως η οικονοµική τους κατάσταση, η κοινωνική τους θέση και το 

περιβάλλον τους, κάθε καταναλωτής αναπτύσσει ένα µοναδικό αγοραστικό-

καταναλωτικό πρότυπο. Για παράδειγµα, κάποιοι καταναλωτές αγοράζουν ακριβές 

µάρκες προϊόντων ή προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ άλλοι στρέφονται σε πιο 

φτηνά προϊόντα, λιγότερο επώνυµα ή ακόµη και αµφίβολης ποιότητας. Γίνεται 

λοιπόν φανερό, ότι πολλοί παράγοντες, όπως η επωνυµία του προϊόντος, η τιµή, 

η ποιότητα και προσωπικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, συνδυάζονται για να 

καθορίσουν τις ξεχωριστές και µοναδικές καταναλωτικές συνήθειες κάθε ατόµου 

(Sproles and Kendall, 1986). 

 Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες 

(Moschis, 1981) , διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες µπορούν να διαµορφώσουν 

και να επηρεάσουν τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Μεταξύ άλλων 

η οικογένεια, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και η εκπαίδευση. Για παράδειγµα, οι 

αγοραστικές συνήθειες των νέων ανθρώπων επηρεάζονται από τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης (Ward and Wackman, 1971) καθώς και από τα καταναλωτικά 

πρότυπα των γονιών τους. Τα πρότυπα των νέων καταναλωτών συνήθως 
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διαµορφώνουν τις συµπεριφορές τους ως ενήλικες. Παροµοίως, τα πρότυπα των 

γονιών και οι προτιµήσεις τους σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προϊόντων 

επηρεάζουν τους νέους οι οποίοι συνηθίζουν, µαθαίνουν και πολύ συχνά 

υιοθετούν τις προτιµήσεις των γονιών τους. Επίσης, σύµφωνα µε άλλες έρευνες 

(Darley and Smith, 1995) , οι γυναίκες συχνά ψωνίζουν περισσότερο από τους 

άνδρες, ιδιαίτερα όταν έχουν παιδιά και οικογενειακές υποχρεώσεις. 

 Οι απαιτήσεις των καταναλωτών κατά τη διαδικασία των αγορών τους 

απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά τους και σε µικρό ή µεγάλο βαθµό τον τρόπο 

ζωής τους (Fischer and Arnold, 1994). Αυτό που οι καταναλωτές λαµβάνουν πολύ 

σοβαρά υπόψη τους είναι οι αγορές τους να ταιριάζουν στις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες τους (Yohalem, 1995). Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε τα καταστήµατα 

συνήθως προσφέρουν µεγάλη ποικιλία προϊόντων µε πολλαπλές επιλογές όσον 

αφορά στην τιµή, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ενώ δίνουν 

επίσης πολύ µεγάλη σηµασία στις παρεχόµενες υπηρεσίες  και το περιβάλλον, 

εσωτερικό και εξωτερικό, του καταστήµατος. 

 Για να αναδείξουν τα διαφορετικά πρότυπα λήψης αποφάσεων από τους 

καταναλωτές, οι Sproles και Kendall ανέπτυξαν 40 προτάσεις που σχετίζονται µε 

τους γενικούς προσανατολισµούς των αγορών. Η έρευνά τους κατέληξε στην 

αναγνώριση 8 διαφορετικών προτύπων λήψης αγοραστικών αποφάσεων από 

τους καταναλωτές. Τα πρότυπα αυτά συνοπτικά είναι τα εξής :  

1) Τελειοµανής/έµφαση στην ποιότητα (perfectionist/high quality conscious) 

2) Έµφαση στη µάρκα/επωνυµία=ποιότητα (brand conscious) 

3) Καινοτόµος/µοδάτος (novelty/fashion conscious) 

4) Αγορές για αναψυχή (recreational/hedonic consciousness) 

5) Έµφαση στην τιµή (price conscious) 

6) Παρορµητικός/απρόσεκτος (impulsive/careless) 

7) Μπερδεµένος (confused by overchoise) 

8) Πιστός σε µάρκα/αδρανής (habit/brand loyalty) 
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Ορισµοί και περιγραφές καταναλωτικών προτύπων 

 

 

Οι ακόλουθοι ορισµοί και οι περιγραφές θα βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση των καταναλωτικών προτύπων και των ζητηµάτων που θα 

διερευνηθούν. 

 

 

α)Τελειοµανής/έµφαση στην ποιότητα (perfectionist/high quality 

conscious) 

 

Το πρότυπο αυτό του καταναλωτή χαρακτηρίζεται από τη γνώση και την 

επιθυµία του για προϊόντα υψηλής ποιότητας και την ανάγκη του να κάνει την 

καλύτερη ή αν είναι δυνατό την τέλεια επιλογή, παρά να αγοράζει το πρώτο 

προϊόν ή µάρκα που θα βρει (Sproles and Kendall, 1986). Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος σχετίζονται ακόµη µε την απόδοση και την 

αξιοπιστία χρήσης τους (Kumar, 2000). Αυτού του τύπου οι καταναλωτές δεν 

λαµβάνουν υπόψη τους την τιµή του προϊόντος από τη στιγµή που το προϊόν 

τους προσφέρει αυτό που αναζητούν. Οι τελειοµανείς/ποιοτικοί καταναλωτές 

συχνά επιλέγουν ακριβές µάρκες επειδή πιστεύουν ότι η τιµή είναι ενδεικτική της 

ποιότητας, ωστόσο µπορούν να αγοράσουν και φτηνότερα προϊόντα µε την 

προϋπόθεση όµως αυτά να έχουν παρόµοια ποιότητα. Η ποιότητα επηρεάζει µε 

θετικό τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συχνά αποτελεί τον πρώτο 

παράγοντα που λαµβάνεται υπόψη κατά την αγοραστική διαδικασία (Kim, 1988). 
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β)Έµφαση στη µάρκα/επωνυµία=ποιότητα (brand conscious) 

 

 Πολλοί καταναλωτές ενδιαφέρονται κυρίως για την επωνυµία των 

προϊόντων όταν πρόκειται να κάνουν µια αγορά. Η έµφαση στη µάρκα ορίζεται 

ως η ανάγκη ή η επιθυµία για αγορά των γνωστών και επώνυµων προϊόντων, των 

ακριβών και πιο διαφηµισµένων (Sproles and Kendall, 1986). Στην 

πραγµατικότητα, οι επώνυµες µάρκες συχνά αποτελούν µια δήλωση για την 

κοινωνική θέση του καταναλωτή (Wanke, Bohner and Jurkowitch, 1997). Αυτή η 

άποψη µπορεί να είναι αληθής ή µη αληθής, ακριβής ή ανακριβής, ωστόσο 

αντανακλά το αποτέλεσµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των καταναλωτών 

που αγοράζουν τέτοια προϊόντα. Οι καταναλωτές που δίνουν έµφαση στη µάρκα 

πιστεύουν πως τα επώνυµα προϊόντα αντανακλούν καλύτερη ποιότητα κι έτσι 

είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ακριβότερα. Φαίνεται επίσης ότι πολλοί 

καταναλωτές επιθυµούν να αγοράζουν προϊόντα που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή 

τους και τους απελευθερώνουν από το άγχος κι αυτό µπορούν να το επιτύχουν 

εµπιστευόµενοι την επωνυµία των προϊόντων. Στην κατηγορία αυτή φαίνεται πως 

κυριαρχούν οι γυναίκες καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν και οικογενειακές 

υποχρεώσεις (Darley and Smith, 1995, Bae, 2004) 

 

 

γ)Καινοτόµος/µοδάτος (novelty/fashion conscious) 

 

Αυτός ο τύπος καταναλωτή χαρακτηρίζεται από τη γνώση των νέων 

τάσεων και των αλλαγών στη µόδα και από την επιθυµία να αγοράζει κάτι 

συναρπαστικό και «µοδάτο» (Sproles and Kendall, 1986). Αντιπροσωπεύει 

ανθρώπους οι οποίοι συνήθως αγοράζουν από ειδικά καταστήµατα, των οποίων 

τα προϊόντα αποτελούν την τελευταία λέξη της µόδας και το πιθανότερο είναι να 

είναι γυναίκες (Cotton Incorporated Lifestyle Monitor TM, Autumn 1999). Οι 
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καινοτόµοι καταναλωτές λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τόσο την ποιότητα και 

τη διακόσµηση των καταστηµάτων όσο και την αξία του διαθέσιµου χρόνου τους. 

Επίσης φαίνεται πως αυτού του τύπου οι καταναλωτές λαµβάνουν ισχυρά 

ερεθίσµατα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ενώ σκέφτονται καλά τις εξελίξεις 

της µόδας πριν κάνουν τις αγορές τους. Σπάνια αγοράζουν προϊόντα που 

διατίθενται µε έκπτωση ενώ φαίνεται επίσης ότι δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η 

επωνυµία των προϊόντων ή η ποιότητά τους (Kim 1988). 

 

 

δ)Αγορές για αναψυχή (recreational/hedonic consciousness) 

 

Οι καταναλωτές που κάνουν αγορές για αναψυχή διακρίνονται από το 

γεγονός ότι θεωρούν τις αγορές τους ως µια ευχάριστη και διασκεδαστική 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει βόλτες στα καταστήµατα και ευχάριστη χρήση 

του διαθέσιµου χρόνου τους (Sproles and Kendall, 1986). Η πλειοψηφία των 

καταναλωτών αυτού του τύπου φαίνεται πως είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες 

προτιµούν καταστήµατα µε ευχάριστο περιβάλλον και µεγάλη ποικιλία προϊόντων 

υψηλής ποιότητας. Συχνά ξοδεύουν αρκετό χρόνο για ψώνια, τείνουν να 

αγοράζουν κάτι που τους αρέσει άσχετα αν υπάρχει ή όχι πραγµατική ανάγκη για 

κάποιο προϊόν και αναζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα (Bellenger and 

Korgaonkar 1980). 

 

 

 

ε)Έµφαση στην τιµή (price conscious) 

 

Πολλοί καταναλωτές επηρεάζονται από την τιµή των προϊόντων όταν 

πρόκειται να προβούν σε µια αγορά. Κύρια χαρακτηριστικά τους αποτελούν η 

ενηµερότητα για τις τιµές, οι αγορές προϊόντων σε τιµές έκπτωσης και η επιλογή 

των πιο φτηνών προϊόντων (Sproles and Kendall, 1986). Όσο αυξάνεται η 
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ευαισθησία του καταναλωτή στην τιµή τόσο αυξάνει και η απαίτησή του για την 

προσφορά µε το µεγαλύτερο όφελος σε σχέση µε το κόστος.(Creyer and Ross, 

1997). Ο Κim (1988) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι ευαίσθητοι στην τιµή 

καταναλωτές ψωνίζουν αρκετά συχνά, αναζητούν πληροφορίες από εφηµερίδες, 

περιοδικά και την τηλεόραση, προσέχουν πόσο καταναλώνουν και φαίνεται πως 

δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα του καταστήµατος και δεν τους 

απασχολούν οι εξελίξεις στη µόδα. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι 

καταναλωτές λαµβάνουν υπόψη τους τα προϊόντα µε τη µεγαλύτερη αξία στο πιο 

λογικό κόστος, τις χαµηλότερες τιµές ενώ συχνά επιδεικνύουν αφοσίωση σε 

κάποια µάρκα ιδιαίτερα όταν ο χρόνος τους για αγορές είναι περιορισµένος 

(Falkman 1996). Σύµφωνα µε τον Bulkin και άλλους (1998) , η τιµή επηρεάζει 

σηµαντικά τις επιλογές και τη συχνότητα των αγορών. Σε αρκετές περιπτώσεις 

φαίνεται ότι οι λιανικές τιµές των προϊόντων κάνουν ολόκληρα νοικοκυριά να 

αλλάζουν µάρκες και να αγοράζουν προϊόντα νωρίτερα απ’ ότι χρειάζεται. 

Επιπλέον, οι καταναλωτές γενικά εκτιµούν τις τιµές στην αγορά πριν 

αποφασίσουν αν µια τιµή για ένα προϊόν είναι ελκυστική ή όχι (Janiszewski and 

Lichtenstein 1999). Χαρακτηριστικό είναι πως αν όλες οι προϊοντικές επιλογές 

έχουν το ίδιο χρηστικό όφελος, τότε οι καταναλωτές αγοράζουν το προϊόν µε τη 

χαµηλότερη τιµή. 

 

 

στ)Παρορµητικός/απρόσεκτος (impulsive/careless) 

 

Ένας άλλος τύπος καταναλωτή είναι αυτός του 

απρόσεκτου/παρορµητικού, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι 

αυθόρµητες, απρογραµµάτιστες και απρόσεκτες αγορές (Sproles and Kendal, 

1986). Έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά η επίσκεψη σε ένα κατάστηµα για 

προγραµµατισµένες αγορές συνοδεύεται και από αυθόρµητες αγορές οι οποίες 

µπορούν να αντιστοιχούν ακόµη και σε ποσοστό 40-60% του συνόλου των 

αγορών. Πολύ συχνά, η τοποθεσία ενός καταστήµατος κοντά στο κατάστηµα που 
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γίνονται οι αγορές, η ελκυστική βιτρίνα ή πρόσοψη µπορούν να επηρεάσουν τους 

καταναλωτές, να τους οδηγήσουν µέσα στο κατάστηµα κι αυτοί να προβούν σε 

αυθόρµητες ή απρογραµµάτιστες αγορές (Sen, Block and Chandran, 2002). Η 

ελκυστική βιτρίνα ή πρόσοψη µπορούν να λειτουργήσουν σαν διαφήµιση 

(Horvitz, 1998) ή να δηµιουργήσουν µια θετική εικόνα για το κατάστηµα στο 

µυαλό του καταναλωτή (Park, Jaworski and Macinnis 1986) ενώ πιο πρόσφατες 

έρευνες υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές µπορεί να δώσουν προσοχή σε και να 

πάρουν πληροφορίες από ταµπέλες αναρτηµένες στις βιτρίνες (Castaneda 1996). 

Επίσης, η ψυχολογική κατάσταση των καταναλωτών τη στιγµή των αγορών τους 

µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά τους. Έτσι , η καλή/θετική διάθεση µπορεί 

να επηρεάσει θετικά την ευχαρίστηση που πηγάζει από τις αγορές, να οδηγήσει 

τους καταναλωτές µέσα στα καταστήµατα και να αυξήσει θεαµατικά την 

πιθανότητα αυθόρµητων και απρογραµµάτιστων αγορών, ενώ το αντίθετο ισχύει 

όταν ο καταναλωτής έχει αρνητική διάθεση και ψυχολογία (Beatty and Ferell 

1998).  

 

 

ζ)Μπερδεµένος (confused by overchoice) 

 

Για ένα µεγάλο ποσοστό καταναλωτών υπάρχει συχνά ένα αίσθηµα 

σύγχυσης σχετικά µε τις προϊοντικές επιλογές που είναι διαθέσιµες, εξαιτίας του 

τεράστιου αριθµού µαρκών, καταστηµάτων και πληροφοριών (Sproles and 

Kendall 1986). Υπάρχουν πραγµατικά αναρίθµητα διαφορετικά προϊόντα, 

πολυάριθµες µάρκες και φυσικά πάρα πολλά καταστήµατα. Έτσι οι καταναλωτές 

σε πολλά καταστήµατα συναντούν δυσκολίες προκειµένου να αγοράσουν 

συγκεκριµένα προϊόντα λόγω της πληθώρας των διαθέσιµων επιλογών. Την 

κατάσταση αυτή δυσχεραίνει και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί σηµαντικά τα προϊόντα που είναι πιστά ή παραπλήσια αντίγραφα άλλων. 

Τα διαφορετικά µεγέθη, τα διαφορετικά χρώµατα, οι διαφορετικές συσκευασίες 

και οι διαφορετικές τιµές µπερδεύουν ακόµη περισσότερο τους καταναλωτές 
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(Evans-Correia 1992). Τέλος, προϊόντα που απευθύνονται σε διαφορετικές 

ηλικιακές οµάδες αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την αναζήτηση  προϊόντων 

στα ράφια, ανάλογα µε το αν τα  προϊόντα είναι τακτοποιηµένα ή άναρχα 

τοποθετηµένα, κάνουν την απόφαση για µια αγορά φανερά δύσκολη για 

ορισµένους καταναλωτές (Foxman, Muehling and Berger 1990). 

 

 

η)Πιστός σε µάρκα/αδρανής (habit/brand loyalty) 

 

Τέλος, υπάρχουν και οι καταναλωτές εκείνοι που δείχνουν ιδιαίτερη 

προτίµηση σε συγκεκριµένη/ες  µάρκα/ες, αγοράζουν συνεχώς την/τις  ίδια/ες   

µάρκα/ες και συνήθως προβαίνουν σε αγορές από το ίδιο πάντα κατάστηµα 

(store loyal) (Sproles and Kendall 1986). Η ελκυστικότητα ενός καταστήµατος , 

σε όρους αρχιτεκτονικής, διακόσµησης, φωτισµού και φυσικά σε όρους παροχής 

υπηρεσιών, µπορεί να ωθήσει ένα καταναλωτή να επισκέπτεται συνεχώς το ίδιο 

κατάστηµα (Alpert 1990, Areni and Kim 1994). Η εικόνα που σχηµατίζει ο 

καταναλωτής για µια µάρκα (brand) ή για ένα κατάστηµα έχει βαρύνουσα 

σηµασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορές, τέτοια που να ωθεί 

καταναλωτές να προβαίνουν σε επαναλαµβανόµενες αγορές της ίδιας µάρκας ή 

σε επαναλαµβανόµενες επισκέψεις στο ίδιο κατάστηµα (Baker et al. 1992, Bell 

1999). 

 Γίνεται λοιπόν προφανές ότι µέχρι να φτάσουν στην επιλογή για µια 

συγκεκριµένη αγορά, οι καταναλωτές παρουσιάζουν διαφορετικά πρότυπα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό φυσικά είναι απόρροια της ξεχωριστής 

προσωπικότητας του κάθε καταναλωτή, των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους 

και άλλων κοινωνικών ή οικονοµικών κριτηρίων. Κάθε καταναλωτής έχει ένα 

σκοπό/στόχο στο µυαλό του όταν εισέρχεται σε ένα κατάστηµα και προβαίνει σε 

µια αγορά. Άλλοι καταναλωτές έχουν το αγοραστικό τους ενδιαφέρον στραµµένο 

στην τιµή, άλλοι στις εξελίξεις της µόδας κι άλλοι στην επωνυµία ή την ποιότητα 

των προϊόντων. Η συµπεριφορά του καταναλωτή όµως δεν επηρεάζεται µόνο 
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από τις σκέψεις του, την προσωπικότητα και τις προηγούµενες εµπειρίες του 

αλλά και από χαρακτηριστικά που δεν αφορούν τον καταναλωτή καθαυτό αλλά 

την εικόνα του καταστήµατος και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

  

 

 

 

 

B. Η εικόνα του καταστήµατος – Η ικανοποίηση του 

καταναλωτή – Η αφοσίωση του καταναλωτή 

(Store image – store/customer satisfaction- store loyalty) 

 

 

 Η απόφαση για την επιλογή ενός συγκεκριµένου καταστήµατος συνήθως 

ξεκινάει µε ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τα οποία οι καταναλωτές 

θεωρούν σηµαντικά. Οι καταναλωτές αναλύουν και επεξεργάζονται αυτά τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του καταστήµατος για να λάβουν αποφάσεις που 

αφορούν στο τι είδους και ποια καταστήµατα µπορούν να ανταποκριθούν στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

ορισµένα καταστήµατα γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως πιο 

ελκυστικά από άλλα. Έρευνες προηγούµενων ετών έχουν υποδείξει διάφορα 

χαρακτηριστικά των καταστηµάτων όπως η τιµή και η ποιότητα των προϊόντων , 

η φήµη του καταστήµατος , η ποικιλία  προϊόντων  και οι σχέσεις µε τους 

ανθρώπους του καταστήµατος (Moye and Kincade 2000). Εξίσου σηµαντικά 

χαρακτηριστικά για τις επιλογές των καταναλωτών είναι διάφορα 

«περιβαλλοντικά» στοιχεία όπως η τοποθεσία του καταστήµατος και η απόστασή 

του από το χώρο διαµονής , η διακόσµησή του , η αρχιτεκτονική του , η 

λειτουργικότητά του , η επίπλωσή του , η βιτρίνα , ο φωτισµός του και πολλά 

άλλα (Engel, Blackwell and Miniard 1995, Bitner 1992, Lewison 1994) που στη 
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διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως εικόνα-ατµόσφαιρα του καταστήµατος 

(store image- store atmosphere).  

 Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν, τα καταστήµατα να προσφέρουν στους 

καταναλωτές ένα ευχάριστο περιβάλλον για τις αγορές τους, τέτοιο που να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους και να µπορεί να αποτελεί 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων καταστηµάτων (Lewison 1994). 

Άλλωστε σύµφωνα µε διάφορες έρευνες (Bitner 1992, Baker,Berry and 

Parasuraman 1988) , το περιβάλλον ενός καταστήµατος  αποτελεί µια 

αντανάκλαση του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και της 

ποιότητας των παρεχόµενων αγαθών. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πλήθος 

ερευνητών αλλά και στελεχών επιχειρήσεων έχουν ασχοληθεί εκτεταµένα µε τις 

σχέσεις ανάµεσα στην εικόνα ή/και ατµόσφαιρα ενός καταστήµατος και την 

καταναλωτική συµπεριφορά. 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

i. εικόνα – ατµόσφαιρα καταστήµατος 

 

 

 Η Baker (1987) σε µια έρευνά της για τα στοιχεία που συνθέτουν τους 

γενικά χρησιµοποιούµενους όρους εικόνα και ατµόσφαιρα του καταστήµατος 

(store image – store atmosphere) κατηγοριοποίησε αυτά τα στοιχεία σε 3 κλάσεις 

:  

1)αισθητικοί παράγοντες : οι αισθητικοί παράγοντες αναφέρονται σε 

συνθήκες του καταστήµατος όπως ο αερισµός , η µουσική , ο θόρυβος , η 

οσµή και η καθαριότητα.  
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2)σχεδιαστικοί παράγοντες  : οι σχεδιαστικοί παράγοντες αναφέρονται σε 

χαρακτηριστικά όπως η αρχιτεκτονική , τα χρώµατα , τα υλικά , ο 

σχεδιασµός , η τοποθεσία , η απόσταση , η βολικότητα , η χωροθέτηση 

των επίπλων ,ο συνωστισµός ,  οι βιτρίνες και η σήµανση. 

3)κοινωνικοί παράγοντες : οι κοινωνικοί παράγοντες αναφέρονται στο 

ανθρώπινο στοιχείο του καταστήµατος δηλαδή το προσωπικό του , τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες και πληροφορίες , τις διαπροσωπικές σχέσεις µε 

τους καταναλωτές και το επίπεδο εµπιστοσύνης  

 

 

ii. ικανοποίηση του καταναλωτή από το 

κατάστηµα(store/customer satisfaction) 

 

 

Σύµφωνα µε τους Bloemer και Ruyter (1998) η ικανοποίηση του 

καταναλωτή από ένα κατάστηµα µπορεί να ορισθεί ως « το αποτέλεσµα της 

υποκειµενικής εκτίµησης ότι το επιλεγµένο κατάστηµα συµβαδίζει µε , ή ξεπερνά 

τις προσδοκίες του καταναλωτή ». 

 

 

iii. αφοσίωση – δέσµευση του καταναλωτή µε το 

κατάστηµα (store loyalty) 

 

 

            Σύµφωνα µε τους Κnot και Walker (2001) η αφοσίωση-δέσµευση σε ένα           

κατάστηµα µπορεί να οριστεί ως « η συνειδητή συµπεριφορά , που εκφράζεται 

µε το πέρασµα του χρόνου και µέσω µιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, µε την 

επιλογή ενός καταστήµατος µέσα από ένα πλήθος καταστηµάτων και είναι µια 
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λειτουργία ψυχολογικών διαδικασιών και διαδικασιών εκτιµήσεων που καταλήγει 

στη δέσµευση-αφοσίωση σε ένα κατάστηµα ».    

 

Έναν άλλο ορισµό για τη δέσµευση-αφοσίωση του καταναλωτή σε ένα 

κατάστηµα δίνουν οι ) East, Harris, Lomax, και Wilson, G., (1997) σύµφωνα µε 

τους οποίους η αφοσίωση σε ένα κατάστηµα µετριέται ως το ποσοστό των 

εξόδων που γίνονται σε συγκεκριµένο κατάστηµα µεταξύ όµοιων καταστηµάτων. 

 

 

 

 

H σηµασία της εικόνας – ατµόσφαιρας του καταστήµατος 

στην ικανοποίηση του καταναλωτή και την αφοσίωσή του σε 

αυτό 

 

   

Οι Babin και Darden (1995) παρατηρούν ότι στην επίδραση της εικόνας – 

ατµόσφαιρας ενός καταστήµατος µπορεί να µεσολαβούν τα καταναλωτικά 

πρότυπα των αγοραστών καθώς και άλλα χαρακτηριστικά τους όπως η ηλικία 

τους , το εισόδηµά τους , η οικογενειακή τους κατάσταση και πολλά άλλα. Έτσι 

, η ατµόσφαιρα και η εικόνα του καταστήµατος µπορούν να παράγουν 

διαφορετικές αντιδράσεις από τους διαφορετικούς τύπους καταναλωτών.  

Με βάση την αντίληψη που έχουν για το περιβάλλον του καταστήµατος 

και τις διαστάσεις του , οι καταναλωτές ανταποκρίνονται µε 3 κυρίως τρόπους 

(Bitner 1992) : 1) γνωστικά , 2) συναισθηµατικά και 3) ψυχολογικά. Η γνωστική 

ανταπόκριση αντιπροσωπεύει τις απόψεις και τα «πιστεύω» των καταναλωτών 

για το περιβάλλον και τα προϊόντα του καταστήµατος. Οι απόψεις και τα 

«πιστεύω» µπορούν να επηρεάσουν και τις συναισθηµατικές αποκρίσεις των 

καταναλωτών κι έτσι να επηρεάσουν τη συµπεριφορά τους. Η συναισθηµατική 
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ανταπόκριση µε τη σειρά της εκφράζεται σε 2 διαστάσεις : ευχαρίστηση – 

δυσαρέσκεια και βαθµός διέγερσης ή ενθουσιασµού. Σε περιβάλλοντα που 

απελευθερώνουν αισθήµατα ευχαρίστησης φαίνεται πως οι καταναλωτές 

τείνουν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήµατα. Αντιθέτως, 

δυσάρεστα περιβάλλοντα φαίνεται πως αποφεύγονται από τους καταναλωτές. Η 

ψυχολογική ανταπόκριση αναφέρεται στη διάθεση του καταναλωτή και την 

ικανοποίησή του µετά την επίσκεψη στο κατάστηµα ή/και την αγορά 

προϊόντων.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα 

ενός καταστήµατος αλληλεπιδρούν για να διαµορφώσουν το βαθµό 

ικανοποίησης του καταναλωτή. Οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τα διάφορα 

περιβαλλοντικά στοιχεία συνολικά κι όχι µεµονωµένα. Έτσι, π.χ. τα ευχάριστα 

χρώµατα µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε το φωτισµό ή τη διακόσµηση και 

την αρχιτεκτονική του καταστήµατος για να παράγουν µια θετική ή αρνητική 

εικόνα στο µυαλό του καταναλωτή (Babin et al 2003). 

 Η µέγιστη ικανοποίηση από το κατάστηµα , τη διαδικασία/εµπειρία των 

αγορών , αλλά ακόµη και από τα προϊόντα επιτυγχάνεται όταν όλα τα 

«ατµοσφαιρικά» στοιχεία είναι συµβατά µε τη συνολική εικόνα του 

καταστήµατος (Baker 1998). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Bitner (1992) 

υποστηρίζει πως ακόµη και τα  προϊόντα ενός καταστήµατος εκτιµώνται από 

τους καταναλωτές ως ποιοτικότερα σε ένα περιβάλλον ελκυστικό, το οποίο 

διεγείρει θετικά συναισθήµατα. Τα θετικά συναισθήµατα µε τη σειρά τους 

διεγείρουν την θετική διάθεση των καταναλωτών η οποία µε τη σειρά της 

παράγει θετικές εκτιµήσεις για το κατάστηµα και µπορεί να οδηγήσει τους 

καταναλωτές να κάνουν περισσότερες αυθόρµητες αγορές (Bost 1987). Το 

ευχάριστο περιβάλλον συµβαδίζει επίσης µε την αίσθηση της επίτευξης των 

αγοραστικών στόχων των καταναλωτών , γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση 

για την αίσθηση της ικανοποίησης από τις αγορές (Spies, Hesse και Loesch 

1996).  
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Συνοπτικά λοιπόν , η συνολική θετική εικόνα ενός καταστήµατος (store 

image) µπορεί να επάγει θετική διάθεση και µεγάλο βαθµό ικανοποίησης , δύο 

παράγοντες που έχουν θετική επίδραση στην ψυχολογία του καταναλωτή. Η 

θετική διάθεση και ο µεγάλος βαθµός ικανοποίησης µπορούν µε τη σειρά τους 

να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε θετικές εκτιµήσεις για την αγοραστική 

εµπειρία από ένα κατάστηµα, για τα προϊόντα και το προσωπικό του 

καταστήµατος κι έτσι να επάγουν αφενός την επαναληψιµότητα της 

αγοραστικής διαδικασίας (repurchase behavior) και αφετέρου την αφοσίωση – 

δέσµευση σε ένα κατάστηµα (store loyalty). Όσο πιο θετικά αντιλαµβάνεται ο 

καταναλωτής την εικόνα του καταστήµατος , τόσο πιο ικανοποιηµένος θα 

αισθάνεται και όσο πιο ικανοποιηµένος νιώθει τόσο πιο πολύ δεσµεύεται – 

αφοσιώνεται στο κατάστηµα (Koo, 2003, Bloemer και Ruyter, 1998).  

 

 

 

 

Οι επιδράσεις των περιβαλλοντικών στοιχείων και των 

χαρακτηριστικών του καταναλωτή  στη συµπεριφορά του και 

οι συσχετίσεις µεταξύ τους 

 

 

Τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν την εικόνα – ατµόσφαιρα ενός 

καταστήµατος , ο τρόπος µε τον οποίο οι καταναλωτές τα εκλαµβάνουν ως 

σηµαντικά ή όχι µε βάση τις εµπειρίες και τα «πιστεύω» τους , το παραγόµενο 

αποτέλεσµα , δηλαδή η ικανοποίηση ή όχι του καταναλωτή καθώς και το 

επιθυµητό αποτέλεσµα , δηλαδή η αφοσίωση του καταναλωτή στο κατάστηµα , 

έχουν αποτελέσει το αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας στο χώρο του marketing 

και των κοινωνικών επιστηµών. Σε αυτό το µέρος της εργασίας θα γίνει 

αναφορά στα ευρήµατα πλήθους ερευνών γύρω από τις σχέσεις που 
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αναπτύσσονται µεταξύ καταναλωτών και καταστηµάτων καθώς και τις διάφορες 

µεταβλητές που τις επηρεάζουν. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η Baker σε µια έρευνά της (1987) για το 

ρόλο του περιβάλλοντος του καταστήµατος όπως το αντιλαµβάνονται οι 

καταναλωτές, κατηγοριοποίησε τα διάφορα περιβαλλοντικά στοιχεία και 

ανέπτυξε διάφορες προτάσεις για τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι καταναλωτές 

µε το κατάστηµα. Η Baker υποδεικνύει ότι υπάρχουν 3 βασικά συστατικά του 

περιβάλλοντος ενός καταστήµατος : 1) αισθητικοί (υποσυνείδητοι) παράγοντες 

, 2) σχεδιαστικοί παράγοντες και 3) κοινωνικοί παράγοντες.  

Οι αισθητικοί παράγοντες αναφέρονται σε στοιχεία όπως ο αερισµός, ο 

θόρυβος, η µουσική, η θερµοκρασία, οι οσµές και η καθαριότητα , στοιχεία τα 

οποία έχουν αντίκτυπο κυρίως στο υποσυνείδητο των καταναλωτών. 

Γενικότερα, οι καταναλωτές δεν έχουν πλήρη συνείδηση κι επίγνωση αυτών 

των συνθηκών του περιβάλλοντος. Η πλειοψηφία των καταναλωτών απαιτεί ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο αυτών των παραγόντων , σχεδόν τους θεωρεί 

αυτονόητους, µέσα στο περιβάλλον του καταστήµατος και γι’ αυτό ίσως δεν 

τους αντιλαµβάνεται στο συνειδητό.  

Αν και το καταναλωτικό κοινό   δεν αντιλαµβάνεται πλήρως αυτούς τους 

παράγοντες , έχει φανεί από διάφορες έρευνες ότι αυτοί είναι σηµαντικοί. Για 

παράδειγµα, οι οσµές και τα αρώµατα που αναδύονται σε ένα κατάστηµα καθώς 

και η µουσική που ακούγεται έχουν γίνει αντικείµενο µελέτης µε τα 

συµπεράσµατα να είναι πολλές φορές αντικρουόµενα. Ορισµένοι ερευνητές 

(Bone and Helen 1989) , υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

να αποδεικνύουν ότι οι οσµές , τα αρώµατα και η µουσική µπορούν να 

επηρεάσουν την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών. Υπάρχουν όµως 

και ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τα αρώµατα, οι οσµές και η µουσική 

µπορούν να µεσολαβήσουν θετικά ανάµεσα σε συγκεκριµένους τύπους 

προϊόντων και στην πρόθεση των καταναλωτών να τα αγοράσουν 

(Spangenberg et al 1996) καθώς και να βελτιώσουν την αξιολόγηση άγνωστων 

προϊόντων από τους καταναλωτές. Τέλος φαίνεται πως οι ευχάριστες ορµές και 
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η ευχάριστη µουσική µπορούν να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε ευχάριστα 

συναισθήµατα, µε αποτέλεσµα να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο µέσα στα 

καταστήµατα, χωρίς απαραίτητα να το αντιλαµβάνονται, αυξάνοντας έτσι την 

πιθανότητα αυθόρµητων αγορών (Spangenberg, Crowley, Henderson 1996).  

Εξίσου µεγάλης σηµασίας για τη συµπεριφορά των καταναλωτών είναι οι 

σχεδιαστικοί παράγοντες του καταστήµατος. Αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται 

τόσο σε αισθητικά όσο και σε λειτουργικά συστατικά και µπορούν να αφορούν 

είτε το εσωτερικό του καταστήµατος είτε τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, τα αισθητικά συστατικά περιλαµβάνουν την αρχιτεκτονική, τα 

χρώµατα, τα υλικά, το σχεδιασµό και το γενικότερο στυλ , ενώ τα λειτουργικά 

συστατικά περιλαµβάνουν την τοποθεσία, την απόσταση, τη βολικότητα, τη 

χωροθέτηση των επίπλων, τις βιτρίνες, το συνωστισµό και τη σήµανση (π.χ. 

ταµπέλες µε πληροφορίες, τιµές, προσφορές κι άλλα). Οι παράγοντες αυτοί 

γίνονται αντιληπτοί στο συνειδητό και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποκίνηση 

της αγοραστικής συµπεριφοράς. 

Η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασµός, η χωροθέτηση των διαδρόµων και των 

ραφιών και συνολικά η λειτουργικότητα του εσωτερικού χώρου ενός 

καταστήµατος βοηθά τους καταναλωτές να προσανατολιστούν, να 

αντιλαµβάνονται τις ταµπέλες και να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο του 

εαυτού τους (Bitner 1992). Έρευνες έχουν δείξει πως εκτός από το προσεγµένο 

εσωτερικό, το κατάστηµα θα πρέπει να αναδύει και µια αίσθηση καινοτοµίας και 

έκπληξης, αφού φαίνεται ότι αυτά τα στοιχεία µπορούν να διεγείρουν θετικά 

τον καταναλωτή (Spies, Hesse and Loesch 1996). Επίσης η τοποθεσία και η 

απόσταση ενός καταστήµατος µπορούν να επηρεάσουν την αφοσίωση των 

καταναλωτών (Yoo et al 1998 , Kim and Jim 2001 , Bloemer and Ruyter 1998), 

ιδιαίτερα αυτών των καταναλωτών που έχουν περιορισµένο ελεύθερο χρόνο 

όπως οι οικογενειάρχες κι ειδικότερα αυτοί που έχουν παιδιά. Αυτό έχει την 

εξήγησή του µάλλον στο γεγονός ότι η αφοσίωση σε ένα κατάστηµα µπορεί να 

µειώσει το χρονικό κόστος και να απλοποιήσει την αγοραστική διαδικασία για 

αυτού του είδους τους καταναλωτές (Mason 1996). Έτσι λοιπόν πολλοί 
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καταναλωτές δείχνουν µεγάλη αφοσίωση στα κοντινότερα καταστήµατα (East, 

Harris, Lomax and Wilson, 1997, Cordina, McElnay and Hughes, 1998). 

Η κοσµοσυρροή σε ένα κατάστηµα γενικά εκλαµβάνεται ως αρνητική 

εµπειρία στη διαδικασία των αγορών και µπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές 

σε µειωµένη ικανοποίηση (Machleit 2000). Η επίδραση της κοσµοσυρροής στις 

σκέψεις, τα συναισθήµατα και την ικανοποίηση των καταναλωτών ποικίλει 

ανάλογα µε κίνητρά τους και τους στόχους τους, ωστόσο ο συνωστισµός 

πιθανόν δηµιουργεί κάποιο ψυχολογικό στρες και οι καταναλωτές αισθάνονται 

ως ένα βαθµό ότι χάνουν τον προσωπικό τους χώρο και µέρος της ελευθερίας 

τους. Φυσικά η αντίληψη του καταναλωτή για το συνωστισµό σχετίζεται µε τις 

προσδοκίες του, τις προηγούµενες εµπειρίες του και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του. Σύµφωνα µε έρευνα του Machleit (2000), ο ανθρώπινος 

και ο χωρικός συνωστισµός συνδέεται αρνητικά µε τη διάσταση της 

ευχαρίστησης και σύµφωνα µε τον Ιzard (1997) σχετίζεται θετικά µε 

συναισθήµατα όπως ο θυµός, η απογοήτευση και η περιφρόνηση. 

Οι καταναλωτές προσαρµόζονται σε καταστάσεις συνωστισµού µειώνοντας 

το χρόνο που ξοδεύουν για αγορές, παρεκκλίνοντας από τα αγοραστικά τους 

σχέδια, αναβάλλοντας αγορές και µειώνοντας την διαπροσωπική επικοινωνία µε 

το προσωπικό του καταστήµατος. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κι άλλες 

παράµετροι της ατµόσφαιρας του καταστήµατος µπορεί να επηρεαστούν από 

το συνωστισµό. Σύµφωνα µε έρευνα των Michon, Chebat, και Turley (2005), σε 

καταστάσεις µέτριου ή µικρού συνωστισµού η επίδραση των οσµών µπορεί να 

είναι θετική πάνω στις αντιλήψεις των καταναλωτών για την εικόνα του 

καταστήµατος ενώ το αντίθετο συµβαίνει σε καταστάσεις υψηλού 

συνωστισµού. 

 

 To τρίτο συστατικό της εικόνας – ατµόσφαιρας ενός καταστήµατος 

σύµφωνα µε την Baker (1987) είναι οι κοινωνικοί παράγοντες. Ο όρος κοινωνικοί 

παράγοντες αναφέρεται στο ανθρώπινο στοιχείο του καταστήµατος, δηλαδή στο 

προσωπικό αλλά και στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει. Με τον ίδιο όρο 
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εννοούνται και οι κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις , οι σχέσεις εµπιστοσύνης 

και η οικειότητα που αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπων του καταστήµατος 

και των καταναλωτών. 

 Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει εκτεταµένα τους ερευνητές η ιδέα 

του λεγόµενου “relationship marketing” δηλαδή οι διαπροσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ πωλητή και αγοραστή. Η συνεισφορά τέτοιου είδους 

ερευνών είναι σηµαντικότατη, καθώς τα συµπεράσµατά τους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν στοιχεία για την κατανόηση παραµέτρων της 

συµπεριφοράς όπως είναι η εµπιστοσύνη και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

(Mittal and Lassar 1996, Yang et al 2003). Οι δύο θεµελιώδεις όψεις του 

διαπροσωπικού (relationship) marketing είναι η δέσµευση και η εµπιστοσύνη. Ο 

βαθµός της δέσµευσης και εµπιστοσύνης στη σχέση πωλητή – αγοραστή 

καθορίζει και το βαθµό εξάρτησης ή ανεξαρτησίας ανάµεσα στον πωλητή και τον 

καταναλωτή. Υψηλός βαθµός δέσµευσης και εµπιστοσύνης σηµαίνει και υψηλή 

εξάρτηση δηλαδή µακροχρόνιες σχέσεις συναλλαγών, ενώ µικρός βαθµός 

εµπιστοσύνης σηµαίνει ασθενή εξάρτηση κι εποµένως λίγες, περιστασιακές και 

βραχυχρόνιες συναλλαγές (Duncan and Moriarty 1998). 

 Οι Chow και Holden (1997) εξέτασαν τη σχέση µεταξύ εµπιστοσύνης και 

αφοσιωµένης αγοραστικής συµπεριφοράς και υποδεικνύουν ότι η σχέση µεταξύ 

πωλητή – πελάτη συµπεριλαµβάνει µεταβλητές όπως η εµπιστοσύνη στον 

πωλητή, η ειλικρίνεια στην επικοινωνία και η αφοσιωµένη συµπεριφορά. Ορίζουν 

δε την εµπιστοσύνη, ως την προσδοκία εκ µέρους του καταναλωτή ότι τα λόγια 

και οι πράξεις του πωλητή είναι αξιόπιστα και βρήκαν ότι η εµπιστοσύνη είναι 

απαραίτητη συνθήκη για τη στάση του καταναλωτή προς τα προϊόντα αλλά και 

για τη δέσµευσή του στο κατάστηµα. Οι Swan, Bowers και Richardson (1999) 

βρήκαν πως η εµπιστοσύνη επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση του καταναλωτή, 

τις εντυπώσεις του και τις στάσεις του, τις αγοραστικές του προθέσεις και την 

αγοραστική του συµπεριφορά. Η εµπιστοσύνη στο προσωπικό του καταστήµατος 

έχει θετική επίδραση στην αφοσίωση του καταναλωτή όπως και η γνωριµία-

οικειότητα (Morganosky, Cude, Cordina, McElnay and Hughes 1998, Briesacher 
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and Corey 1997). Επίσης η παροχή πληροφοριών στο κατάλληλο επίπεδο από το 

προσωπικό του καταστήµατος έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση του 

καταναλωτή. Η υπερπληθώρα όπως και η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης 

µπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή ανία αντίστοιχα και να φυσικά δυσαρέσκεια , 

ενώ η επαρκής αλλά όχι υπερβολική πληροφόρηση µπορεί να δώσει ικανοποίηση 

και ευχαρίστηση (Spies, Hesse and Loesch 1996, Briesacher and Corey 1997, 

Hayashi, Mukai, Ohno and Hashiguchi, 2003).  

 Έτσι , οι καταναλωτές µπορούν να επιλέξουν να συναλλαγούν µε ένα 

συγκεκριµένο κατάστηµα λόγω της εµπιστοσύνης που του έχουν ή λόγω των 

προσωπικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει µε το προσωπικό (Hadjikhani and 

Bengston  2004). Οµοίως , ένα κατάστηµα µπορεί  να µην ακολουθήσει την κοινή 

στρατηγική  ποιότητα - τιµή – ποικιλία- επωνυµία προϊόντων, η οποία οδηγεί 

συνήθως σε βραχυχρόνιες σχέσεις συναλλαγών, αλλά να επιλέξει µια στρατηγική 

που να βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις  εµπιστοσύνης που αναπτύσσει µε 

τους πελάτες-καταναλωτές, η οποία θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη µακροχρόνιων 

σχέσεων συναλλαγών (Sharma and Krishman 2002). Βέβαια θα πρέπει να 

τονιστεί ότι πλήθος ερευνών σχετίζουν τις διαφορές στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών µε το µορφωτικό τους επίπεδο, τις διαθέσιµες πληροφορίες, το 

εισόδηµά τους και την ηλικία τους. Για παράδειγµα , είναι δυνατόν η έλλειψη 

πληροφοριών για ένα προϊόν να οδηγήσει τους καταναλωτές σε έλλειψη 

εµπιστοσύνης στον πωλητή (Hadjikhani, and Bengston, 2004). 

 ∆εν πρέπει φυσικά να παραβλέπεται το γεγονός πως κάθε κατάστηµα 

διαθέτει κάτι προς πώληση κι αυτό το κάτι µπορεί να είναι προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Το ζήτηµα λοιπόν της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

κατέχει εξέχουσα θέση στη βιβλιογραφία, αφού τα παραπάνω αποτελούν όπως 

φαίνεται απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των επενδύσεων, την 

ανάπτυξη των καταστηµάτων και την αύξηση των πωλήσεων (Sousa and Voss 

2002, Ahire and Dreyfous 2000, Hardie 1998). Μεγάλος µέρος των σχετικών 

ερευνών πραγµατοποιήθηκαν λόγω της άποψης ότι η βελτίωση της ποιότητας 

των αγαθών και των υπηρεσιών εκτός του ότι θα αυξήσουν την ικανοποίηση και 
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την αφοσίωση των καταναλωτών, θα οδηγήσουν και σε µείωση του κόστους 

λειτουργίας των καταστηµάτων καθώς και σε καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις. 

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών είναι στοιχείο που έλκει νέους πελάτες/καταναλωτές , αυξάνει την 

αφοσίωση των ήδη υπαρχόντων πελατών και τους εµποδίζει να µετακινηθούν 

προς τον ανταγωνισµό. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό ο καταναλωτής να είναι 

διατεθειµένος να πληρώσει µεγαλύτερες τιµές και να αυξήσει τις αγορές του λόγω 

του υψηλού ποιοτικού επιπέδου του καταστήµατος (Babakus, Bienstock, and Van 

Scotter 2004) 

 Υπάρχουν βέβαια κι οι ερευνητές εκείνοι που αµφισβητούν την 

εγκυρότητα των ευρηµάτων αυτών (Ittner and Larcker 2003, Grandzol and 

Gershon 1997). Αυτές οι αποκλίσεις στα αποτελέσµατα των διαφόρων ερευνών, 

πιθανόν οφείλονται στο γεγονός ότι η αντιλαµβανόµενη από τους καταναλωτές 

ποιότητα είναι εν µέρει αποτέλεσµα και εν µέρει προϋπόθεση για την ικανοποίησή 

τους (Oliver 1999, Fornell 1992). Μπορεί επίσης να οφείλονται και σε 

λανθασµένους ορισµούς και εσφαλµένες µετρήσεις της ποιότητας και της 

ικανοποίησης (Ηardie 1998).  

Υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι εκτιµήσεις των 

καταναλωτών για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών των 

καταστηµάτων επηρεάζουν την ικανοποίηση των καταναλωτών και µε τη σειρά 

της η ικανοποίηση επηρεάζει την επαναληψιµότητα των επισκέψεων (store 

loyalty) (Babakus, Bienstock and Van Scotter 2004). Ο Oliver (1999) για 

παράδειγµα ισχυρίζεται ότι οι εκτιµήσεις των καταναλωτών για το προϊόν, την 

υπηρεσία ή το κατάστηµα καθαυτό, οδηγούν σε δεσµεύσεις (loyalty) των 

καταναλωτών σε προϊόντα (brands) ή καταστήµατα (stores), σε µια ακολουθία 

γεγονότων που µπορεί να περιγραφεί ως εξής : αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

(perceived quality)→ ικανοποίηση του καταναλωτή (consumer 

satisfaction)→αφοσίωση/δέσµευση (loyalty). Η ικανοποίηση έχει ισχυρό και 

άµεσο αντίκτυπο στην αφοσίωση του καταναλωτή Brady and Kronin (2001). 

Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι η ικανοποίηση είναι εκείνος ο παράγοντας που 
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επηρεάζει την αντιλαµβανόµενη ποιότητα , η οποία µε τη σειρά της οδηγεί τον 

καταναλωτή στην αφοσίωση σε ένα µοντέλο διαδοχής : ικανοποίηση (consumer 

satisfaction)→ αντιλαµβανόµενη ποιότητα (perceived quality)→ 

αφοσίωση/δέσµευση (loyalty) (Bitner 1990, Bolton and Drew 1991). Φαίνεται 

όµως πως η άποψη αυτή έχει και τους λιγότερους υποστηρικτές µεταξύ των 

ερευνητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Πρωταρχικός στόχος της µελέτης αυτής ήταν όπως προαναφέρθηκε, η 

ανίχνευση των καταναλωτικών προτιµήσεων των πελατών των φαρµακείων στην 

Ελλάδα, ο βαθµός ικανοποίησής τους από τις παρεχόµενες σε αυτά υπηρεσίες. Για 

την πραγµατοποίηση της έρευνας µας πραγµατοποιήθηκε προσπάθεια ανίχνευσης 

των προτιµήσεων των καταναλωτών δηµιουργώντας ένα ερωτηµατολόγιο το 

οποίο απαρτίζονταν από πέντε ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει δώδεκα ερωτήσεις τύπου κλίµακας (scale) 

οι οποίες ανιχνεύουν προτιµήσεις των ερωτηθέντων καταναλωτών σχετικά µε την 

εµφάνιση του φαρµακείου και την εξυπηρέτηση από τον υπεύθυνο φαρµακοποιό. 

(5=Συµφωνώ Απόλυτα, 4=Συµφωνώ, 3=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 

2=∆ιαφωνώ, 1=∆ιαφωνώ πλήρως). Στη δεύτερη ενότητα ανήκουν έξι ερωτήσεις 

τύπου κλίµακας οι οποίες διερευνούν το βαθµό εµπιστοσύνης των καταναλωτών 

στα προϊόντα που διατίθενται στο φαρµακείο. Η τρίτη ενότητα του 

ερωτηµατολογίου απαρτίζεται από 39 ερωτήσεις τύπου κλίµακας Likert µε τις 

οποίες ανιχνεύονται  οι καταναλωτικές συνήθειες (στιλ) του δείγµατός µας. Στην 

τέταρτη ενότητα συµπεριλαµβάνονται 4 ερωτήσεις κατηγορικές (ordinal) που 

αφορούν προτιµήσεις αγορών προϊόντων – εκτός φαρµάκων – από τα φαρµακεία 

σε σχέση µε άλλα σηµεία πώλησης των ίδιων προϊόντων. Παράλληλα στην 

ενότητα αυτή υπάρχουν και ερωτήσεις για τη διερεύνηση της ικανοποίησης από 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες και από τη µορφή του φαρµακείου όπως τη 

γνωρίζουµε σήµερα,  ερωτήσεις για τις προτιµήσεις των καταναλωτών για 

παραµέτρους που αφορούν στη δηµιουργία πολυκαταστήµατος και ερώτηση για 

τη χρήση του διαδικτύου, πολλές από τις οποίες δεν αποτελούν αντικείµενο της 
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µελέτης αυτής. Τέλος η πέµπτη ενότητα αποτελείται από κλειστές ερωτήσεις που 

αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων του δείγµατός µας.  

Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε τυχαία σε πελάτες φαρµακείων και 

ιατρείων όλων των ηλικιών, αφού αυτοί θα µπορούσαν να έχουν την εµπειρία 

από την επίσκεψη και αγορά προϊόντων – φαρµάκων ή µη – σε φαρµακεία. Η 

µελέτη συνεπώς έγινε µε βάση µία δειγµατοληπτική µέθοδο, γνωστή και ως 

βολική δειγµατοληψία (convenient sampling). Η µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη για 

εξερευνητικές µελέτες, ώστε να σχηµατιστεί µία εικόνα του τι γίνεται στην 

αγορά. (Bernard,1988, p.97). Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τους 

µήνες ∆εκέµβριο 2004 και Ιανουάριο 2005. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αφού 

ενηµερώθηκαν αρχικά για το αντικείµενο της έρευνας και το περιεχόµενο του 

ερωτηµατολογίου, το συµπλήρωσαν στο σπίτι τους και το επέστρεψαν στο 

σηµείο που τους είχε διανεµηθεί.  

Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχτηκαν έγινε µε τη 

χρήση του λογισµικού Statistic Package for the Social Science (SPSS 13.0). 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων µε χρήση 

συχνοτήτων και µέσων όρων που περιελάµβανε τις ακόλουθες µεταβλητές: φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, παιδιά, διαµονή, απασχόληση, µηνιαίο εισόδηµα, 

σπουδές. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση (principle 

components factor analysis with varimax rotation, Thomas & Nelson, 1996) για 

κάθε µία από τις τρεις πρώτες ενότητες ερωτήσεων, προκειµένου να 

µετατραπούν µεµονωµένα στοιχεία σε εύχρηστους παράγοντες σχετικά µε τις 

καταναλωτικές συνήθειες, την ικανοποίηση από τις αγορές και την εµπιστοσύνη 

στα φαρµακευτικά προϊόντα, του δείγµατός µας.    

Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε να ανιχνευτεί µε χρήση αναλύσεων T-TEST και 

ANOVA εάν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές συσχετίσεις των επιθυµιών των 

ατόµων δεδοµένου καταναλωτικού στιλ και της ικανοποίησης από τις αγορές στο 

φαρµακείο, την εξυπηρέτηση, το περιβάλλον στο φαρµακείο και τις 

δηµογραφικές υποκατηγορίες. Επίσης ανιχνεύτηκαν τυχόν στατιστικώς 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των δηµογραφικών υποκατηγοριών και αυτών από 
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τη διαφορετική ικανοποίηση από τις αγορές, την εξυπηρέτηση και την 

διακόσµηση του φαρµακείου.  
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KEΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

1.Φύλο 

Στην ερευνά µας ανταποκρίθηκαν συνολικά 100 άτοµα και των δύο φύλων 

από ένα σύνολο 140 ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν, υπήρξε δηλαδή ένα 

ποσοστό ανταπόκρισης 71,4%. Συγκεκριµένα, 59 ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν από γυναίκες (59%) και 41 από άνδρες (41%) από όλες τις 

ηλικίες. 

Πίνακας 1:κατανοµή των δύο φύλων   

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 

Γυναίκα 59 59.0 

Άνδρας 41 41.0 

Σύνολο 100 100.0 
 

2)Ηλικία    

Οι συµµετέχοντες είχαν την ηλικιακή κατανοµή που φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2:κατανοµή των ηλικιών 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1  <25 10 10 
2  25-30 18 18 
3  31-35 19 19 
4  36-40 11 11 
5  41-45 6 6 
6  46-50 9 9 
7  51-55 9 9 
8  56-60 10 10 
9  >=61 8 8 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
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Από την οµαδοποίηση των παραπάνω αποτελεσµάτων διακρίνουµε ότι 28 

συµµετέχοντες στην έρευνα (28%) ήταν νέοι έως 30 ετών, οι 45 βρίσκονταν 

στην ηλικιακή οµάδα 31-50 (45%) ετών και οι 27 σε ηλικία µεγαλύτερη των 51 

ετών (27%). 

 

3)Οικογενειακή κατάσταση και διαµονή 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος της έρευνας , το 

41% ήταν άγαµοι, το 58% έγγαµοι και 1% διαζευγµένοι. Παράλληλα, το 50% 

ήταν άτεκνοι, το 18% είχαν ένα παιδί, το 27% δύο και το 5% τρία ή περισσότερα 

παιδιά. Σχετικά µε τη διαµονή τους οι 59 στους 100 απάντησαν ότι ζουν µε 

τον/την σύζυγο και τα παιδιά, οι 18 ότι φιλοξενούνται από τους γονείς, οι 18 ότι 

ζουν µόνοι και 5 ότι συγκατοικούν όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες. 

 

 

Πίνακας 3: οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων 

ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΓΑΜΟΣ 41 41 41 
ΕΓΓΑΜΟΣ 58 58 99 
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 1 1 100 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
 

 

Πίνακας 4:οικογενειακή κατάσταση των συµµετεχόντων 

 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΤΕΚΝΟΣ 50 50 50 
ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι 18 18 68 
∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ 27 27 95 
ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΠΑΝΩ 5 5 100 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
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Πίνακας 5 :διαµονή των συµµετεχόντων 

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ% 

ΜΟΝΟΣ 18 18 18 
ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 18 18 36 
ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ & ΠΑΙ∆ΙΑ 59 59 95 
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 5 5 100 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
 

 

 

4) Επαγγελµατική και οικονοµική κατάσταση 

 Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα που αφορούσαν την κοινωνική κατάσταση 

των συµµετεχόντων στην έρευνα έδειξαν τα αποτελέσµατα που φαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες. Όπως διαπιστώνουµε προσέχοντας τις συχνότητες των 

απαντήσεων, το δείγµα µας απαρτίζεται από άτοµα όλων των επαγγελµατικών 

κλάδων. Πιο συγκεκριµένα σε δύο ερωτηµατολόγια δεν υπήρξε απάντηση στο 

συγκεκριµένο ερώτηµα, ενώ από το σύνολο των υπολοίπων 98 απαντήσεων, οι 

25 (25,5%) είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι 23 (23,5%) ιδιωτικοί υπάλληλοι , οι 11 

(11,2%) ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι 11 (11,2%) ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι 12 

(12,2%) επιστήµονες, οι 11 δήλωσαν κάποια άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα 

ενώ οι 9 (9,2%) δήλωσαν άνεργοι και οι 7 φοιτητές (7,1%). Αθροίζοντας τα επί 

µέρους ποσοστά συµπεραίνουµε ότι το 83,6% είναι εργαζόµενοι που 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους, το 9,2% είναι 

άνεργοι, ενώ οι φοιτητές το 7,1%.  
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Πίνακας 6:επαγγελµατική δραστηριότητα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 25 25 25,5 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23 23 49 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 7 7 56,1 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 12 12 68,4 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 11 11 79,6 

ΑΝΕΡΓΟΣ 9 9 88,8 
ΑΛΛΟ 11 11 100 
ΣΥΝΟΛΟ 98 98  
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 2 2  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
 

Στην ερώτηση που αφορούσε το µηνιαίο εισόδηµα των ατόµων του 

δείγµατός µας είχαµε 95 έγκυρες απαντήσεις από το σύνολο των 100 ατόµων 

που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Η απώλεια των 5 απαντήσεων κρίνεται 

ικανοποιητική θεωρώντας ότι η ερώτηση του εισοδήµατος αφορά προσωπικό 

δεδοµένο που πολλοί προτιµούν να µην αποκαλύπτουν έστω και ανώνυµα. Από 

το σύνολο των 95 έγκυρων απαντήσεων, το 33,7% έχει εισόδηµα έως 1000 €, το 

40% ανήκει στα µεσαία εισοδήµατα µε µηνιαίες αποδοχές 1001 – 1500 € και το 

26,3% έχει εισόδηµα άνω των 1500 €, κάτι που ήταν αναµενόµενο λαµβάνοντας 

υπόψιν το ποσοστό των εργαζοµένων που συµµετείχαν στην έρευνα µας. Τα 

παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 7:µηνιαίο εισόδηµα 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ € ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

<300 5 5 5,3 
301 – 600 12 12 17,9 
601 – 1000 15 15 33,7 
1001 – 1500 38 38 73,7 
1501 – 2000 20 20 94,7 
2001 – 2500 2 2 96,8 
3001 – 5000 3 3 100 
ΣΥΝΟΛΟ 95 95  
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 5 5  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
 

5)Σπουδές 

Όπως επίσης παρατηρούµε στον παρακάτω πίνακα, αναφορικά µε τις 

σπουδές των ατόµων του δείγµατός µας, ανάµεσα στα άτοµα που απάντησαν 

στην έρευνά µας, 24 (24,2%) είναι απόφοιτοι λυκείου, 56 (56,6%) έχουν πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ οι 9 (9,1%) που απάντησαν «Άλλο» είναι κυρίως µεγαλύτερη σε 

ηλικία απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης (δηµοτικού ή γυµνασίου). Συνολικά λοιπόν 

το 33,3% έχει παρακολουθήσει µόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση ενώ το 66,7% 

έχουν πραγµατοποιήσει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές. Μάλιστα το 10% περίπου 

έχει κάποιο µεταπτυχιακό τίτλο.  

 

Πίνακας 8:Σπουδές 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 
Ποσοστό 

Συγκεντρωτικό 
Ποσοστό 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 24 24 24,2 24,2 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 56 56 56,6 80,8 
MASTER 3 3 3 83,8 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ 7 7 7,1 90,9 
ΑΛΛΟ 9 9 9,1 100 
ΣΥΝΟΛΟ 99 99 100  

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1 1   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 100   
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Β. Συµπεριφορά, εµπιστοσύνη και ικανοποίηση των 

καταναλωτών από το φαρµακείο, το φαρµακοποιό και τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες 

 

Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας του ερωτηµατολογίου σχετίζονταν µε 

την ικανοποίηση των πελατών από την αρχιτεκτονική και διακόσµηση του 

φαρµακείου, την εξυπηρέτηση από τον φαρµακοποιό, την εµπιστοσύνη τους σε 

αυτόν, την αφθονία των προϊόντων στο φαρµακείο, τη θέση του φαρµακείου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι µέσοι όροι και η τυπική απόκλιση 

των απαντήσεων σε κάθε ερώτηµα. ∆ιαπιστώσαµε ότι η ευγένεια και η 

εξυπηρέτηση των πελατών από τον φαρµακοποιό είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 

παράµετροι. Από τη µελέτη των συχνοτήτων στην ερώτηση 1.3 προκύπτει το 

28% να συµφωνεί και το 70% να συµφωνεί απόλυτα σε αυτό. Άλλωστε, ο µέσος 

όρος των απαντήσεων στο ερώτηµα αυτό ήταν 4.68 (µέγιστο 5) µε χαµηλή 

απόκλιση 0.510. 

 

Πίνακας 9: Ερωτήσεις 1ης ενότητας και µέσοι όροι απαντήσεων 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
N Mean Std. 

Deviation
1.3 Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να έχει ευγενικούς και εξυπηρετικούς 
φαρµακοποιούς. 

100 4.68 0.510 

1.6 Είµαι πάρα πολύ ικανοποιηµένος/η από το φαρµακείο από το 
οποίο προµηθεύοµαι συνήθως τα φαρµακευτικά προϊόντα που 
χρειάζοµαι. 

100 4.27 0.802 

1.10 Η γνώµη του φαρµακοποιού µου παίζει µεγάλο ρόλο στην 
επιλογή του φαρµάκου που αγοράζω, µετά από τον γιατρό µου. 

100 4.21 0.844 

1.4 Για την επιλογή του φαρµακείου παίζει σπουδαίο ρόλο η 
γνωριµία µου µε το φαρµακοποιό µου. 

100 3.86 1.054 

1.2 Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να έχει ωραία διακόσµηση (φωτισµός, ωραία 
επίπλωση, κλπ.) 

100 3.79 0.856 

1.12 Εκτός από φάρµακα, αγοράζω και άλλα προϊόντα 
φαρµακευτικά (καλλυντικά, παιδικές τροφές, βιολογικά 
προϊόντα, κλπ.) 

100 3.76 0.970 
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1.9 Θα ήθελα να βρίσκω και άλλα εγγυηµένα προϊόντα στο 
φαρµακείο, τα οποία δε βρίσκω τώρα. 

100 3.74 0.872 

1.1 Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να στεγάζεται σε κτίριο µε ωραία αρχιτεκτονική.

100 3.45 0.989 

1.8 Επισκέπτοµαι πάντα το ίδιο φαρµακείο για τις προµήθειές 
µου σε φαρµακευτικά προϊόντα. 

100 3.44 1.209 

1.7 Τα προϊόντα που πωλούνται και σε άλλα καταστήµατα εκτός 
από τα φαρµακεία, είναι συνήθως ακριβότερα στα φαρµακεία. 

100 3.41 0.975 

1.5 Θα απέκλεια ένα φαρµακείο το οποίο µπορεί να έχει την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, αλλά είναι µακρύτερα από το 
ιατρείο του θεράποντος ιατρού που µου συνταγογραφεί τα 
φάρµακα, σε σχέση µε άλλα. 

100 2.34 1.094 

1.11 Συνήθως προτιµώ φαρµακευτικά προϊόντα που έχω δει στις 
διαφηµίσεις και ας µην τα προτείνει ο φαρµακοποιός µου. 

99 1.97 0.839 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα 82% του δείγµατος εµφανίζεται να έχει 

θετική άποψη – συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα στην ερώτηση 1.6 – από το 

φαρµακείο το οποίο επισκέπτεται συνήθως απαντώντας µε µέσο όρο 4.27 

(απόκλιση 0.802). Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα 85% των ανθρώπων 

που απάντησαν συµφωνεί ή συµφωνεί απόλυτα ότι η γνώµη του φαρµακοποιού 

παίζει µεγάλο ρόλο στην επιλογή του φαρµάκου που αγοράζουν µετά από αυτή 

του ιατρού. Ο µέσος όρος των απαντήσεων στη αντίστοιχη ερώτηση (1.10) ήταν 

4.21 µε απόκλιση 0.844. Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις στην ερώτηση 1.11 των 

ατόµων του δείγµατός µας µε µέσο όρο 1.97 και απόκλιση 0.839 δείχνουν ότι η 

γνώµη του φαρµακοποιού βαρύνει περισσότερο στις αποφάσεις τους από τις 

όποιες διαφηµιστικές ενέργειες. Παρά τα ανωτέρω όµως, η πλειοψηφία του 

δείγµατός µας (62%) θα ήθελε να βρίσκει και άλλα εγγυηµένα προϊόντα στο 

φαρµακείο από αυτά που βρίσκει έως σήµερα. (Μ.Ο. 3.74, απόκλιση 0.872).  

Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας είχαν σχέση µε την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στα προϊόντα που διατίθενται στα φαρµακείο. Όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα οι απαντήσεις στην ερώτηση 2.3 δίνουν Μ.Ο. 4.06 και 

απόκλιση 0.962, δηλαδή τα περισσότερα άτοµα του δείγµατός µας θα ήθελαν να 

αγοράζουν όλα τα προϊόντα υγείας από το φαρµακείο. Επιπρόσθετα θεωρούν ότι 
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τα προϊόντα που πωλούνται στα φαρµακεία είναι πιο ποιοτικά (Μ.Ο. 3.97, 

απόκλιση 1.029), ενώ φαίνονται θετικοί ως προς την εξυπηρέτηση από 

εξειδικευµένο προσωπικό ανάλογα µε την κατηγορία του προϊόντος (Μ.Ο. 3.95, 

απόκλιση 0.903). Αντίθετα, ο µέσος όρος 3.07 (απόκλιση 0.977) στις απαντήσεις 

της ερώτησης 2.6 δείχνει ότι µεγαλύτερη ποικιλία ειδών στα ράφια των 

φαρµακείων είναι επιθυµητή. Άλλωστε από τις απαντήσεις στο ερώτηµα 2.2 

φαίνεται να υπάρχει η πεποίθηση ότι τα προϊόντα των φαρµακείων δεν υστερούν 

έναντι αυτών σε ανταγωνιστικά σηµεία πώλησης κάτι που συνάδει και µε τα 

αποτελέσµατα που προαναφέρθηκαν σχετικά µε την ερώτηση 2.3. Η 

εµπιστοσύνη στα προϊόντα του φαρµακείου φαίνεται και από το γεγονός ότι οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα εκφράζουν θετική άποψη σχετικά µε την αγορά και 

βιολογικών προϊόντων από τα φαρµακεία. 

 

Πίνακας 10: Ερωτήσεις 2ης ενότητας και µέσοι όροι απαντήσεων 

ΕΡΩΤΗΣΗ N Mean Std. 
Deviation

2.3 Θα προτιµούσα να αγοράζω όλα τα προϊόντα που έχουν 
σχέση µε τη υγεία µου από το φαρµακείο µου, διότι έχω 
περισσότερη εµπιστοσύνη. 

100 4.06 0.962 

2.1 Θεωρώ ότι τα προϊόντα που πωλούνται στα φαρµακεία 
έχουν µεγαλύτερο έλεγχο ποιότητας σε σχέση µε αντίστοιχα που 
πωλούνται σε άλλα καταστήµατα, π.χ. στα σούπερ – µάρκετς. 

100 3.97 1.029 

2.5 Είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας εξειδικευµένος επιστήµονας 
(π.χ. αισθητικός, διαιτολόγος κλπ.) για να δίνει εξειδικευµένες 
απαντήσεις σε κάθε κατηγορία προϊόντος στο φαρµακείο. 

100 3.95 0.903 

2.4 Θα προτιµούσα να αγοράζω βιολογικά προϊόντα από το 
φαρµακείο µου, διότι έχω περισσότερη εµπιστοσύνη 

100 3.71 0.844 

2.2 Πιστεύω ότι τα καλλυντικά που πωλούνται στα φαρµακεία 
είναι καλύτερης ποιότητας, σε σχέση µε εκείνα που πωλούνται 
σε καταστήµατα καλλυντικών. 

100 3.27 1.062 

2.6 ∆εν βρίσκω σήµερα στα φαρµακεία όλα τα προϊόντα που 
χρειάζοµαι, (καλλυντικά, κρέµες, βιταµίνες, προϊόντα υγιεινής 
διατροφής, κλπ.) 

100 3.07 0.977 

 

Από την παραγοντική ανάλυση στην πρώτη και δεύτερη ενότητα των 

ερωτήσεων τύπου κλίµακας του ερωτηµατολογίου µας (1.1 – 1.12 και 2.1 – 2.6) 
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προέκυψαν οι παράγοντες – µεταβλητές, που απεικονίζονται στον αντίστοιχο 

πίνακα. Όπως υπολογίστηκε ότι οι παράγοντες αυτοί ερµηνεύουν την 

συµπεριφορά του δείγµατός µας στο πολύ ικανοποιητικό συνολικό ποσοστό 

67.672%.  Η σταθερά α του Cronbach για τον παράγοντα 1 «Εµπιστοσύνη στο 

φαρµακοποιό» είναι 0.825 και για τον παράγοντα 2 «Περιβάλλον –Ατµόσφαιρα – 

Καταστήµατος – Φαρµακείου» 0.783, όπως έδειξε η δοκιµή αξιοπιστίας 

(Reliability test) και φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

Πίνακας 11:ερωτήσεις 1ης και 2ης ενότητας που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγοντική 

ανάλυση 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ FACTORS 
LOADING

EIGEN 
VALUE 

VAR. 
EXPL. 

1. Εµπιστοσύνη 
στο φαρµακοποιό 

2.3 Θα προτιµούσα να αγοράζω όλα τα 
προϊόντα που έχουν σχέση µε τη υγεία 
µου από το φαρµακείο µου, διότι έχω 
περισσότερη εµπιστοσύνη. 

0.862   

 2.1 Θεωρώ ότι τα προϊόντα που 
πωλούνται στα φαρµακεία έχουν 
µεγαλύτερο έλεγχο ποιότητας σε σχέση 
µε αντίστοιχα που πωλούνται σε άλλα 
καταστήµατα, π.χ. στα σούπερ – 
µάρκετς. 

0.833   

 2.2 Πιστεύω ότι τα καλλυντικά που 
πωλούνται στα φαρµακεία είναι 
καλύτερης ποιότητας, σε σχέση µε 
εκείνα που πωλούνται σε καταστήµατα 
καλλυντικών. 

0.763 3.520 39.808

 1.4 Για την επιλογή του φαρµακείου 
παίζει σπουδαίο ρόλο η γνωριµία µου µε 
το φαρµακοποιό µου. 

0.638   

 1.8 Επισκέπτοµαι πάντα το ίδιο 
φαρµακείο για τις προµήθειές µου σε 
φαρµακευτικά προϊόντα. 

0.559   

2. Περιβάλλον – 
Ατµόσφαιρα 
καταστήµατος – 
φαρµακείου 

1.1 Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω να 
κάνω τις αγορές µου είναι σηµαντικό να 
στεγάζεται σε κτίριο µε ωραία 
αρχιτεκτονική. 

0.886 1.217 27.864

 1.2 Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για 
να κάνω τις αγορές µου είναι σηµαντικό 
να έχει ωραία διακόσµηση (φωτισµός, 
ωραία επίπλωση, κλπ.) 

0.866   
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Total Variance 
Explained=67,672%  

KMO Measure of Sampling Adequacy=0.792 
Bartlett's Test of Sphericity: Chi-Sq=277.87 , Sig=.000 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 

 

 

 

 

Πίνακας 12: αξιοπιστία των νέων  παραγόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ α CRONBACH ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 0.825 5 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0.783 2 

 

Αθροίζοντας τις αντίστοιχες µεταβλητές προκύπτουν τα κάτωθι 

αποτελέσµατα σχετικά µε τους νέους παράγοντες – µεταβλητές. 

 

Πίνακας 13: οι νέοι παράγοντες και οι µέσες τιµές τους  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ N Min Max Mean Std. 
Deviation 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΣΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 

100 9.00 25.00 18.60 4.087 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

100 2.00 10.00 7.24 1.676 

 

 

Τέλος, η ερώτηση 8 έχει σαν στόχο την ανίχνευση του βαθµού 

ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τις παρεχόµενες από τα φαρµακεία 



 45

υπηρεσίες. ∆ιαπιστώθηκε ότι γενικά τα άτοµα του δείγµατος είναι πολύ 

ευχαριστηµένα από τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τα φαρµακεία σήµερα όπως 

φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες. Μάλιστα, από τους ερωτηθέντες το 

74% δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ ευχαριστηµένοι, ενώ το 26% δηλώνει 

µάλλον αδιάφορο παρά αρνητικό, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 14:συχνότητες απαντήσεων 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
3 ΜΕΤΡΙΑ 26 26.0 26.0 
4  ΠΟΛΥ 48 48.0 74.0 
5  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 26 26.0 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100.0  
 

 

Πίνακας15:Μέσος όρος απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ N Min Max Mean 
Std. 

Deviation

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 100 3 5 4.00 0.725 

 

Ανιχνεύοντας την συσχέτιση ανάµεσα σε διάφορες µεταβλητές 

ανακαλύψαµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

µικρότερο του 0.01 ανάµεσα στις απαντήσεις των ερωτήσεων 1.6 και 8 (σταθερά 

Pearson 0.521) οι οποίες αθροίστηκαν σε µία νέα µεταβλητή, η οποία περιγράφει 

την ικανοποίηση των πελατών από τις φαρµακευτικές υπηρεσίες, για την οποία η  

ανάλυση αξιοπιστίας έδωσε την πολύ καλή τιµή α – Cronbach 0.683.. Όπως 

φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, οι άνθρωποι που συµµετείχαν στην έρευνά µας 

συµφωνούσαν ότι είναι ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες στο φαρµακείο καθώς ο 

µέσος όρος είναι πολύ υψηλός και η απόκλιση µόνο 1.33.  
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Πίνακας 16: µέση τιµή της νέας µεταβλητής 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ N Min Max Mean 
Std. 

Deviation

Ικανοποίηση πελατών από 

φαρµακευτικές υπηρεσίες 
100 5.00 10.00 8.2700 1.33223 

 

 

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την παρακολούθηση των 

συχνοτήτων των απαντήσεων στην νέα αυτή µεταβλητή όπου διαπιστώνεται ότι 

το 74% των απαντήσεων κυµαίνεται από το 8 έως το 10 σε κλίµακα από 2 έως 

10. Είναι αξιοσηµείωτο ότι αρνητική γνώµη από τις υπηρεσίες στο φαρµακείο έχει 

µόνο ένα άτοµο στο σύνολο των 100 απαντήσεων ενώ µόνο 13 στους 100 ούτε 

συµφωνούν – ούτε διαφωνούν ότι είναι ικανοποιηµένοι από αυτές, όπως φαίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 17: συχνότητες απαντήσεων στη νέα µεταβλητή 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

5.00 1 1.0 1.0 
6.00 13 13.0 14.0 
7.00 12 12.0 26.0 
8.00 27 27.0 53.0 
9.00 26 26.0 79.0 
10.00 21 21.0 100.0 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100.0  
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Γ. Τα καταναλωτικά/αγοραστικά πρότυπα των καταναλωτών 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο 3ο µέρος του ερωτηµατολογίου περιελήφθησαν 

39 ερωτήσεις τύπου κλίµακας µε τις οποίες έγινε προσπάθεια να ανιχνευτούν οι 

καταναλωτικές συνήθειες του δείγµατός µας. Στα αποτελέσµατα των απαντήσεων 

των ερωτήσεων 3.1 έως 3.39 πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, στην 

οποία τελικά χρησιµοποιήθηκαν 25 ερωτήσεις (πίνακας 19) και προέκυψαν  έξι 

νέες µεταβλητές, οι οποίες ερµηνεύουν σε ποσοστό (63.2%) τις καταναλωτικές 

συνήθειες των ατόµων που απάντησαν στην έρευνά µας. Οι νέες µεταβλητές 

καθώς και η σταθερά α Cronbach για κάθε µία από αυτές όπως προέκυψε από 

ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability test) φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα. 

 

Πίνακας 18:Τα καταναλωτικά/αγοραστικά πρότυπα των καταναλωτών 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ α CRONBACH ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ (ΜΑΡΚΕ) 0.788 6 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
(ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ) 0.800 5 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ  0.733 5 
Α∆ΡΑΝΗΣ – ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΑΡΚΑ 0.679 5 
ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 0.917 2 
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ 0.648 2 
 

 

Πίνακας 19:οι ερωτήσεις που συνιστούν τους νέους παράγοντες 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
FACTORS 
LOADING  

EIGEN 
VALUE 

VAR. 
EXPL. 

1.Έµφαση στη µάρκα 3.8 Oι καλύτερες γνωστές µάρκες είναι για 
µένα. 

.471   

 3.9 Επιλέγω συνήθως τις πιο ακριβές µάρκες .570   
 3.10 Όσο υψηλότερη είναι η τιµή ενός 

προϊόντος, τόσο καλύτερη είναι και η 
ποιότητά του. 

.509   

 3.11 Τα ωραία πολυκαταστήµατα και ειδικά 
καταστήµατα µου προσφέρουν τα καλύτερα 
προϊόντα. 

.672 4.318 17.273
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3.12 Προτιµώ να αγοράζω µάρκες που 
έρχονται πρώτες σε πωλήσεις. 

.597 
  

 
3.13 Οι πιο πολυδιαφηµισµένες µάρκες είναι 
συνήθως πολύ καλές επιλογές. 

.644 
  

2. Έµφαση στην 
ποιότητα 

3.1 Το να έχω πολύ καλής ποιότητας 
πράγµατα είναι πολύ σηµαντικό για µένα 

.650 
  

 3.2 Όταν πρόκειται να αγοράσω κάποιο 
προϊόν προσπαθώ να κάνω την καλύτερη ή 
την τέλεια επιλογή. 

.472 

  
 3.3 Σε γενικές γραµµές, συνήθως προσπαθώ 

να αγοράσω την καλύτερη συνολικά ποιότητα. 
.615 

3.575 14.301
 3.4 Καταβάλω ειδική προσπάθεια να επιλέξω 

τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα. 
.625 

  
 3.6 Τα στάνταρ και οι προσδοκίες που έχω για 

τα προϊόντα που αγοράζω είναι πολύ υψηλά. 
.693 

  
3. Καταναλωτικός – 
Μοδάτος 

3.18 Είναι διασκεδαστικό να αγοράζω κάτι 
καινούργιο και συναρπαστικό. 

.489 
  

 3.19 Οι αγορές δεν είναι ευχάριστη 
δραστηριότητα για µένα. *** 

.608 
  

 3.20 Το να πηγαίνω για ψώνια είναι µια από 
τις πιο ευχάριστες δραστηριότητες της ζωής 
µου. 

.496 

2.525 10.098
 3.21 Το να ψωνίζω από τα καταστήµατα είναι 

χάσιµο χρόνου για µένα. *** 
.578 

  
 3.22 Χαίροµαι να κάνω αγορές απλά και µόνο 

για διασκέδαση. 
.396 

  
4. Αδρανής – Πιστός σε 
µάρκα 

3.36 Έχω κάποιες αγαπηµένες µάρκες τις 
οποίες αγοράζω ξανά και ξανά. 

.676 
  

 
3.37 Άµα βρω µια µάρκα ή ένα προϊόν που 
µου αρέσει, αγοράζω όλο το ίδιο. 

.596 
  

 
3.38 Πάντα αγοράζω από τα ίδια 
καταστήµατα. 

.614 
  

 3.39 Αγοράζω συχνά τις µάρκες που αγοράζω. .584 2.195 8.779 

 
3.23 Κάνω βόλτες στα καταστήµατα πολύ 
γρήγορα. 

.591 
  

5. Μπερδεµένος 3.34 Όσο πιο πολλά µαθαίνω για τα προϊόντα, 
τόσο πιο δύσκολο είναι να επιλέξω το 
καλύτερο. 

.743   

 
3.35 Οι πολλές πληροφορίες που παίρνω για 
διαφορετικά προϊόντα συχνά µε µπερδεύει 

.705 
1.836 7.346 

6. Παρορµητικός 3.28 Συχνά αγοράζω από κάποια παρακίνηση. .547   
 3.29 Συχνά κάνω αγορές για τις οποίες 

αργότερα µετανιώνω.  
.478 1.347 5.389 

     
*** Οι ερωτήσεις αυτές 
χρησιµοποιήθηκαν     
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αντεστραµµένες. 

Total Variance 
Explαined=63.2%   
KMO Measure of Sampling Adequacy=0.641  
Bartlett's Test of Sphericity: Chi-Sq=1015.068 , Sig=.000  
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 

 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µέσων όρων στις νέες 

µεταβλητές παρέχοντας τα ακόλουθα αποτελέσµατα. 

 

 

Πίνακας 20:Οι µέσες τιµές των νέων παραγόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ N Min Max Mean Std. 
Deviation

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ 97 6.00 26.00 16.32 4.04 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100 14.00 25.00 21.04 2.69 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 
ΜΟ∆ΑΤΟΣ  98 8.00 25.00 17.51 3.35 

Α∆ΡΑΝΗΣ – ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ 
ΜΑΡΚΑ 98 5.00 25.00 15.72 3.15 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 100 2.00 10.00 6.02 2.08 
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ 100 2.00 9.00 5.40 1.69 
 

 

 

Εξετάζοντας τους µέσους όρους και τις αποκλίσεις για κάθε νέα 

µεταβλητή, διαπιστώνεται αρχικά µία ιδιαίτερη έµφαση των ανθρώπων που 

απάντησαν σχετικά µε την ποιότητα των αγορών. Η ισχυρή προτίµηση στις 

ποιοτικές αγορές της πλειοψηφίας του δείγµατος, δεν ακολουθείται από 

αντίστοιχη προτίµηση για µάρκες (φίρµες), ούτε και από ιδιαίτερη πίστη στην 

µάρκα (brand loyalty). Στην πρώτη περίπτωση µάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί 

διαφωνούν ότι η αγορά επωνύµων προϊόντων είναι αυτοσκοπός ενώ στην 

δεύτερη εµφανίζονται αδιάφοροι. Επίσης διαφωνούν ότι είναι παρορµητικοί στις 



 50

αγορές τους, ενώ ούτε συµφωνούν, ούτε διαφωνούν ότι είναι µπερδεµένοι από 

την ποικιλία και τις πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα στις αγορές τους. Τέλος, 

συµφωνούν ότι οι αγορές ιδιαίτερα καινούργιων προϊόντων είναι µία ευχάριστη 

και διασκεδαστική δραστηριότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΝΟΨΗ 
 

 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να 

ερευνηθούν τα καταναλωτικά πρότυπα των αγοραστών, οι στάσεις τους, τα 

χαρακτηριστικά τους, ο βαθµός ικανοποίησής τους από τις αγορές τους και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται εντός των φαρµακείων. Παράλληλα, επιδίωξη της 

έρευνας ήταν να µελετήσει τις σχέσεις που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των 

καταναλωτών µε συγκεκριµένες αγοραστικές συµπεριφορές, µεταξύ διαφόρων 

καταναλωτικών προτύπων και του βαθµού ικανοποίησης των καταναλωτών και 

µεταξύ όλων των παραπάνω παραµέτρων µε συγκεκριµένα δηµογραφικά 

στοιχεία. 

 Αυτό το κοµµάτι της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις στατιστικές αναλύσεις 

που πραγµατοποιήθηκαν στις απαντήσεις του δείγµατος και όλα τα στατιστικώς 

σηµαντικά ευρήµατα που προέκυψαν από αυτές. Ως βάση για τις αναλύσεις 

χρησιµοποιήθηκαν οι ερευνητικές ερωτήσεις που είχαν τεθεί και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα που αφορούν την καθεµία 

από αυτές. 
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Α. Στατιστική ανάλυση-Στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα 

 ∆ύο από τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στα πλαίσια της έρευνας 

ήταν τα ακόλουθα:  

ι) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης 

από τις παρεχόµενες στα φαρµακεία υπηρεσίες και συγκεκριµένα δηµογραφικά 

στοιχεία ; 

ιι) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό 

ικανοποίησης από την εικόνα του φαρµακείου/καταστήµατος και του 

φαρµακοποιού  και συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία ; 

∆ιαπιστώθηκε στην έρευνα ότι οι συµµετέχοντες έχουν θετική άποψη, 

δείχνουν δηλαδή εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό ενώ συµφωνούν ότι είναι 

σηµαντικό το φαρµακείο που πρόκειται να κάνουν τις αγορές τους να έχει 

ευχάριστο περιβάλλον. Ειδικότερα, έπειτα από ανάλυση T-TEST και ANOVA των 

ανωτέρω παραγόντων σε σχέση µε τα δηµογραφικά παρατηρούµε ότι 

µεγαλύτερη εµπιστοσύνη (στατιστικώς σηµαντική) στο φαρµακοποιό δείχνουν τα 

άτοµα εκείνα που είναι έγγαµα, έχουν παιδιά και µένουν µε την οικογένειά τους. 

Οι επόµενοι πίνακες παρουσιάζουν την ανάλυση T-TEST, σε σχέση µε την 

οικογενειακή κατάσταση (άγαµος, έγγαµος). Φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο p<0.10 ανάµεσα στην µεταβλητή «Εµπιστοσύνη 

στο φαρµακοποιό» και την µεταβλητή «Οικογενειακή κατάσταση» (F=2.837, 

p<0.10). 

 

Πίνακας 21:συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης µε την  εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό 

και την ατµόσφαιρα του φαρµακείου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig.(2-

tailed) 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
2.837 0.95 -2.449 98 0.053 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
0.462 0.498 -0.733 98 0.465 
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Πίνακας 22:µέσοι όροι απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ΑΓΑΜΟΣ 42 17.452 3.475 .536 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΕΓΓΑΜΟΣ 58 19.431 4.321 .567 

ΑΓΑΜΟΣ 42 7.095 1.537 .236 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΓΓΑΜΟΣ 58 7.345 1.782 .234 

 

Συγκεκριµένα, αν γίνει µια ακριβής παρατήρηση στα στατιστικά στοιχεία 

φαίνεται ότι οι έγγαµοι απάντησαν στις ερωτήσεις που απαρτίζουν τη µεταβλητή 

«Εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό» µε µέσο όρο 19.431 (Μέγιστο 25) σε αντίθεση 

µε τους άγαµους που απάντησαν µε µέσο όρο 17.452 (Μέγιστο 25). Άρα από 

τους συµµετέχοντες στην έρευνά µας οι έγγαµοι έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 

στο φαρµακοποιό.  

Έχοντας επίσης διαπιστώσει στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των ατόµων του δείγµατος σχετικά µε την εµπιστοσύνη στο 

φαρµακοποιό και το αν είναι γονείς, έγινε σύγκριση των µέσων όρων των 

αποτελεσµάτων. Αποδεικνύεται ότι οι γονείς δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 

στο φαρµακοποιό (Μ=19.340) σε σχέση µε τους άτεκνους (Μ=17.860) (p<0,10) 

όπως απεικονίζεται και στους ακόλουθους πίνακες. 

 

Πίνακας 23:συσχέτιση γονέων και άτεκνων µε την εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό και 

την ατµόσφαιρα του φαρµακείου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
1.707 .194 -1.832 98 .070 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
.244 .623 -1.075 98 .285 

 

 



 54

Πίνακας 24:µέσοι όροι απαντήσεων  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΙ∆ΙΑ N Mean 
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

ΑΤΕΚΝΟΙ 50 17.860 3.687 .521 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 50 19.340 4.364 .617 

ΑΤΕΚΝΟΙ 50 7.060 1.596 .226 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 50 7.420 1.751 .247 

 

 

Μεγαλύτερη επίσης εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό έχουν άτοµα του 

δείγµατος που διαµένουν µε την οικογένειά τους (Μ=19.104) αντίθετα από αυτά 

που διαµένουν µόνα τους (Μ=16.913). Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι έχουν 

απαντήσει 77 άνθρωποι που µένουν µε την οικογένειά τους και 22 που µένουν 

µόνοι τους, η διαφορά στους µέσους όρους των απαντήσεων είναι τέτοια ώστε 

να χαρακτηρίζεται στατιστικά σηµαντική (F=.993, p<0,05), όπως φαίνεται στους 

παρακάτω πίνακες. 

 

 

Πίνακας 25:συσχέτιση της διαµονής µε την εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό και την 

ατµόσφαιρα του φαρµακείου 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
.993 .322 -2.304 98 .023 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
.522 .472 -1.501 98 .137 
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Πίνακας 26:µέσοι όροι απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ N Mean 
Std. 

Deviation
Std. Error Mean 

ΜΟΝΟΣ 23 16.913 3.579 .746 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
ΜΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
77 19.104 4.115 .469 

ΜΟΝΟΣ 23 6.783 1.506 .314 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΜΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
77 7.377 1.709 .195 

 

 

Τέλος, έπειτα από αναλύσεις T-TEST και ANOVA της νέας µεταβλητής 

«Ικανοποίηση των πελατών» µε τα δηµογραφικά στοιχεία, προέκυψαν 

στατιστικώς σηµαντικά ευρήµατα σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση και 

τη διαµονή των συµµετεχόντων στην έρευνα, όπως απεικονίζεται στους πίνακες 

που ακολουθούν. 

  

 

Πίνακας 27:συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης µε την ικανοποίηση από την 

εξυπηρέτηση 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
0.688 0.409 -2.062 98 0.042 
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Πίνακας 28:µέσοι όροι απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N Mean 

Std. 

Deviation
Std. Error Mean

ΑΓΑΜΟΣ 42 7.952 1.268 0.196 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ 58 8.500 1.340 0.176 

 

 

Πίνακας 29:συσχέτιση της διαµονής µε την ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
0.000 0.989 -1.843 98 0.068 

 

Πίνακας 30:µέσοι όροι απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ N Mean 
Std. 

Deviation
Std. Error Mean

ΜΟΝΟΣ 23 7.823 1.337 0.279 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 77 8.403 1.310 0.149 

 

Συγκεκριµένα, οι έγγαµοι εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από την 

εξυπηρέτηση στα φαρµακεία (p<0.05) από τους άγαµους, ενώ πιο ικανοποιηµένοι 

είναι επίσης αυτοί που διαµένουν µε την οικογένειά τους σε σύγκριση µε αυτούς 

που µένουν µόνοι τους (p<0.10). Αυτό που χαρακτηρίζει τις συσχετίσεις όλων 

των παραπάνω παραγόντων µε τα διάφορα δηµογραφικά στοιχεία είναι το 

γεγονός ότι καµία δηµογραφική κατηγορία δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µε την εικόνα-ατµόσφαιρα του φαρµακείου ως κατάστηµα.  

Άλλα επίσης σηµαντικά ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν τα 

ακόλουθα : 

i) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα διαφορετικά 

καταναλωτικά πρότυπα και συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία ; 
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ii) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα διαφορετικά 

καταναλωτικά πρότυπα και το βαθµό ικανοποίησης από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες; 

iii) ποια είναι η σχέση ανάµεσα στην εµπιστοσύνη στον φαρµακοποιό και 

τα διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα; 

iv) πόσο σηµαντική είναι η εµφάνιση, η ατµόσφαιρα του φαρµακείου για 

τους διάφορους τύπους πελατών;  

 

Για να διαπιστωθούν τυχόν σηµαντικές συσχετίσεις, πραγµατοποιήθηκαν 

αναλύσεις T-TEST και ANOVA των διαφόρων καταναλωτικών προτύπων σε σχέση 

µε τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατός µας. Έτσι διαπιστώσαµε ότι τα άτοµα 

εκείνα που θεωρούν – µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά – τις αγορές ως µία 

ευχάριστη δραστηριότητα (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ) είναι οι γυναίκες, οι 

άγαµοι και οι άτεκνοι. Παράλληλα, άτοµα που είναι γονείς δηλώνουν περισσότερο 

µπερδεµένοι από την πληθώρα πληροφοριών και προϊόντων (Μ.Ο.=6.42) σε 

σχέση µε τους άτεκνους (Μ.Ο.=5.620). Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι φοιτητές και οι 

άνεργοι που απάντησαν στην έρευνά µας δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στα 

επώνυµα προϊόντα (µάρκες) (Μ.Ο.=19.00) σε σχέση µε άτοµα που ασκούν 

επαγγελµατική δραστηριότητα (Μ.Ο.=15.814) ενώ είναι και περισσότερο 

µπερδεµένοι (Μ.Ο.=7.375 και Μ.Ο.=5.704 αντίστοιχα).  

Επίσης, άτοµα από το δείγµα µας που είχαν παρακολουθήσει µόνο την 

βασική εκπαίδευση, δηλώνουν πιο παρορµητικά στις αγορές τους σε σχέση µε 

άτοµα που έχουν πραγµατοποιήσει ανώτερες σπουδές. Τέλος άνθρωποι που 

διαµένουν µε την οικογένειά τους δίνουν σηµαντικά µεγαλύτερη έµφαση στην 

ποιότητα, σε σχέση µε αυτούς που µένουν µόνοι (Μ.Ο.=21.415 και Μ.Ο.=19.783 

αντίστοιχα), ενώ αντίθετα είναι πιο µπερδεµένοι (Μ.Ο.= 6.312 και Μ.Ο.=5.043 

αντίστοιχα). Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται συνοπτικά στους παρακάτω 

πίνακες. 
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Πίνακας 31:συσχέτιση φύλου µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ 
2.709 0.103 -2.307 96 0.23 

 

 

Πίνακας 32:µέση τιµή απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΦΥΛΟ N Mean 
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

ΑΝ∆ΡΑΣ 41 16.610 2.645 0.413 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 

– ΜΟ∆ΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 57 18.158 3.663 0.485 

 

 

Πίνακας 33:συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df Sig. (2-tailed)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ 
2.879 0.093 1.887 96 0.062 

 

 

Πίνακας 34:µέση τιµή απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
N Mean 

Std. 

Deviation
Std. Error Mean

ΑΓΑΜΟΣ 42 18.238 2.801 0.432 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 

– ΜΟ∆ΑΤΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 56 16.964 3.638 0.486 
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Πίνακας 35:συσχέτιση γονέων και άτεκνων µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ 
0.221 0.639 1.736 96 0.086 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 3.525 0.063 -1.951 98 0.054 

 

 

Πίνακας 36:µέσες τιµές απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΙ∆ΙΑ N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ΟΧΙ 50 18.080 3.181 0.450 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ ΝΑΙ 48 16.917 3.451 0.499 

ΟΧΙ 50 5.620 1.883 0.266 
ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 

ΝΑΙ 50 6.420 2.205 0.312 

 

 

Πίνακας 37:συσχέτιση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. 

ΜΑΡΚΕ 4.343 0.016 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 4.576 0.013 
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Πίνακας 38:µέσες τιµές απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ N Mean Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 70 15.814 3.734 0.447 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 

ΑΝΕΡΓΟΙ 

15 19.000 4.567 1.179 

ΜΑΡΚΕ 

ΑΛΛΟ 10 17.000 3.464 1.095 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 71 5.704 2.059 0.244 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 

ΑΝΕΡΓΟΙ 

16 7.375 1.962 0.490 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 

ΑΛΛΟ 11 5.818 1.662 0.501 

 

 

Πίνακας 39:συσχέτιση του εκπαιδευτικού επιπέδου µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ 5.328 0.023 2.501 97 0.014 

 

 

Πίνακας 40:µέσες τιµές απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΠΟΥ∆ΕΣ N Mean 
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean 

ΒΑΣΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
33 5.939 1.321 0.230 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ 
ΑΝΩΤΕΡΕΣ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
66 5.076 1.748 0.215 
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Πίνακας 41:συσχέτιση της διαµονής µε καταναλωτικά πρότυπα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 4.071 0.046 -2.365 98 0.010 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 14.404 0.000 -2.643 98 0.010 

 

 

Πίνακας 42:µέσες τιµές απαντήσεων 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ N Mean 
Std. 

Deviation
Std. Error Mean

ΜΟΝΟΣ 23 19.783 2.215 0.462 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 77 21.415 2.711 0.309 

ΜΟΝΟΣ 23 5.043 1.430 0.298 
ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 

ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 77 6.312 2.160 0.246 

 

 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης των διαφόρων καταναλωτικών 

προτύπων, των δηµογραφικών και των µεταβλητών «Εµπιστοσύνη στο 

φαρµακοποιό» και «Ατµόσφαιρα Φαρµακείου-Καταστήµατος» σε συνάρτηση µε 

την εξαρτηµένη µεταβλητή «Ικανοποίηση πελατών» έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσµατα, όπως αυτά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας43: συσχέτιση της «ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση» µε τα καταναλωτικά 

πρότυπα, τις µεταβλητές «εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό» και «ατµόσφαιρα 

φαρµακείου» και τα δηµογραφικά 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 1,974 1,309  1,509 0.136

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ 
0.171 0.035 0.518 4.873 0.000

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0.12 0.73 0.015 0.162 0.872

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ -0.028 0.027 -0.081 -1.052 0.296

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0.155 0.046 0.307 3.389 0.001

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ 0.007 0.037 0.017 0.190 0.850

Α∆ΡΑΝΗΣ – ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΑΡΚΑ 0.061 0.035 0.143 1.739 0.086

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ -0.135 0.056 -0.201 -2.417 0.018

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ 0.032 0.069 0.038 0.464 0.644

ΗΛΙΚΙΑ 0.074 0.067 0.134 1.093 0.278

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0.054 0.366 0.020 0.147 0.883

ΠΑΙ∆ΙΑ 0.239 0.158 0.172 1.513 0.135

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -0.077 0.053 -0.116 -1.451 0.151

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ -0.057 0.094 -0.054 -0.607 0.546

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 0.176 0.093 0.153 1.880 0.064

∆ΙΑΜΟΝΗ -0.325 0.176 -0.200 -1.842 0.070

R Square 
Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin – Watson

0.650 0.574 0.90603 1.542 

 

 

Όπως είναι φανερό υπάρχει θετική στατιστικά σηµαντική συσχέτιση των 

µεταβλητών «Εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό» (p<0.05), «Έµφαση στην 

ποιότητα» (p<0.05) µε την µεταβλητή «Ικανοποίηση πελατών». Παράλληλα 
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υπάρχει θετική στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο p<0.10 των 

µεταβλητών «Αδρανής – πιστός σε µάρκα» και «Σπουδές» µε την «Ικανοποίηση 

των πελατών».  Επιπρόσθετα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση σε επίπεδο p<0.10 

της µεταβλητής «Μπερδεµένος» µε τη µεταβλητή «Ικανοποίηση των πελατών». 

∆ιακρίνουµε επίσης και συσχέτιση σε επίπεδο p<0.10 της παραµέτρου «∆ιαµονή» 

των δηµογραφικών και της Ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση. 

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση της σχέσης των 

καταναλωτικών προτύπων, της µεταβλητής «Ατµόσφαιρα φαρµακείου» και της 

παραµέτρου «Ηλικία» των ερωτηθέντων σε συνάρτηση µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «Εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό» όπως φαίνεται στον Πίνακα 44. 

Είναι εµφανές ότι υπάρχει θετική στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 

p<0.05 των µεταβλητών «Ατµόσφαιρα φαρµακείου», «Έµφαση στην ποιότητα» 

και «Μπερδεµένος» µε την µεταβλητή «Εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό». 

Παράλληλα, η µεταβλητή «Αδρανής – Πιστός σε µάρκα» συσχετίζεται θετικά µε 

την «Εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό» µε επίπεδο σηµαντικότητας p<0.10. 

Επίσης υπάρχει αρνητική συσχέτιση της µεταβλητής «Εµπιστοσύνη στο 

φαρµακοποιό» σε επίπεδο p<0.05 µε τη µεταβλητή «Έµφαση στη µάρκα – 

Μαρκέ» και σε επίπεδο σηµαντικότητας p<0.10 µε τη µεταβλητή 

«Παρορµητικός». Η παράµετρος «Ηλικία» συνδέεται θετικά µε την «Εµπιστοσύνη 

στο φαρµακοποιό» (p<0.05). 
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Πίνακας44:συσχέτιση της «εµπιστοσύνης στο φαρµακοποιό» µε τα καταναλωτικά 

πρότυπα, την µεταβλητή «ατµόσφαιρα φαρµακείου» και την ηλικία  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 0.464 3.909  0.119 0.906 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0.600 0.216 0.244 2.778 0.007 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ -0.179 0.081 -0.177 -2.220 0.029 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0.395 0.137 0.258 2.877 0.005 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ - 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ 
0.159 0.105 0.130 1.517 0.133 

Α∆ΡΑΝΗΣ-ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ 

ΜΑΡΚΑ 
0.205 0.106 0.158 1.939 0.056 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 0.456 0.161 0.233 2.836 0.006 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ -0.379 0.197 -0.159 -1.928 0.057 

ΗΛΙΚΙΑ 0.399 0.139 0.249 2.881 0.005 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin – Watson 

0.515 0.468 3.00124867 1.840 

 

 

 

            Αντίστοιχα, η ανίχνευση της σχέσης των καταναλωτικών προτύπων και 

της ηλικίας των ερωτηθέντων σε συνάρτηση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

«Ατµόσφαιρα φαρµακείου – καταστήµατος» απέδειξε θετική συσχέτιση της 

θεωρούµενης µεταβλητής µε τις µεταβλητές «Έµφαση στην ποιότητα», 

«Καταναλωτικός – µοδάτος» και την «Ηλικία» σε επίπεδο σηµαντικότητας 

p<0.05. Επιπρόσθετα υπάρχει θετική συσχέτιση και µε την µεταβλητή «Έµφαση 

στη µάρκα» σε επίπεδο όµως p<0.10.  
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Πίνακας45:συσχέτιση της «ατµόσφαιρας φαρµακείου - καταστήµατος» µε τα 

καταναλωτικά πρότυπα και την ηλικία 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

B 
Std. 

Error 
Beta 

t Sig. 

(Constant) -1.195 1.957  -0.610 0.543 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ 0.071 0.040 0.174 1.795 0.076 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0.160 0.067 0.256 2.393 0.019 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – 

ΜΟ∆ΑΤΟΣ 
0.162 0.050 0.325 3.262 0.002 

Α∆ΡΑΝΗΣ – ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ 

ΜΑΡΚΑ 
0.015 0.053 0.029 0.290 0.773 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ 0.047 0.081 0.059 0.579 0.564 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ -0.028 0.099 -0.029 -0.286 0.775 

ΗΛΙΚΙΑ 0.153 0.068 0.235 2.269 0.026 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin – Watson 

0.252 0.190 1.50618146 1.896 
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Β. Συζήτηση-Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 
 Ο σκοπός αυτού του κοµµατιού της εργασίας έχει ως σκοπό να ερµηνεύσει 

τα σηµαντικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων που έδωσαν όσοι συµµετείχαν στην έρευνα. Οι συµµετέχοντες όπως 

φάνηκε παραπάνω ανήκαν σε όλους σχεδόν τους επαγγελµατικούς κλάδους, 

παρουσίαζαν ποικιλία στο επίπεδο της εκπαίδευσής τους και ανήκαν σε πολλά και 

διαφορετικά οικονοµικά στρώµατα. Επίσης, πολλοί ήταν οικογενειάρχες, είτε µε 

παιδιά είτε άτεκνοι, και διέµεναν είτε µόνοι τους , είτε µε την οικογένειά τους, 

είτε συγκατοικούσαν. 

 Ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν αν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης από την 

εικόνα του φαρµακείου/καταστήµατος και του φαρµακοποιού  και συγκεκριµένα 

δηµογραφικά στοιχεία. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτοµα που δείχνουν µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό είναι οι έγγαµοι, αυτοί που έχουν παιδιά και 

διαµένουν µε την οικογένειά τους. Στο ερώτηµα αν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης από τις παρεχόµενες 

στα φαρµακεία υπηρεσίες και συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία , η έρευνα 

έδειξε πως οι έγγαµοι εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα 

φαρµακεία (p<0.05) από τους άγαµους, ενώ πιο ικανοποιηµένοι είναι επίσης 

αυτοί που διαµένουν µε την οικογένειά τους σε σύγκριση µε αυτούς που µένουν 

µόνοι τους (p<0.10). Παράλληλα, η αύξηση ου επιπέδου σπουδών συνδέεται µε 

µεγαλύτερη ικανοποίηση από τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Σηµαντικό επίσης είναι ότι οι πιο ηλικιωµένοι εµφανίζονται περισσότερο 

ευχαριστηµένοι από την ατµόσφαιρα – εικόνα του φαρµακείου και εµπιστεύονται 

περισσότερο το φαρµακοποιό. 

 Επιδίωξη της συγκεκριµένης έρευνας ήταν επίσης να διερευνηθεί αν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα διαφορετικά 

καταναλωτικά πρότυπα και συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία. Τα 

αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων έδειξαν ότι τα άτοµα 
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εκείνα που θεωρούν τις αγορές ως µία ευχάριστη δραστηριότητα 

(ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ) είναι οι γυναίκες, οι άγαµοι και οι άτεκνοι. 

Παράλληλα, άτοµα που είναι γονείς δηλώνουν περισσότερο µπερδεµένοι από την 

πληθώρα πληροφοριών και προϊόντων  σε σχέση µε τους άτεκνους . 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι φοιτητές και οι άνεργοι που απάντησαν στην έρευνα 

δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στα επώνυµα προϊόντα (µάρκες) σε σχέση µε 

άτοµα που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα ενώ είναι και περισσότερο 

µπερδεµένοι από την πληθώρα πληροφοριών και προϊόντων σε σχέση µε τα 

άτοµα που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα. 

Επίσης, άτοµα που είχαν παρακολουθήσει µόνο την βασική εκπαίδευση, 

δηλώνουν πιο παρορµητικά στις αγορές τους σε σχέση µε άτοµα που έχουν 

πραγµατοποιήσει ανώτερες σπουδές. Τέλος άνθρωποι που διαµένουν µε την 

οικογένειά τους δίνουν σηµαντικά µεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα, σε σχέση 

µε αυτούς που µένουν µόνοι, ενώ αντίθετα είναι πιο µπερδεµένοι. 

Ένα ακόµη ερευνητικό ερώτηµα που απασχόλησε την έρευνα ήταν αν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στα διαφορετικά 

καταναλωτικά πρότυπα και το βαθµό ικανοποίησης από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτοµα που δίνουν 

έµφαση στην ποιότητα καθώς και οι αδρανείς – πιστοί σε µάρκα καταναλωτές 

παρουσιάζονται πιο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του φαρµακοποιού. 

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι άτοµα µπερδεµένα από την υπερπληθώρα προσφορών 

δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του φαρµακοποιού. Τέλος , φαίνεται 

ότι τα άτοµα που δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό είναι και 

πιο ικανοποιηµένα από την εξυπηρέτηση του φαρµακοποιού. 

Εξερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στην εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό και 

τα καταναλωτικά πρότυπα διαπιστώσαµε ότι άτοµα που δίνουν µεγάλη έµφαση 

στην ποιότητα, δείχνουν και µεγάλη εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τους καταναλωτές εκείνους που αισθάνονται µπερδεµένοι. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η σύγχυση από την υπερπληροφόρηση και την υπερπροσφορά 

αγαθών τόσο περισσότερο εµπιστεύονται τον φαρµακοποιό. Παράλληλα, 
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καταναλωτές αδρανείς που εµφανίζουν πίστη σε µάρκα έχουν την τάση να 

δείχνουν πίστη και στο φαρµακοποιό. Αντίθετα, όσο πιο παρορµητικοί είναι οι 

καταναλωτές ή δείχνουν έµφαση σε µάρκες, τόσο λιγότερο εµπιστεύονται το 

φαρµακοποιό για τις αγορές τους. Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί επίσης το γεγονός 

ότι η ατµόσφαιρα – εικόνα του φαρµακείου συνδέεται θετικά µε την εµπιστοσύνη 

του ασθενή – πελάτη στο φαρµακοποιό. Τέλος άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

εµπιστεύονται περισσότερο το φαρµακοποιό. 

Σχετικά µε το ρόλο της εµφάνισης – ατµόσφαιρας του φαρµακείου 

διαπιστώνουµε ότι οι καταναλωτές που δίνουν έµφαση στην µάρκα, έµφαση στην 

ποιότητα καθώς και αυτοί που είναι καταναλωτικοί – µοδάτοι θεωρούν ότι η 

εµφάνιση, η ατµόσφαιρα στο χώρο πώλησης του φαρµακείου είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική. Όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, η 

πλειοψηφία των καταναλωτών απαιτεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο των 

παραγόντων της ατµόσφαιρας του καταστήµατος χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

τους αντιλαµβάνονται συνειδητά (Baker 1987). Όπως όµως προκύπτει και από 

την έρευνά µας, όσο πιο ευχάριστη είναι η ατµόσφαιρα του φαρµακείου, τόσο 

περισσότερο τείνουν οι πελάτες να εµπιστευτούν το φαρµακοποιό, επηρεάζονται 

δηλαδή από την εµφάνιση του χώρου. Άλλωστε, αναφερόµενοι στην ατµόσφαιρα 

του φαρµακείου, περιλαµβάνουµε και αρχιτεκτονικούς – σχεδιαστικούς 

παράγοντες όπως βολικότητα, τοποθεσία, απόσταση, χωροθέτηση επίπλων. 

Παράλληλα παρατηρούµε και µία συσχέτιση της ικανοποίησης από την 

ατµόσφαιρα του φαρµακείου µε την ηλικία των πελατών. Φαίνεται ότι οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία πελάτες είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από την 

ατµόσφαιρα του φαρµακείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
Το τελευταίο κοµµάτι της εργασίας συνοψίζει όλα τα προηγούµενα 

κεφάλαια της εργασίας και διαιρείται σε τρία τµήµατα. Το πρώτο αναφέρεται στο 

σκοπό της εργασίας, τις στατιστικές αναλύσεις και τις µεταβλητές που 

προέκυψαν. Το δεύτερο καταπιάνεται µε τα αποτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων και το τρίτο κοµµάτι αναφέρεται στην ενδεχόµενη χρησιµότητα της 

συγκεκριµένης έρευνας. 

 

Α. Σύνοψη 

 
 Με δεδοµένη την πολύ µεγάλη ανάπτυξη του κλάδου των προϊόντων 

υγείας και της µεγάλης του κερδοφορίας και µε βάση προηγούµενες 

καταναλωτικές έρευνες σε πολλούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, σκοπός 

της έρευνας ήταν να ερευνηθούν τα καταναλωτικά πρότυπα των αγοραστών, οι 

στάσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, ο βαθµός ικανοποίησής τους από τις 

αγορές τους και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός των φαρµακείων. 

Παράλληλα, επιδίωξη της έρευνας ήταν να µελετήσει τις σχέσεις που µπορεί να 

υπάρχουν µεταξύ των καταναλωτών µε συγκεκριµένες αγοραστικές 

συµπεριφορές και του βαθµού ικανοποίησης των καταναλωτών, και µεταξύ όλων 

των παραπάνω παραµέτρων µε συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχεία. 

 Για την πραγµατοποίηση της έρευνας  δηµιουργήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο απαρτίζονταν από πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα 
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περιλαµβάνει δώδεκα ερωτήσεις τύπου κλίµακας (scale) οι οποίες ανιχνεύουν 

προτιµήσεις των ερωτηθέντων καταναλωτών σχετικά µε την εµφάνιση του 

φαρµακείου και την εξυπηρέτηση από τον υπεύθυνο φαρµακοποιό. (5=Συµφωνώ 

Απόλυτα, 4=Συµφωνώ, 3=Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 2=∆ιαφωνώ, 

1=∆ιαφωνώ πλήρως). Στη δεύτερη ενότητα ανήκουν έξι ερωτήσεις τύπου 

κλίµακας οι οποίες διερευνούν το βαθµό εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα 

προϊόντα που διατίθενται στο φαρµακείο. Από την παραγοντική ανάλυση που 

έγινε στις ερωτήσεις των 2 πρώτων ενοτήτων και της ερώτησης 8 του 

ερωτηµατολογίου προέκυψαν τρεις νέοι παράγοντες-µεταβλητές που είναι οι εξής 

: i) «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ» , ii) «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και iii) «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ». Η τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου απαρτίζεται από 39 

ερωτήσεις τύπου κλίµακας Likert µε τις οποίες ανιχνεύονται  οι καταναλωτικές 

συνήθειες (στιλ) του δείγµατός µας (Sproles and Kendall 1986). Από την 

παραγοντική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στις ερωτήσεις της τρίτης 

ενότητας προέκυψαν 6 νέοι παράγοντες-µεταβλητές που είναι οι εξής : i) 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΚΑ (ΜΑΡΚΕ), ii) ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ) , iii) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ , iv) Α∆ΡΑΝΗΣ – ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΜΑΡΚΑ , v) 

ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟΣ και vi) ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Στην τέταρτη ενότητα 

συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις κατηγορικές (ordinal) που αφορούν προτιµήσεις 

αγορών προϊόντων – εκτός φαρµάκων – από τα φαρµακεία σε σχέση µε άλλα 

σηµεία πώλησης των ίδιων προϊόντων. Παράλληλα στην ενότητα αυτή υπάρχουν 

και ερωτήσεις κλίµακας για τη διερεύνηση της ικανοποίησης από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες και από τη µορφή του φαρµακείου όπως τη γνωρίζουµε σήµερα. Τέλος 

η πέµπτη ενότητα αποτελείται από κλειστές ερωτήσεις που αφορούν τα 

δηµογραφικά στοιχεία των ατόµων του δείγµατός µας.  

Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε τυχαία σε πελάτες φαρµακείων και 

ιατρείων όλων των ηλικιών, αφού αυτοί θα µπορούσαν να έχουν την εµπειρία 

από την επίσκεψη και αγορά προϊόντων – φαρµάκων ή µη – σε φαρµακεία. Η 

µελέτη συνεπώς έγινε µε βάση µία δειγµατοληπτική µέθοδο, γνωστή και ως 
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βολική δειγµατοληψία (convenient sampling). Η µέθοδος αυτή είναι χρήσιµη για 

εξερευνητικές µελέτες, ώστε να αποκοµίζουµε µία εικόνα του τι γίνεται στην 

αγορά. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τους µήνες ∆εκέµβριο 2004 

και Ιανουάριο 2005. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αφού ενηµερώθηκαν αρχικά 

για το αντικείµενο της έρευνας και το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου, το 

συµπλήρωσαν στο σπίτι τους και το επέστρεψαν στο σηµείο που τους είχε 

διανεµηθεί. Στην ερευνά µας ανταποκρίθηκαν συνολικά 100 άτοµα από ένα 

σύνολο 140 ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν, υπήρξε δηλαδή ένα ποσοστό 

ανταπόκρισης 71,4%. 

 

 

Β. Συµπεράσµατα 

 
 Μετά από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριµένα φάνηκε ότι άτοµα που δείχνουν 

µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό είναι οι έγγαµοι, αυτοί που έχουν 

παιδιά και αυτοί που διαµένουν µε την οικογένειά τους. Φαίνεται πως η ύπαρξη 

οικογένειας και παιδιών παίζει καταλυτικό ρόλο για το βαθµό εµπιστοσύνης προς 

το φαρµακοποιό και την επιστηµονική του θέση. Επίσης, η έρευνα έδειξε πως οι 

έγγαµοι εµφανίζονται πιο ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση στα φαρµακεία 

από τους άγαµους, ενώ πιο ικανοποιηµένοι είναι επίσης αυτοί που διαµένουν µε 

την οικογένειά τους σε σύγκριση µε αυτούς που µένουν µόνοι τους. Αυτό ίσως 

σηµαίνει ή απεικονίζει το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες δηµογραφικές κατηγορίες 

δείχνουν προτίµηση σε ένα συγκεκριµένο φαρµακοποιό µε τον οποίο ίσως 

αναπτύσσουν και κοινωνικές σχέσεις. Παράλληλα η αύξηση της ηλικίας του 

πελάτη δείχνει τόσο αύξηση της εµπιστοσύνης προς το φαρµακοποιό όσο και 

αυξηµένη ικανοποίηση από την ατµόσφαιρα – εικόνα του καταστήµατος. Το 

γεγονός αυτό φαίνεται λογικό αφού τα πιο ηλικιωµένα άτοµα επισκέπτονται 

συχνότερα το φαρµακείο και συναλλάσσονται συχνότερα µε το φαρµακοποιό, µε 
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τον οποίο αποκτούν µία ιδιαίτερη σχέση. ∆εν προκύπτει επίσης κάποια σηµαντική 

συσχέτιση ανάµεσα στα υπόλοιπα  δηµογραφικά στοιχεία (εκτός της ηλικίας) και 

την εικόνα του φαρµακείου-καταστήµατος. 

Σηµαντικό εύρηµα είναι επίσης το ότι τα άτοµα εκείνα που θεωρούν τις 

αγορές ως µία ευχάριστη δραστηριότητα (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΜΟ∆ΑΤΟΣ) είναι 

γυναίκες,  άγαµοι και άτεκνοι και επηρεάζονται θετικά από την ατµόσφαιρα του 

φαρµακείου. Αυτό το γεγονός ίσως προέρχεται από το νεαρό της ηλικίας των 

συγκεκριµένων καταναλωτών ή από το γεγονός ότι η απουσία οικογενειακών 

υποχρεώσεων τους επιτρέπει να πειραµατίζονται µε τις αγορές τους. Παράλληλα, 

άτοµα που είναι γονείς δηλώνουν περισσότερο µπερδεµένοι από την πληθώρα 

πληροφοριών και προϊόντων  σε σχέση µε τους άτεκνους, γεγονός που ίσως 

δείχνει την ανησυχία τους για την κατάλληλη επιλογή µε δεδοµένη και την 

ύπαρξη παιδιών. Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές που δίνουν έµφαση στις µάρκες 

καθώς και αυτοί που δίνουν έµφαση στην ποιότητα επηρεάζονται θετικά από την 

ατµόσφαιρα – εµφάνιση του φαρµακείου. 

 Επιπλέον, οι φοιτητές και οι άνεργοι που απάντησαν στην έρευνα 

δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στα επώνυµα προϊόντα (µάρκες) σε σχέση µε 

άτοµα που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα ενώ είναι και περισσότερο 

µπερδεµένοι. Οι φοιτητές, ίσως λόγω ηλικίας, είναι από τους κύριους δέκτες 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και άλλων επιρροών και δεν είναι περίεργο που 

εµφανίζονται µπερδεµένοι, ωστόσο φαίνεται πως στην τελική τους επιλογή 

προτιµούν τα επώνυµα προϊόντα πιθανότατα λόγω µικρότερου ρίσκου. 

 Τα άτοµα που δίνουν έµφαση στην ποιότητα είναι αυτά που διαµένουν µε 

την οικογένειά τους, εµπιστεύονται περισσότερο το φαρµακοποιό, 

παρουσιάζονται πιο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του φαρµακοποιού και 

φαίνεται πως δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην εικόνα του φαρµακείου-

καταστήµατος. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε συµπεράσµατα ερευνητών 

(Babakus, Bienstock, Van Scotter 2004) σχετικά µε τα εµπορικά καταστήµατα 

σύµφωνα µε τα οποία οι εκτιµήσεις των καταναλωτών για την ποιότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών επηρεάζουν την ικανοποίηση των καταναλωτών και µε 
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τη σειρά της την επαναληψιµότητα των επισκέψεων (store loyalty). Παράλληλα 

στην περίπτωση των καταναλωτών που δίνουν έµφαση στην ποιότητα, φαίνεται 

πως και πάλι η παρουσία οικογενειακών υποχρεώσεων είναι καταλυτική, όπως και 

η θέση του φαρµακοποιού ως επιστήµονα.  

 Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι η σύγχυση που προκαλείται στους 

καταναλωτές από την υπερπληθώρα προσφορών σχετίζεται αρνητικά µε την 

ικανοποίηση από υπηρεσίες του φαρµακοποιού, παρά το γεγονός ότι τα άτοµα 

που εµφανίζονται πιο µπερδεµένα τείνουν να εµπιστευτούν περισσότερο το 

φαρµακοποιό. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός πως ο 

φαρµακοποιός ίσως δεν προλαβαίνει να ενηµερώσει για όλα τα προϊόντα, ωστόσο 

η θέση του ως ειδικός δεν αµφισβητείται και λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στην 

τελική απόφαση. Άλλωστε η τελική απόφαση για αρκετά προϊόντα όπως OTC, 

καλλυντικά και άλλα βαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι το φαρµακοποιό του 

οποίο ο ρόλος είναι συνήθως συµβουλευτικός. Φαίνεται επίσης ότι τα άτοµα που 

έχουν ολοκληρώσει µόνο τη βασική εκπαίδευση παρουσιάζονται πιο παρορµητικοί 

στις αγορές τους ενώ η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης συνδέεται και µε 

αύξηση της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες στο φαρµακείο. Τα άτοµα που 

δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό είναι και πιο ικανοποιηµένα 

από την εξυπηρέτηση του φαρµακοποιού. Συνεπώς η οικοδόµηση εµπιστοσύνης 

στο πρόσωπο του φαρµακοποιού πρέπει να επιδιώκεται προκειµένου να αυξηθεί 

και η ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες στο φαρµακείο και 

συνεπώς (Sousa & Voss 2002, Ahire & Dreyfous 2000, Hardie 1998) και η 

επισκεψιµότητα του, η ανάπτυξη και αύξηση των πωλήσεων. Το εύρηµα αυτό 

προστίθεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε καταστήµατα σύµφωνα µε 

την οποία οι καταναλωτές επιλέγουν να συναλλαγούν µε ένα συγκεκριµένο 

κατάστηµα λόγω της εµπιστοσύνης ή των προσωπικών σχέσεων που έχουν 

αναπτύξει µε το προσωπικό (Hadjikhani & Bengston 2004). 

Τέλος, οι τύποι του παρορµητικού καταναλωτή και αυτού που δίνει 

έµφαση στη µάρκα δείχνουν αρνητική στάση ως προς την εµπιστοσύνη τους στο 

φαρµακοποιό, ενώ το αντίθετο ισχύει για τον τύπο εκείνο του καταναλωτή που 
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εµφανίζεται αδρανής και πιστός σε µάρκες. Για τους µεν παρορµητικούς 

καταναλωτές µπορεί να υποτεθεί πως απολαµβάνουν περισσότερο τη διαδικασία 

των αγορών παρά τα προϊόντα που αγοράζουν, ενώ οι καταναλωτές που δίνουν 

έµφαση στις µάρκες ίσως θεωρούν πως µια γνωστή µάρκα µπορεί να 

υποκαταστήσει τη γνώµη του ειδικού. Ο αδρανής – πιστός σε µάρκα 

καταναλωτής εκτός της εµπιστοσύνης που δείχνει στο φαρµακοποιό, φαίνεται να 

ικανοποιείται και από τις υπηρεσίες που του παρέχονται στο φαρµακείο. Άλλωστε, 

τα άτοµα αυτά προβαίνουν συνήθως σε αγορές από το ίδιο πάντα κατάστηµα 

(Sproles & Kendall 1986). Είναι δηλαδή και πιστά στο κατάστηµα (store loyal). 

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η εµφάνιση – ατµόσφαιρα του 

φαρµακείου συνδέεται θετικά µε την εµπιστοσύνη στο φαρµακοποιό όχι όµως και 

µε την ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση, τουλάχιστον άµεσα. Όπως 

αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, η πλειοψηφία των 

καταναλωτών απαιτεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο των παραγόντων της 

ατµόσφαιρας του καταστήµατος χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τους 

αντιλαµβάνονται συνειδητά (Baker 1987). Όπως όµως προκύπτει και από την 

έρευνά µας, όσο πιο ευχάριστη είναι η ατµόσφαιρα του φαρµακείου, τόσο 

περισσότερο τείνουν οι πελάτες να εµπιστευτούν το φαρµακοποιό, επηρεάζονται 

δηλαδή από την εµφάνιση του χώρου. Άλλωστε, αναφερόµενοι στην ατµόσφαιρα 

του φαρµακείου, περιλαµβάνουµε και αρχιτεκτονικούς – σχεδιαστικούς 

παράγοντες όπως βολικότητα, τοποθεσία, απόσταση, χωροθέτηση επίπλων που 

συνεκτιµώνται από τον πελάτη του φαρµακείου. 

Συµπερασµατικά, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του 

φαρµακείου, η ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες, η εικόνα, η 

ατµόσφαιρα του φαρµακείου είναι σηµαντικά προκειµένου να υπάρξει 

ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση και επανάληψη των συναλλαγών και των 

επισκέψεων των πελατών στο φαρµακείο.  
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Γ. Παρατηρήσεις 

 
Η βάση για την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε ήταν προηγούµενες 

µελέτες, που έχουν γίνει κυρίως στο εξωτερικό, µε αντικείµενο το καταναλωτικό 

marketing (consumer’s marketing) σε πολλούς κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας αλλά όχι στον κλάδο των προϊόντων υγείας (τουλάχιστον στην 

Ελλάδα). Οι έρευνες αυτές έχουν αναδείξει συγκεκριµένα µοντέλα καταναλωτικής 

συµπεριφοράς και σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα σε αυτά και σε 

χαρακτηριστικά του καταναλωτή όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδηµα και η 

οικογενειακή κατάσταση. Επίσης, έχουν αναδείξει σηµαντικές συσχετίσεις 

ανάµεσα στα συµπεριφορικά/καταναλωτικά µοντέλα και στα χαρακτηριστικά των 

καταστηµάτων και του προσωπικού τους , όπως η διακόσµηση, η αρχιτεκτονική, 

η πληροφόρηση και το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Με δεδοµένο πως µέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα στην 

Ελλάδα, η  έρευνα στόχευε, µέσω των αποτελεσµάτων που θα προέκυπταν, να 

δώσει µια εικόνα για τους καταναλωτές, έστω και περιορισµένη, στους άµεσα 

ενδιαφερόµενους, δηλαδή στους φαρµακοποιούς και να τους βοηθήσει, στο 

µέτρο του εφικτού, να διαµορφώσουν νέες ή πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές 

επικοινωνίας και marketing ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο των υπηρεσιών που 

παρέχουν αλλά και την εικόνα, την απόδοση και την επίδοση του 

φαρµακείου/καταστήµατος. 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτή η έρευνα, µε τα αποτελέσµατά της θα 

µπορέσει να αποτελέσει δεδοµένο ή αφορµή για ίδιες ή παρόµοιες έρευνες που 

ίσως διεξαχθούν µελλοντικά στην Ελλάδα κι έτσι να φωτιστεί ακόµη περισσότερο, 

υπό το πρίσµα της επιστήµης του marketing, ένας πολύ µεγάλος κλάδος 

οικονοµικής δραστηριότητας, όπως είναι ο χώρος των προϊόντων υγείας. 
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“ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ” 
 

Ερευνητική Μελέτη Πανεπιστηµίου Πατρών 
Τµήµα Φαρµακευτικής 
Μεταπτυχιακό Τµήµα στο Φαρµακευτικό Μάρκετινγκ 

 
 

Ερωτηµατολόγιο 
 
 

1. Παρακαλούµε σηµειώσατε µε ένα , το βαθµό που συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε κάθε µία από τις 
παρακάτω προτάσεις, αναφορικά µε τις προτιµήσεις σας κατά την αγορά φαρµακευτικών προϊόντων. 

 
 

    Συµφωνώ 
     Απόλυτα 

  
  
      Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε  

διαφωνώ 

  
 
 
∆ιαφωνώ 

 
 

∆ιαφωνώ 
 Πλήρως 

 

1 
Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να στεγάζεται σε κτίριο µε ωραία 
αρχιτεκτονική.  

     

2 
Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να έχει ωραία διακόσµηση (φωτισµός, 
ωραία επίπλωση, κλπ.) 

     

3 
Το φαρµακείο το οποίο επιλέγω για να κάνω τις αγορές µου 
είναι σηµαντικό να έχει ευγενικούς και εξυπηρετικούς 
φαρµακοποιούς. 

     

4 
Για την επιλογή του φαρµακείου παίζει σπουδαίο ρόλο η 
γνωριµία µου µε τον φαρµακοποιό µου.       

5 

Θα απέκλεια ένα φαρµακείο το οποίο µπορεί να έχει την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, αλλά είναι µακρύτερα από 
το ιατρείο του θεράποντος ιατρού που µου συνταγογραφεί 
τα φάρµακα, σε σχέση µε άλλα.  

     

6 
Είµαι πάρα πολύ ικανοποιηµένος/η από το φαρµακείο από 
το οποίο προµηθεύοµαι συνήθως τα φαρµακευτικά 
προϊόντα που χρειάζοµαι. 

     

7 
Τα προϊόντα που πωλούνται και σε άλλα καταστήµατα εκτός 
από τα φαρµακεία, είναι συνήθως ακριβότερα στα 
φαρµακεία. 

     

8 
Επισκέπτοµαι πάντα το ίδιο φαρµακείο για τις προµήθειές 
µου σε φαρµακευτικά προϊόντα      

9 
Θα ήθελα να βρίσκω και άλλα εγγυηµένα προϊόντα στο 
φαρµακείο, τα οποία δεν βρίσκω τώρα.      

10 
Η γνώµη του φαρµακοποιού µου παίζει µεγάλο ρόλο στην 
επιλογή του φαρµάκου που αγοράζω, µετά από τον γιατρό 
µου. 

     

11 
Συνήθως προτιµώ φαρµακευτικά προϊόντα που έχω δει στις 
διαφηµίσεις και ας µην τα προτείνει ο φαρµακοποιός µου.       

12 
Εκτός από φάρµακα, αγοράζω και άλλα προϊόντα 
φαρµακευτικά (καλλυντικά, παιδικές τροφές, βιολογικά 
προϊόντα, κλπ.). 
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2. Εµπιστοσύνη στα προϊόντα που διατίθενται στο φαρµακείο 
  
Παρακαλούµε σηµειώσατε µε ένα , το βαθµό που συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε κάθε µία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 

  
 

      Συµφωνώ 
      Απόλυτα 

  
  
   
Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε  

διαφωνώ 

  
 
 
∆ιαφωνώ 

 
 

∆ιαφωνώ 
Πλήρως 

 1 

Θεωρώ ότι τα προϊόντα που πωλούνται στα φαρµακεία 
έχουν µεγαλύτερο έλεγχο ποιότητας σε σχέση µε 
αντίστοιχα που πωλούνται σε άλλα καταστήµατα, π.χ. στα 
σούπερ-µάρκετς. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Πιστεύω ότι τα καλλυντικά που πωλούνται στα φαρµακεία 
είναι καλύτερης ποιότητας, σε σχέση µε εκείνα που 
πωλούνται σε καταστήµατα καλλυντικών 

     

3 
Θα προτιµούσα να αγοράζω όλα τα προϊόντα που έχουν 
σχέση µε την υγεία µου από το φαρµακείο µου,  διότι έχω 
περισσότερη εµπιστοσύνη. 

     

4 
Θα προτιµούσα να αγοράζω βιολογικά προϊόντα από το 
φαρµακείο µου, διότι έχω περισσότερη εµπιστοσύνη       

5 

Είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας εξειδικευµένος 
επιστήµονας (π.χ. αισθητικός, διαιτολόγος, κλπ.) για να 
δίνει εξειδικευµένες απαντήσεις σε κάθε κατηγορία 
προϊόντος στο φαρµακείο. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 
∆εν βρίσκω σήµερα στα φαρµακεία όλα τα προϊόντα που 
χρειάζοµαι, (καλλυντικά, κρέµες, βιταµίνες, προϊόντα 
υγιεινής διατροφής, κλπ.). 

     

 
3.  Ιεράρχηση Στυλ Αγορών 

 
Καµία από τις παρακάτω ερωτήσεις δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτό στυλ 

αγορών, αλλά βοηθάει στην διαπίστωση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και αξιών στην σηµερινή 
πραγµατικότητα, στο σύνολο του δείγµατος της έρευνας (των απαντήσαντων). Παρακαλούµε σηµειώσατε 
µε ένα , το βαθµό που συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις. 

 
 

      Συµφωνώ 
    Απόλυτα 

  
  
      
 Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε  

διαφωνώ 

  
 
 
∆ιαφωνώ 

 
 

∆ιαφωνώ 
Πλήρως 

 

 1 
Το να έχω πολύ καλής ποιότητας πράγµατα είναι πολύ 
σηµαντικό για µένα.      

2 Όταν πρόκειται να αγοράσω κάποιο προϊόν προσπαθώ να 
κάνω την καλύτερη ή την τέλεια επιλογή.      

3 Σε γενικές γραµµές, συνήθως προσπαθώ να αγοράσω την 
καλύτερη συνολικά ποιότητα.      

4 Καταβάλω ειδική προσπάθεια να επιλέξω τα καλύτερα 
ποιοτικά προϊόντα      

5 Στην πραγµατικότητα δεν δίνω και πολύ προσοχή ή σκέψη 
στις αγορές που κάνω.      

6 Τα στάνταρ και οι προσδοκίες που έχω για τα προϊόντα που 
αγοράζω είναι πολύ υψηλά.      

7 Κάνω τις αγορές µου γρήγορα, αγοράζοντας το πρώτο 
προϊόν ή την πρώτη µάρκα που φαίνεται σχετικά καλή.      

8 Οι καλύτερες γνωστές µάρκες είναι για µένα.      
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      Συµφωνώ 
    Απόλυτα 

  
  
      Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε  διαφ. 

  
 
∆ιαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 
Πλήρως 

 
9 Επιλέγω συνήθως τις πιο ακριβές µάρκες      
10 

Όσο υψηλότερη είναι η τιµή ενός προϊόντος, τόσο καλύτερη 
είναι και η ποιότητά του.      

11 
Τα ωραία πολυκαταστήµατα και ειδικά καταστήµατα µου 
προσφέρουν τα καλύτερα προϊόντα.      

12 
Προτιµώ να αγοράζω µάρκες που έρχονται πρώτες σε 
πωλήσεις.      

13 Οι πιο πολυδιαφηµισµένες µάρκες είναι συνήθως πολύ καλές 
επιλογές.      

14 Συνήθως έχω στην γκαρνταρόµπα µου ένα-δύο 
κουστούµια/ταγιέρ της τελευταίας µόδας. 

     
15 Φροντίζω να ανανεώνω την γκαρνταρόµπα µου µε τις 

αλλαγές της µόδας. 
     

16 Το µοντέρνο, κοµψό στυλ είναι πολύ σηµαντικό για µένα.      
17 Για ποικιλία, ψωνίζω από διαφορετικά καταστήµατα και 

διαφορετικές µάρκες. 
     

18 Είναι διασκεδαστικό να αγοράζω κάτι καινούργιο και 
συναρπαστικό. 

     
19 Οι αγορές δεν είναι ευχάριστη δραστηριότητα για µένα.      
20 Το να πηγαίνω για ψώνια είναι µια από τις πιο ευχάριστες 

δραστηριότητες της ζωής µου. 
     

21 Το να ψωνίζω από τα καταστήµατα είναι χάσιµο χρόνου για 
µένα. 

     
22 Χαίροµαι να κάνω αγορές απλά και µόνο για διασκέδαση.      
23 Κάνω βόλτες στα καταστήµατα πολύ γρήγορα.      
24 Κάνω όσες αγορές µπορώ στη µισή τιµή (σε τιµές κόστους).       
25 

Συνήθως αγοράζω τα προϊόντα που βρίσκω στην 
χαµηλότερη τιµή.      

26 
Κοιτάζω προσεκτικά να βρω όσο µπορώ καλύτερη ποιότητα 
για τα χρήµατα που θέλω να διαθέσω.      

27 
Θα πρέπει να προγραµµατίζω τις αγορές µου πιο 
προσεκτικά από ότι κάνω τώρα.      

28 Συχνά αγοράζω από κάποια παρακίνηση (π.χ. προσφορά).       
29 Συχνά κάνω αγορές για τις οποίες αργότερα µετανιώνω.      
30 

Αφιερώνω αρκετό χρόνο για να βρω τις καλύτερες ευκαιρίες 
για αγορά προϊόντων.      

31 Προσέχω πολύ το πόσα ξοδεύω      
32 

Υπάρχουν τόσες πολλές µάρκες για να διαλέξεις που συχνά 
µπερδεύοµαι.      

33 
Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις από ποιο 
κατάστηµα θα κάνεις τις αγορές σου.      
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      Συµφωνώ 
    Απόλυτα 

  
  
      Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
Ούτε  διαφ. 

  
 
∆ιαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 
Πλήρως 

 
34 

Όσο πιο πολλά µαθαίνω για τα προϊόντα, τόσο πιο δύσκολο 
είναι να επιλέξω το καλύτερο.      

35 
Οι πολλές πληροφορίες που παίρνω για διαφορετικά 
προϊόντα συχνά µε µπερδεύει.      

36 
Έχω κάποιες αγαπηµένες µάρκες τις οποίες αγοράζω ξανά 
και ξανά.      

37 
Άµα βρω µια µάρκα ή ένα προϊόν που µου αρέσει, αγοράζω 
όλο το ίδιο.      

38 
 

Πάντα αγοράζω από τα ίδια καταστήµατα.      
39 Αγοράζω συχνά τις µάρκες που αγοράζω.      
 

4.  Από πού θα προτιµούσατε να αγοράζατε τα συµπληρώµατα διατροφής (π.χ. βιταµίνες). Παρακαλώ 
σηµειώσατε την προτίµησή σας, βάζοντας ένα αριθµό απ’ το 1 µέχρι το 4, δίπλα από κάθε κατάστηµα πώλησης (1 
λιγότερο πιθανό, 4 το πιο πιθανό). 
α) Φαρµακείο      β) Καταστήµατα Υγιεινών Τροφών    γ) Ίντερνετ    δ)Τηλεόραση  

5.   Από πού θα προτιµούσατε να αγοράζατε βασικές τροφές (π.χ. παιδικά γάλατα). Παρακαλώ σηµειώσατε την 
προτίµησή σας, βάζοντας ένα αριθµό απ’ το 1 µέχρι το 4, δίπλα από κάθε κατάστηµα πώλησης (1 λιγότερο 
πιθανό, 4 το πιο πιθανό). 
α) Φαρµακείο     β) Σούπερ-Μάρκετ     

6.    Από πού θα προτιµούσατε να αγοράζατε είδη στοµατικής υγιεινής. Παρακαλώ σηµειώσατε την προτίµησή 
σας, βάζοντας ένα αριθµό απ’ το 1 µέχρι το 4, δίπλα από κάθε κατάστηµα πώλησης (1 λιγότερο πιθανό, 4 το πιο 
πιθανό). 
α) Φαρµακείο     β) Καταστήµατα Καλλυντικών            γ) Ίντερνετ      δ) Σούπερ-Μάρκετ     

7.    Από πού θα προτιµούσατε να αγοράζατε ιατρικές συσκευές (π.χ. Πιεσόµετρα, µετρητές σακχάρου, κλπ). 
Παρακαλώ σηµειώσατε την προτίµησή σας, βάζοντας ένα αριθµό απ’ το 1 µέχρι το 4, δίπλα από κάθε κατάστηµα 
πώλησης (1 λιγότερο πιθανό, 4 το πιο πιθανό). 
α) Φαρµακείο     β) Καταστήµατα Ιατρικών Ειδών        γ) Ίντερνετ     δ) Κατ/τα ορθοπεδικών ειδών  
 
8. Σε γενικές γραµµές είσθε ευχαριστηµένος/η από την αξία των υπηρεσιών που σας παρέχουν σήµερα τα 

φαρµακεία; 

 α) Πάρα πολύ     β) Πολύ     γ) Μέτρια   δ) Λίγο     ε) Καθόλου     
   

9. Θα σας ενδιέφερε η δηµιουργία ενός πολυκαταστήµατος-φαρµακείου (Drugstore) που θα καλύπτει το 
σύνολο των προϊόντων υγείας; 

 α) Πάρα πολύ     β) Πολύ     γ) Μέτρια   δ) Λίγο     ε) Καθόλου     

10. Αριθµείστε µε σειρά προτεραιότητας 1 (λιγότερο) έως 5 (περισσότερο) πού είναι καλύτερα να εγκατασταθεί 
ένα τέτοιο πολυκατάστηµα υγείας 

α) Κοντά σε Νοσοκοµείο                     β) Κοντά στο ΙΚΑ        
γ) Στο κέντρο της πόλης                           δ) Εκτός πόλης          ε) Σε εµπορικό κέντρο     

11. Επιλέξτε σε ποιο ή σε ποια απ’ τα παρακάτω πιστεύετε ότι ένα πολυκατάστηµα θα υπερτερούσε από το 
κλασικό Φαρµακείο-ατοµική επιχείρηση 

 α) Εξυπηρέτηση   β) Επάρκεια αγαθών               γ) Ποικιλία Αγαθών   δ) Τιµές   
12. Γενικά, χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ; 
  α) Πάρα πολύ     β) Πολύ     γ) Μέτρια   δ) Λίγο     ε) Καθόλου     
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12. ∆ηµογραφικά Στοιχεία 
Παρακαλούµε πέστε µας λίγα λόγια για σας. 

1. Είσθε:  α) Άνδρας      β)  Γυναίκα   

 

2. Σε ποια ηλικιακή κατανοµή βρίσκεστε; 
α) Κάτω των 25   δ) 36-40   ζ) 51-55  
β) 25-30    ε) 41-45   η) 56-60  

 γ) 31-35    στ) 46-50   θ) 61και άνω  
 

3. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 
α) Άγαµος/η     δ) Ένα παιδί                
β) Έγγαµος/η     ε) 2 παιδιά                   
γ)   ∆ιαζευγµένος/η    στ)  3 παιδιά και άνω      
 

4. Ποια είναι η κύρια απασχόλησή σας; 
α) ∆ηµόσιος υπάλληλος     δ) Επιστήµονας         
β) Ιδιωτικός υπάλληλος    ε) Ελεύθερος Επαγγελµατίας            

 γ) Φοιτητής/τρια     στ) Άνεργος/η  ζ) Άλλη ……………… 
 

5. Ποιο είναι το µηνιαίο εισόδηµά σας κατά προσέγγιση, σε Ευρώ; 
α) Κάτω από 300    δ) 1001-1500        ζ) 2501-3000   
β) 301-600     ε)  1501-2000        η) 3001-5000   

 γ) 601-1000     στ)   2001-2500      θ) 5001 και άνω  
 
6. Μέχρι πού φθάσατε στις σπουδές σας; 

α) Απόφοιτος Λυκείου    γ) Μεταπτυχιακές σπουδές (Master)   
β) Βασικό Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ    δ) ∆ιδακτορικό  
ε) Άλλο (αναφέρατε τι)………………………………………………… 

 

7.  Πόσοι ζείτε µέσα στο ίδιο σπίτι 
α) Ζω µόνος/νη µου                   γ) Ζω µε τον/την σύζυγο και τα παιδιά       
β) Ζω στο σπίτι των γονιών µου     δ) Συγκατοίκηση       
ε) Άλλο (αναφέρατε τι)………………………………………………………. 

 

Ονοµατεπώνυµο (προαιρετικά)…………………………………………………………………. 

Θα θέλατε να σας στείλουµε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας;   α)  ΝΑΙ  β) ΟΧΙ  
Εάν Ναι, αναφέρατε τη διεύθυνσή σας, ή το e-mail σας, ώστε να σας τα στείλουµε………………… 

Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο;…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 


