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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Μαηόπνπιν Αξηζηείδε γηα ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 

όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηελ επίιπζε 

δηαθόξσλ ζεκάησλ.  

 Δπίζεο απεπζύλσ επραξηζηίεο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημε όιν ην 

ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η παξνύζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα κηαο αλαιπηηθήο κειέηεο θαη θαηαγξαθήο 

πιεξνθνξηώλ γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ πεξίπησζε ηεο έιιεηςεο 

απνζέκαηνο ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

παξνπζηαζηνύλ νη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ, ε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Από ηελ κηα νη 

θαηαλαισηέο θαη από ηελ άιιε νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαινύληαη λα ιύζνπλ ηα 

ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηα απνζέκαηά ηνπο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ύπαξμεο απνζεκάησλ θαη πώο απηά 

κεηαβάιινπλ ηηο πσιήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ. Η κεζνδνινγία πνπ εθαξκόζηεθε γηα 

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ από πειάηεο Υπεξθαηαζηεκάησλ θαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ SPSS. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπκε κηα πνιύ θαιή εηθόλα 

όζν αλαθνξά ην ζέκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηηο ειιείςεηο 

πξντόλησλ. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε εβδνκαδηαία δώλε ζηελ 

νπνία επηζθέπηνληαη νη θαηαλαισηέο ην θαηάζηεκα, θαζώο επίζεο ε εκέξα 

επίζθεςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηώλ ζηηο ειιείςεηο πξντόλησλ από ηα ξάθηα. Παξάγνληεο όπσο ε 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ε 

ειηθία δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηώλ. 

 

Λέξεις - κλειδιά: αληίδξαζε , θαηαλαισηήο , ειιείςεηο , απνζέκαηα , θαηαζηήκαηα ,  

                         ιηαλεκπόξην 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη επηρεηξήζεηο ζνχπεξ κάξθεη ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ κία αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ θιάδνπ είλαη ε έληνλε θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ, κε ηε κνξθή ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη 

κε ηε ζπλερή δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Ζ αλάπηπμε 

απηή εληζρχεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ρξφλν κε ην ρξφλν γίλεηαη εληνλφηεξνο, 

αλαγθάδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο. Ο 

θιάδνο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, νη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ δίθηπα θαηαζηεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ φιε ηε ρψξα. χκθσλα κε 

ηνλ Παληειηάδε (2010), ην 80% ησλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη είλαη θεξδνθφξεο, θαζψο 

βειηηψζεθε ην πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο ηνπο, απμήζεθε ν θχθινο εξγαζηψλ θαη 

αχμεζαλ ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο δαπάλεο ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο νη νπνίνη κείσζαλ 

ηηο δαπάλεο ηνπο γηα δηαθήκηζε θαη πξνβνιή έσο θαη 36%. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ βειηίσζαλ ηνλ θιάδν ησλ ζνππεξ κάξθεη. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη ε είζνδνο ησλ 

πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ, ε νπνία φρη κφλν δελ έπιεμε ζεκαληηθά ηηο ειιεληθέο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ ζνχπεξ κάξθεη, αιιά αχμεζε ηνλ αληαγσληζκφ, βειηηψζεθε ε 

εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, βειηηψζεθε ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή εηθφλα ησλ 

θαηαζηεκάησλ, απμήζεθε ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ θαηαζηεκάησλ, 

απμήζεθαλ ηα δηαθεκηζηηθά έμνδα ησλ αιπζίδσλ θαη φια ηα παξαπάλσ ζαλ ζπλέπεηα 

είραλ ηελ ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξφζθεξε ην θάζε 

θαηάζηεκα.  

ήκεξα δχν είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα 

θαηαζηήκαηα ζνχπεξ κάξθεη. Σα ηξφθηκα θαη πνηά, θαη ηα ππφινηπα θαηαλαισηηθά ή κε 

πξντφληα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαιχπηεηαη απφ ηα ηξφθηκα 

θαη ηα πνηά, ελψ ιηγφηεξν είλαη ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ινηπφλ 

θαηαλαισηηθψλ θαη κε πξντφλησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ελζάξξπλε ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ λα αλαπηχμνπλ νξγαλσκέλα ηκήκαηα ηξνθίκσλ φπσο ην θξενπσιείν, ην 

αξηνπσιείν, ην δαραξνπιαζηείν, θαηαζηήκαηα έηνηκσλ θαγεηψλ, ην ηρζπνπσιείν, ην 

νπσξνπσιείν θ.α. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε κε βάζε ηε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, 

φπνπ νη κηθξέο θαη κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο έρνπλ ηελ αλάγθε λα θαιχςνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Έηζη αλαδεηνχλ λέεο κεζφδνπο θαη πξντφληα ψζηε, εάλ 
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είλαη δπλαηφλ, λα πξνζεγγίζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο, ρσξίο φκσο λα ράζνπλ ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο, ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Με βάζε ηε παξνχζα νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα θαη ηελ αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή απνηειεί θχξην κέιεκα ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. 

Παξάιιεια, πέξα απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εμππεξέηεζεο παξαηεξήζεθε φηη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε απνθπγή ειιείςεσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο 

έλα ιάζνο ζηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα ζηνηρίζεη κεγάιν αξηζκφ 

πειαηψλ, πνπ κέρξη ηφηε πξαγκαηνπνηνχζαλ ηηο αγνξέο ηνπο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο έιιεηςεο απνζέκαηνο ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ κπνξνχλ εχθνια λα βγνπλ πνιιά ζπκπεξάζκαηα φζν αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαηαλαισηέο, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη θαινχληαη λα ιχζνπλ νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, 

φηαλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα απνζέκαηά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηα ξάθηα απηψλ. 

Δπίζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα γίλεη εκθαλήο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο 

απνζεκάησλ, θαζψο επίζεο πσο κεηαβάιινληαη νη πσιήζεηο ησλ ππεξθαηαζηεκάησλ, 

φηαλ δεκηνπξγνχληαη ειιείςεηο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ, θαζψο 

επίζεο πψο θαη ζε πνηα έληαζε απηή κεηαβάιιεη ηελ βνχιεζε ηνπ θαηαλαισηή. Οκνίσο ε 

παξνχζα έξεπλα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, φηαλ επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα θαη δελ βξίζθνπλ ην πξντφλ πνπ είραλ 

ζθνπφ λα αγνξάζνπλ. Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απνηειείηαη απφ δπν 

κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζηελ 

Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζην θνκκάηη ησλ θξνπηνιαραληθψλ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί ην 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ γηα ηα ππεξθαηαζηήκαηα ηεο 

Διιεληθήο Αγνξάο. ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, 

θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην 

δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη επίζεο γίλεηαη κηα 

πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη 

θάπνηνη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο ιέμεο απφζεκα, παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ 

απνζεκάησλ, βαζηθέο έλλνηεο ησλ απνζεκάησλ, νη αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ ειιείςεσλ ζηα 

απνζέκαηα θαη νη επηπηψζεηο απηψλ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη πηζαλνί ηξφπνη 
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αληηκεηψπηζεο ησλ ειιείςεσλ, επηθξαηέζηεξεο απφςεηο γηα ηηο ειιείςεηο, ελψ ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε άιιεο έξεπλεο. ην ηξίην 

θεθάιαην γίλεηαη γηα παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο απφ ην νπνίν αληιήζεθαλ ηα δεδνκέλα 

καο, θαζψο επίζεο παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε γξαθήκαηα θαη πίλαθεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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1:  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

1.1 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ εηθφλα πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο είλαη πσο ν θιάδνο ησλ ζνχπεξ κάξθεη 

αληηκεησπίδεη δχζθνιεο κέξεο θαη ράλεη ζπλερψο κεξίδην ηεο αγνξάο. Καηά ην έηνο 2009 

νη ππεξαγνξέο (Hyper Markets), π.ρ. Carrefour, έραζαλ κεξίδην ηεο αγνξάο, θαζψο ν 

ηδίξνο ηνπο κεηψζεθε θαηά 3,36%, παξφιν πνπ νη ηηκέο ησλ Hyper Markets είλαη 

κεησκέλεο θαηά 1%. Έηζη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ηα ζνχπεξ κάξθεη 

απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, θαζψο απμήζεθε ν 

ηδίξνο ηνπο θαηά 4,78%. Οη δπλάκεηο ησλ ειιεληθψλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη κε ηηο 

δπλάκεηο ησλ πνιπεζληθψλ βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή ηζνξξνπία, θαζψο ην κεξίδην ησλ 

πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ ην 2005 βξίζθνληαλ ζην 51% ελψ, ην 2010 ήηαλ ζην 49,4%. 

Αθφκε νη ειιεληθέο αιπζίδεο επέλδπζαλ ην 2007 306 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ νη 

πνιπεζληθέο 296,5 εθαηνκκχξηα επξψ.  Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αληηιακβαλφκαζηε 

πσο ε αγνξά ζηαδηαθά «σξηκάδεη», νη ζρέζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη αιπζίδσλ ζνχπεξ 

κάξθεη γίλνληαη ζθιεξέο, θαζψο θαη ηα δπν κέξε δεηνχλ ζπλερή αλάπηπμε ηνπ ηδίξνπ 

ηνπο, δηθαηνζχλε ζηηο παξνρέο θαη ηήξεζε ησλ εκεξνκεληψλ πιεξσκήο. Με ηελ είζνδν 

ηνπ επξψ ζηελ ρψξα καο άιιαμε ξηδηθά ν θιάδνο ησλ  ζνχπεξ κάξθεη. Γηα παξάδεηγκα 

εηζήρζεζαλ νη ηερλνινγίεο, ε ηρλειαζηκφηεηα, ε πηζηνπνίεζε, νη έιεγρνη απμήζεθαλ 

αηζζεηά, φπσο επίζεο θαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή άξρηζαλ 

λα ηεξνχληαη κε κεγαιχηεξε ηζρχ (Παληειηάδεο, 2010). 

αλ νχπεξ Μάξθεη νξίδεηαη θάζε θαηάζηεκα ηξνθίκσλ κε ρψξν πψιεζεο πάλσ 

απφ 260η.κ. κε δχν ηακεηαθέο κεραλέο θαη κέρξη 5.000 η.κ. . Δλψ ηα Τπέξ Μάξθεη είλαη 

πάλσ απν 5.000 η.κ. έσο 20.000 η.κ. θαη δηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο (Τ.Γ. Α1β/8577/1983, Carrefour, 2010) : 

 Μεγάιεο αιπζίδεο κε παλειιαδηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ. 

 Μεζαίεο αιπζίδεο πνπ επεθηείλνληαη ζην Ννκφ ή ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Μεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα ζε κηθξέο πφιεηο ή ρσξηά. 

 

Δπίζεο, ν φξνο ζνχπεξ κάξθεη δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη, είλαη δπλαηφλ ζε 

άιιεο ρψξεο ζαλ ζνχπεξ κάξθεη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλα θαηάζηεκα ην νπνίν έρεη 

ηνπιάρηζηνλ 400 η.κ. επηθάλεηα πψιεζεο θαη δηαζέηεη παξαπάλσ απφ ηξεηο ηακεηαθέο 

κεραλέο. ήκεξα ζηελ ειιεληθή αγνξά πέξα απφ ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ηα ππεξκάξθεη, 
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ππάξρνπλ θη άιια είδε θαηαζηεκάησλ. Απηά είλαη ηα Convenience stores, ηα Discount 

Markets, ηα θαηαζηήκαηα Cash & Carry θαη ηα παξαδνζηαθά ζπλνηθηαθά κπαθάιηθα. 

Σα Convenience stores είλαη πνιχ κηθξά θαηαζηήκαηα γεηηνληάο-επθνιίαο ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο γεηηνληέο πφιεσλ ή ηνπξηζηηθά ζεκεία, κε επηθάλεηα 250-600 η. κ. γηα 

γξήγνξεο αγνξέο, ηα νπνία δηαζέηνπλ κηα βαζηθή γθάκα πξντφλησλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπο είλαη ε κηθξή ηνπο απφζηαζε θαη ην 

αθφκα πην δηεπξπκέλν σξάξην πνπ έρνπλ, ελψ παξακέλνπλ αλνηρηά θαη ηηο Κπξηαθέο 

(ICAP, 2008). 

Σα θαηαζηήκαηα “Discount Markets” δηαζέηνπλ βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε,  

παξέρνπλ πνηθηιία πξντφλησλ θη έρνπλ κηθξφ εκβαδφλ. Ο φξνο discount ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζνχπεξ κάξθεη. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζε 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία: 

 

 Γηαζέηνπλ βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε. 

 Παξέρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξε πνηθηιία πξντφλησλ κε έκθαζε ζηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ θαη αληίζηνηρε δηαζπνξά. 

 Έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ κέζν εκβαδφλ αλά θαηάζηεκα. 

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ Discount είλαη ε πξνζθνξά πξντφλησλ ζε 

ηηκέο αξθεηά ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζνχπεξ κάξθεη, θαζψο επίζεο θαη ηα 

ρακειφηεξα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. ηνλ θιάδν επηθξαηνχλ νη φξνη «Hard Discount» θαη 

«Soft Discount», νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα 

θαηαζηήκαηα. Σα Hard Discount βαζίδνληαη ζε πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε αηζζεηά 

ρακειέο ηηκέο, ελψ ηα Soft Discount δηαζέηνπλ ηφζν πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο φζν θαη 

επψλπκα πξντφληα θαη δίλνπλ έκθαζε ζηα θξέζθα πξντφληα. Σν πξψην θαηάζηεκα 

Discount ηδξχζεθε ζηελ ρψξα καο ην 1995 απφ ηελ ηζπαληθή αιπζίδα Dia, ε νπνία πιένλ 

αλήθεη ζηνλ φκηιν Carrefour (ICAP 2002,2009). 

Σα Cash & Carry θαηαζηήκαηα είλαη θαηαζηήκαηα κε ρψξνπο πψιεζεο 1.500-3.000 

η.κ., πνπ δηαζέηνπλ άλεην Parking θαη βξίζθνληαη ζε θνκβηθά ζεκεία κε άλεηε πξφζβαζε, 

κέζα ζηελ πφιε, ή ζηα φξηά ηεο. Σα θαηαζηήκαηα απηά απεπζχλνληαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο (φπσο mini markets, παληνπσιεία, θάβεο, ηαβέξλεο, bar, μελνδνρεία θ.ιπ.) 
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φρη κφλν ηεο πφιεο, ζηελ νπνία βξίζθνληαη, αιιά θαη ζε εθείλνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

(αθηίλα 50-80 ρικ) (www.metro.com.gr). 

Παξαδνζηαθά ζπλνηθηαθά κπαθάιηθα, καλάβηθα, παληνπσιεία, mini - market, 

θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, είλαη θαηαζηήκαηα ζηα νπνία επηηξέπνληαη λα πσινχλ φια ηα είδε 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πέξαλ ησλ λσπψλ ή θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ, νξληζνεηδή θαη ςάξηα. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα πσινχλ νπσξνθεπεπηηθά πιελ ησλ μεξψλ θαξπψλ, παηαηψλ θαη 

μεξψλ θξεκκπδηψλ. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε πψιεζε γάιαθηνο, είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη 

είδε αξηνπνηίαο (Τ.Γ. Α1β/8577/1983).  

Κχξηνο ζθνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκίισλ είλαη νη θνηλέο πξνκήζεηεο πξντφλησλ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Οη πξψηεο επηρεηξήζεηο ζνχπεξ 

κάξθεη ζηελ ειιεληθή αγνξά εκθαλίζηεθαλ πξηλ 39 ρξφληα. ηελ αξρή ηα θαηαζηήκαηα 

θάιππηαλ ηηο πην βαζηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ φπσο είδε ηξνθίκσλ θαη είδε 

νηθηαθήο ρξήζεο. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ θη άιια επηπιένλ ηκήκαηα φπσο ν θνχξλνο. Οη 

ζρέζεηο ησλ εηαηξηψλ ζνχπεξ κάξθεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα 

ιφγνπο ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ, γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ νλφκαηνο ζηελ αγνξά. Τπάξρνπλ ζε θάζε γθάκα πξντφλησλ 

νξηζκέλνη φξνη πιεξσκήο. Ο κέζνο ρξφλνο πιεξσκήο έθηαλε παιηφηεξα ηηο 200 εκέξεο, 

ελψ ζήκεξα αγγίδεη θαη ηνπο 12 κήλεο. Βέβαηα ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ 

πνηθίιεη απφ εηαηξία ζε εηαηξία θαη επεξεάδεηαη πνιχ εχθνια απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο αγνξάο.  

Οη αιπζίδεο ησλ ζνχπεξ κάξθεη ζπλήζσο πηέδνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα 

εθπηψζεηο θαη πηζηψζεηο, θαζψο επίζεο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο, ελψ ζε πνιιέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα καδηθέο αγνξέο ή γηα 

δηάθνξα θέληξα δηαλνκήο. Πνιιέο θνξέο νη ίδηνη νη πξνκεζεπηέο θαηαβάινπλ ρξεκαηηθά 

πνζά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάπνηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κέζσ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο 

ζνχπεξ κάξθεη. Έλαο θχξηνο ζηφρνο ησλ εηαηξηψλ είλαη νη αιπζίδεο λα αγνξάδνπλ 

πξντφληα θάησ ηνπ θφζηνπο, έηζη ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. Καηά 

ζπλέπεηα ν θαηαλαισηήο έρεη απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη δελ ηνπ αξθνχλ κνλάρα ε 

πνηφηεηα θαη ε θαηλνηφκα ηδέα. Ζ ζρέζε ηηκήο θαη πνηφηεηαο απαηηεί κεγάιε αληαπφθξηζε 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ψζηε λα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη νη θαηαλαισηέο ησλ εηαηξηψλ 

αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη (ICAP, 2004). Σα θαηαζηήκαηα ζνχπεξ κάξθεη είλαη πάξα 

πνιιά, φπσο επίζεο θαη νη αιπζίδεο απηψλ κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί έλαο 
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αληαγσληζκφο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπκθσλίεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 

1.2 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΤΥΔΡΔΗΑ ΠΛΖΣΣΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ 

ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ 

χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Κψηζε (2010), ε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο θαη 

θαηά ην 2010 επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο ησλ αιπζίδσλ 

ζνππεξκάξθεη θαη είλαη ζίγνπξν πσο έηζη θάπνηεο εηαηξίεο δπλακψλνπλ, ελψ άιιεο 

απνρσξνχλ απφ ηελ αγνξά. Πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο Αηιάληηθ λα 

εληαρζεί ζην άξζξν 99 ηνπ Ν.3588/2007, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

Γηαδηθαζίαο πλδηαιιαγήο. Σν άξζξν 99 ηνπ Ν.3588/2007 αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο επηρείξεζεο-νθεηιέηε, ζηελ δηαδηθαζία ζπκβηβαζκνχ θη φρη ζηελ δηαδηθαζία  παχζεο 

πιεξσκψλ θαη ηεο πηψρεπζεο, φπσο ζα άξκνδε. Ζ επηρείξεζε δεηάεη ηε ζπλδηαιιαγή θαη 

ππνβάιιεη αίηεζε ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε, ην κέγεζφο ηεο θαη ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ηεο επηρείξεζεο απφ άπνςε 

απαζρφιεζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα κέζα αληηκεηψπηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο. Σν δηθαζηήξην νξίδεη εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο θαηαζέηεη κηα έθζεζε 

γηα ηελ επηρείξεζε θαη βάζεη απηήο απνθαζίδεηαη ε έλαξμε ηεο ζπλδηαιιαγήο. Αλ 

νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε ζπλδηαιιαγή, ζηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη κηα ζπκθσλία, 

αληίζεηα, αλ κέζα ζε 4 κήλεο δελ ππάξμεη ζπκθσλία νθεηιέηε/πηζησηψλ, ε ππφζεζε 

θαηαιήγεη ζε πηψρεπζε ηεο επηρείξεζεο. ε φιν ην δηάζηεκα ηεο δηαδηθαζίαο νη θνξείο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηα Σακεία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηελ 

επηρείξεζε, αιιά ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Γειαδή ακείβεη ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ιεμηπξφζεζκεο  νθεηιέο ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη 

ζην πνζφ ησλ 20,6 εθαη. επξψ, κε βάζε ηα φζα έρεη αλαθνηλψζεη κέρξη ζήκεξα, θαη 

πνιινί κεγάινη πξνκεζεπηέο ηεο έρνπλ ήδε ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο απέλαληη ζην 

ελδερφκελν πηψρεπζεο ηεο. Όρη φκσο θαη νη κηθξφηεξνη, αθνχ έρεη γλσζηνπνηεζεί πσο 

είλαη πάλσ απφ 2.000 νη ειιεληθέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ 

πξνκεζεχνπλ ηελ Αηιάληηθ. Οη εκπιεθφκελνη θαινχληαη  λα βξνπλ ιχζε γηα ηα 194 εθαη. 

επξψ πνπ ήηαλ νη ππνρξεψζεηο ηεο Αηιάληηθ ζηνπο πηζησηέο ηεο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2010, αιιά θαη ηα ζρεδφλ 41 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ηα καθξνπξφζεζκα 

δάλεηά ηεο. Ζ εηαηξεία ην 2009 είρε δεκηέο 14,8 εθαη. επξψ θαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 
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2010, αξλεηηθφ απνηέιεζκα 2,9 εθαη. επξψ, κε πεξίπνπ 3.500 εξγαδφκελνπο θαη έλα 

δίθηπν εθαηνληάδσλ θαηαζηεκάησλ αλά ηελ Διιάδα (Υατθνπ, 2010).  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απνρψξεζε ηεο γεξκαληθήο αιπζίδαο 

θαηαζηεκάησλ Αldi απφ ηελ Διιάδα θαη ε νπνία απαζρνινχζε γχξσ ζηνπο 700 

εξγαδφκελνπο, ελψ κφιηο ηνλ πεξαζκέλν Μάην είρε απνθαζηζηεί ε ελίζρπζή ηεο κε θαηά 

25 εθαη. επξψ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. H εηαηξεία είρε επηιέμεη σο έδξα ηεο 

ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ ζηε Θεζζαινλίθε. ηε θαηάζηαζε απηή νη αιπζίδεο 

πνπ ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα κεξίδηα 

αγνξάο ηνπο. 

 

Πίνακαρ 1.1: Οη 20 κεγαιχηεξεο αιπζίδεο νππεξκάξθεη βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ 

2009(Stat Bank,2010) 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 2009-2008 (%) 

CARREFOUR-ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ -75,32 

Α-Β ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 6,16 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ 41,29 

ΒΔΡΟΠΟΤΛΟ -52,13 

ΜΔΣΡΟ -38,76 

ΜΑΟΤΣΖ -12,58 

ΑΣΛΑΝΣΗΚ -233,45 

ΜΑΚΡΟ CASH&CARRY - 

ΠΔΝΣΔ -1,06 

DIA HELLAS -11,98 

ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ - 

ΗΝΚΑ ΥΑΝΗΩΝ ΤΝΠΔ -18,57 

ΔΝΑ 27,46 

ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ -37,93 

MARKET IN - 

BAZAAR 11,00 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΜΔΠΔ&ΗΑ 

60,57 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ -31,90 

ΑΡΗΑΓΝΖ (Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ) 11,62 

ΛΑΡΗΑ ΑΒΔΔ - 
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χκθσλα κε έξεπλα ηεο Stat Βank ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζηνλ 

πίλαθα 1.1, ν θιάδνο ησλ ζνππεξκάξθεη εκθαλίδεη κεγάιε ζπγθέληξσζε δχλακεο, 

γεγνλφο ην νπνίν απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ θιάδνπ. 

Έηζη νη 10 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη πεξίπνπ ην 77% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Δλδεηθηηθφ ηεο ζπγθέληξσζεο δχλακεο ζηνλ θιάδν είλαη ην 

παξαθάησ ζηνηρείν: νη δέθα πιένλ θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, θιαβελίηεο, Πέληε, Μαζνχηεο, Μεηξφ, ΔΝΑ ΑΔ, Carrefour-

Μαξηλφπνπινο, ΗΝΚΑ Υαλίσλ ΤΝΠΔ, Αλδξηθφπνπινο θαη Υαιθηαδάθεο) απνζπνχλ ην 

84% ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

ζπγθέληξσζε δχλακεο δελ βξίζθεηαη κφλν ζηα ζνππεξκάξθεη, αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηα πξνκεζεχνπλ κε πξντφληα (Κψηζεο, 2010). 

Μεηαμχ ησλ αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη πνπ εκθάληζαλ ηηο κεγαιχηεξεο πηψζεηο ζην 

ηδίξν ηνπο είλαη θαη νη: Αηιάληηθ (233,45%), Carrefour-Μαξηλφπνπινο (75,32%), Αθνί 

Βεξφπνπινη (52,13%), Μεηξφ (38,76%) θαη Υαιθηαδάθεο (37,93%). Μεηαμχ ησλ 

αιπζίδσλ πνπ εκθάληζαλ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ηνπ ηδίξνπ ηνπο ήηαλ θαη νη: 

θιαβελίηεο(41,29%), ΔΝΑ(27,46%) θαη ΑΒ Βαζηιφπνπινο(6,16%). Ηδηαίηεξα ε ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο παξά ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, κείσζε ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο θη επίζεο θαηφξζσζε κέζα απφ 

ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζήο ηεο λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Ζ ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο αχμεζε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο(ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

παξάγνληαη ζηελ Διιάδα) απφ 17% ην 2009 ζε 19% ην 2010 (Κψηζεο, 2010). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ICAP (2009), θαη ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη εηαηξείεο ζνχπεξ 

κάξθεη είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο κεγάιεο κεξίδαο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ε νηθνλνκηθή δπζθνιία ζηελ νπνία έρνπλ θαηαιήμεη αξθεηά λνηθνθπξηά, ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αλφδνπ ησλ ηηκψλ, αιιά θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. αλ 

απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, ηα λνηθνθπξηά πεξηνξίδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζηα πιένλ 

απαξαίηεηα πξντφληα θαη απνθεχγνπλ ηηο παξνξκεηηθέο ή πεξηηηέο αγνξέο. Γελ είλαη κφλν 

νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. ε πεξίπνπ ίδηα 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη θαη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα 

επηηχρνπλ ηηο πξνζδνθψκελεο πσιήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ εχξεζε κεγάισλ ρψξσλ 

θαη νηθνπέδσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπο, ηδηαίηεξα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο ηεο δηαζέζηκεο γεο θαη ησλ θαηάιιεισλ αθηλήησλ.  
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ηελ έξεπλα ηεο ICAP (2009) παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε εχξεζε 

κεγάισλ ρψξσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, είλαη 

πιένλ απαξαίηεηε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

ππάξρεη κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απηνθηλήησλ. 

Οξηζκέλεο θνξέο παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ελψ νη ίδηεο πεγέο επηζεκαίλνπλ φηη ε κεγάιε 

γξαθεηνθξαηία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ δπζθνιεχεη αξθεηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη 

ην άλνηγκα λέσλ. Κίλδπλνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζνχπεξ κάξθεη θαη cash & carry 

απνηεινχλ ηα κηθξά γεηηνληθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ εχθνιε άκεζε 

πξφζβαζε θαη δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο.  

Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγνπλ ηελ απψιεηα πσιήζεσλ, έρνπλ αξρίζεη λα εηζέξρνληαη θαη ζε απηφ ην 

θνκκάηη ηεο αγνξάο, δεκηνπξγψληαο κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηα 

πιένλ απαξαίηεηα πξντφληα γηα έλα λνηθνθπξηφ κε ηελ ρξήζε franchise, φπσο ηα 

θαηαζηήκαηα Smile Markets ηνπ νκίινπ Carrefour-Μαξηλφπνπινο. Δπίζεο, απεηιή θπξίσο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο «discount» πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, αιιά 

θαη γεληθφηεξα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, απνηειεί ε είζνδνο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο ηεο γεξκαληθήο αιπζίδαο Aldi, ε νπνία ιεηηνχξγεζε γηα πεξίπνπ 1,5 

ρξφλν ζηελ Διιάδα. ε ήξεκα λεξά βξίζθεηαη ηψξα ε Βήηα Πη, αθνχ ππφ ηελ επζχλε ηεο 

ΔΛΓΔΚΑ εμαζθάιηζε ηελ απαηηνχκελε εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο, απνζηαζηνπνηνχκελε 

απφ ηα βάξε ηεο Αηιάληηθ. Ζ εηαηξεία, ππνζηεξίδνληαο έλα δίθηπν franchise κε 400 

εηαηξείεο ιηαληθήο δπλακηθνχ 596 θαηαζηεκάησλ, εθηηκά φηη θέηνο ζα θιείζεη κε θχθιν 

εξγαζηψλ 120-125 εθαη. επξψ. Δλ ησ κεηαμχ, νινθιεξψλεηαη θαη ε νξγάλσζε ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηφο ηεο ζηελ Αζήλα, φπνπ επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη ζηα ηέιε 

επηεκβξίνπ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο Γηαθίλεζε, ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΓΔΚΑ. 

πγθεθξηκέλα ζην «ζειθ ζέξβηο» (T.398, 2010) αλαθέξεηαη πσο ε ζπκθσλία 

εμαγνξάο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ΔΛΓΔΚΑ δελ έζσζε απιψο ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη 

έλαλ κεγάιν αξηζκφ εκπφξσλ απ’ φιε ηελ Διιάδα. Απηφ έγηλε δηφηη ε Βήηα Πη αλέιαβε 

θαη ηειηθά θάιπςε ππφινηπα ηεο Αηιάληηθ έλαληη ηξίησλ, δηαηεξψληαο έηζη πνιιέο 

εηαηξείεο ζηε δσή, θαζψο επίζεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο απηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Αηιάληηθ ζπκςεθίζζεθε κε ηε κεηαθνξά κέξνπο ηεο 

απνζήθεο ηεο Αηιάληηθ ζηε Βήηα Πη. ε φηη αθνξά ηελ πνξεία πνπ ζα έρεη ζην εμήο ε 

Βήηα Πη, ζην άξζξν αλαθέξεηαη πσο επηθξαηεί έλα θιίκα αηζηνδνμίαο θαη πσο ε εηαηξεία, 
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δηαζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε αμηνπηζηία ζηελ αγνξά, ζα έρεη πιένλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

λα πξνσζήζεη αλεκπφδηζηε ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο. Μέρξη ζήκεξα απφ ηηο 400 

επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο νη 60 επηρεηξήζεηο δηαηήξεζαλ ηηο επσλπκίεο ηνπο, 

ελψ νη ππφινηπεο είλαη ελ ελεξγεία πηνζεηψληαο ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο «Άξηζηα». Ζ 

εηαηξία θαηέρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην franchise θη απηφ γηαηί νη ζπκβάζεηο ηεο 

είλαη κνλνεηείο. Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο franchise λα 

αμηνινγεί ζπρλά ηε ζχκβαζή ηνπ κε ηε Βήηα Πη θαη λα απνθαζίδεη ζπρλά γηα ην εάλ 

επηζπκεί ηελ αλαλέσζή ηεο ή φρη. Σν άξζξν καο πιεξνθνξεί πσο ζηελ εηαηξία, έπεηηα απφ 

πνιιά ρξφληα ζπλεξγαζίαο κε θαηαζηήκαηα franchise, ζπάληα ηέζεθε δήηεκα ελφο 

θαηαζηήκαηνο γηα κε αλαλέσζε κηαο ζχκβαζεο. Έλαο αθφκε ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο 

Βήηα Πη απνηειεί ε ελίζρπζε  ηεο παξνπζίαο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ «Άξηζηα» ζηελ 

θεληξηθή θαη ηε λφηηα Διιάδα, φπνπ, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε κε ηελ 

Αηιάληηθ, εμέιεηςαλ 80 ζεκεία πψιεζεο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο θαηέιεμαλ ζηελ απφθαζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία 

ηεο Αηιάληηθ. εκεηψλεηαη δε φηη ην ππνθαηάζηεκα ηεο Βήηα Πη ζηελ Αζήλα, ζα είλαη 

απηφ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Βήηα Πη λα εληζρχζεη ηελ παξνπζία ηεο ζε 

πεξηνρέο πέξαλ ηεο βνξείνπ Διιάδνο. Παξφηη ήηαλ γλσζηή ε δπζκελήο θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ε Βήηα Πη, νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο ηελ ζηήξημαλ κε ηελ 

ηηκνιφγεζε πξντφλησλ. Ζ ζηήξημε απηή ησλ πξνκεζεπηψλ, φκσο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζηε Βήηα Πη λα παξακείλεη «δσληαλή» ζηελ αγνξά θαη ηειηθά λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο 

ΔΛΚΔΓΑ, ε νπνία ζήκεξα θαηέρεη ην 99,92% ησλ κεηνρψλ ηεο. 

Σα ζεκεξηλά κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ θάησ απφ ην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα ν Διιεληθφο 

ιαφο απμάλνπλ ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο, νδεγνχλ ζηα φξηα ηηο αληνρέο ησλ ειιεληθψλ 

κηθξνκεζαίσλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη, νη νπνίεο, έρνληαο αξθεηφ απφ ην άγρνο θαη ηνλ 

θφβν ηεο πηψρεπζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ πςειφ αληαγσληζκφ ησλ ηζρπξψλ ηνπ 

θιάδνπ, θαιχπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηεο πξνζεζκίαο 

απνπιεξσκήο.  

 

1.3 ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 

ηνλ Πίλαθα 1.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζνχπεξ 

κάξθεη θαη εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο θαηά ην 
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2009. εκεησηένλ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ηα θαηαζηήκαηα ηα πεξαζκέλα έηε 

πνιιαπιαζηάδνληαλ ζπλερψο, ελψ φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ηέηνηα θαηλφκελα ήδε 

έρνπλ εμαιείςεη. Κπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ηα Dia Hellas A.E. κε 385 θαηαζηήκαηα ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα, ελψ ην 2002 ε Dia Hellas είρε κφιηο 251 θαηαζηήκαηα. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε Carrefour-Μαξηλφπνπινο Α.Δ. κε 358 θαηαζηήκαηα ελψ ην 2002 ππήξραλ 

κφιηο 154 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Σελ ηξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Lidl Hellas 

& ΗΑ Ο.Δ. κε 200 θαηαζηήκαηα παλειιαδηθά, ελψ ηελ ηέηαξηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε 

εηαηξία Μαζνχηεο Γηακαληήο νππεξκάξθεη Α.Δ. κε 191 θαηαζηήκαηα.  

 

Πίνακαρ 1.2: Κπξηφηεξεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ 2009 (ICAP, 2009) 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ(2009) 

DIA HELLAS ΑΔ 385 

CARREFOUR - 

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΔ 
358 

ΛΗΝΣΛ ΔΛΛΑ & ΗΑ ΟΔ 200 

ΜΑΟΤΣΖ Γ. 

ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ ΑΔ 
191 

ΑΣΛΑΝΣΗΚ ΑΔΔ 172 

ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ 169 

ΑΛΦΑ - ΒΖΣΑ 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΔ 
159 

ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΑΔ 138 

ΠΔΝΣΔ ΑΔ 116 

ΜΔΣΡΟ ΑΔ&ΒΔ 75 

ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ Η. & . ΑΔΔ 72 

ΜΑΡΚΔΣ ΗΝ ΑΔΒΔ 63 

BAZAAR ΑΔ 46 

ΛΑΡΗΑ ΑΒΔΔ 36 

ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ ΑΔ 34 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ 

ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΑΔ 
32 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 30 
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& ΔΜΠΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΜΔΠΔ & ΗΑ ΔΔ 

ΗΝ.ΚΑ. ΥΑΝΗΩΝ ΤΝ.Π.Δ. 26 

ΞΤΝΟ ΟΤΠΔΡΜΑΡΚΔΣ 

ΑΔ 
26 

EXTRA ΠΡΩΣΑ & ΦΘΖΝΑ 

ΑΔ 
24 

ALDI ΔΛΛΑ 

SUPERMARKET 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΠΔ & ΗΑ 

ΔΔ 

23 

ΚΑΝΣΕΑ Σ. ΑΔΒΔ 23 

ΑΛΗΜΔΝΣΑ - TOP ΑΔ&ΒΔ 18 

ΔΤΒΟΗΑ ΜΑΡΚΔΣ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΑΔ 
18 

ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΑΔΔ 16 

ΓΟΤΝΣΗΓΖ ΑΔ 16 

ΚΡΟΝΟ Ν. ΚΑΡΑΚΗΣΟ 

ΑΔΒΔ 
16 

ΓΑΛΑΞΗΑ ΑΔ 15 

ΑΛΤΗΓΑ - ΣΡΟΦΟΓΟΗΔ 

ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΑΔ 
14 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ 

ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ ΑΔΒΔ 
14 

ΑΡΓΩ ΜΑΡΚΔΣ ΑΔΔ 13 

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΦΟΗ ΑΔΔ 13 

ΠΑΤΛΟΤ ΑΔΔ 13 

ΑΝΔΓΖΚ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΔ 12 

ΚΟΡΤΦΖ ΑΔ 11 

ΣΡΟΦΗΝΟ ΑΒ&ΔΔ 11 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΤΠΔΡ 

ΜΑΡΚΔΣ ΑΔ 
10 

ΔΝΑ CASH & CARRY ΑΔ 10 

ΜΔΓΚΑ ΟΤΜΠΑΖ ΑΔ 10 

MAKRO ΚΑ & ΚΑΡΤ 

ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ 
9 
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Παξά ηε ξαγδαία φκσο επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ηα 

εκπνξηθά θέληξα θαίλεηαη λα κελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο ζπλνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο φισλ. χκθσλα κε αλζξψπνπο ηεο αγνξάο, ηα εκπνξηθά θέληξα 

πνπ δηαζέηνπλ κηθηή εθκηζζψζηκε επηθάλεηα (Gross Leasable Area), άλσ ησλ 30.000 η.κ., 

πεξηιακβάλνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ εηαηξηψλ, νη νπνίεο είλαη επξέσο γλσζηέο θαη 

ζπλδπάδνπλ καδί κε απηέο ςπραγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμαζθαιίδνπλ ηηο ιηγφηεξεο εθηθηέο απψιεηεο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο επηδείλσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Απηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ 

“Mediterranean Cosmos” ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηνπ “The Athens Mall” ζην Μαξνχζη, 

ησλ δχν παιαηφηεξσλ ειιεληθψλ mall πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζηνλ 

φκηιν Lamda Development. Αλαιπηηθά, ην Mediterranean Cosmos θαηαιακβάλεη 46.000 

η.κ. θαη θαηέγξαςε ην 2009 θάκςε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, ελψ 

ζηαζεξφο παξέκεηλε ν ηδίξνο ηνπ, ζηα 185 εθαηνκκχξηα επξψ.  Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

πνπ επηζθέπηεθαλ ην “The Mall Athens” ην 2009 ήηαλ απμεκέλνο θαηά 8%, ζε ζρέζε κε 

ην 2008, ν νπνίνο μεπεξλάεη ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη αλέξρεηαη ζηα 12,7 εθαη. 

αλζξψπνπο. ην Golden Hall, ην δεχηεξν εκπνξηθφ θέληξν ηεο Lamda Development ζην 

Μαξνχζη πνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 2008, ν θχθινο εξγαζηψλ 

έθηαζε ην 2009 ζηα 136 εθαηνκκχξηα επξψ. Σν Γεθέκβξην ε επηζθεςηκφηεηά ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ δηακνξθψζεθε ζηηο εμαθφζηεο ρηιηάδεο άηνκα, ελψ δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, θαζψο δελ είρε ηνπνζεηεζεί ην εηδηθφ ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο. Παξ’ φηη κφιηο ελφο ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, ηνλ Ηαλνπάξην εμαηηίαο θαη ησλ 

ρεηκεξηλψλ εθπηψζεσλ, ε επηζθεςηκφηεηά ηνπ εθηνμεχηεθε θαηά 18%, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2008 (Γειεβέγθνπ, 2010). 

 

Πίνακαρ 1.3: ηνηρεία Δκπνξηθψλ Κέληξσλ 2009 

Δμποπικό κένηπο Δπιζκετιμόηηηα Έζοδα (ζε εςπώ) GLA (η.μ.) 

Mediterranean Cosmos 8.400.000 (-2%) 185.000.000 (0%) 46.700 

The Mall Athens 12.700.000 (+8%) 312.000.000 (-5%) 58.000 

Golden Hall            - 136.000.000 41.000 
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Ζ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ ειιεληθνχ λνηθνθπξηνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αληηθαηνπηξίδεηαη έληνλα ζηελ αγνξά ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. ην «ζειθ ζέξβηο» 

ζηέιερνο ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο αλαθέξεη πσο παιηφηεξα ν θαηαλαισηήο αγφξαδε ζε 

πνζφηεηεο ηα θξνπηνιαραληθά, ελψ ζήκεξα αγνξάδεη κεηξεκέλα, δειαδή φζα αθξηβψο 

ηνπ ρξεηάδνληαη. Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζήκεξα ζπκβάιεη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ πσιήζεσλ ησλ ζνχπεξ κάξθεη, θη απηφ γηαηί νη ιατθέο αγνξέο δελ πσινχλ 

πηα ζε νηθνλνκηθέο ηηκέο. Ζ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο 

επέθεξε κηα κέζε θάκςε ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θξνπηνιαραληθψλ ηεο ηάμεο ηνπ 10%. 

ήκεξα ν θαηαλαισηήο δελ ζα θφςεη ηηο πεξηηηέο αγνξέο, απηέο ηηο έρεη θφςεη πξν 

πνιινχ. ήκεξα ν θαηαλαισηήο θφβεη πιένλ απφ ηα αλαγθαία, ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε 

ησλ πσιήζεσλ ζπγθαηαιέγεηαη ζε είδε πνπ ζεσξνχληαη πνιπηειείαο, φπσο ν αλαλάο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο νη πσιήζεηο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη έληνλεο ηελ 

πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Αληίζεηα, είλαη πξνθαλέο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζην δεχηεξν 

δεθαπελζήκεξν θάζε κήλα ε δήηεζε πεξηνξίδεηαη αηζζεηά (ζειθ ζεξβηο, 2009). 

 

1.4 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

Κάζε θαηαζηεκαηάξρεο γλσξίδεη φηη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ είλαη ην παλ, 

φκσο ην ζέκα έρεη αξρίζεη λα απνθηά δηαζηάζεηο θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή. Ζ λέα γεληά 

ππεξθαηαζηεκάησλ πξνζθέξεη ηα πάληα, αιιά ζπρλά ηα ππεξθαηαζηήκαηα απηά 

βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο πφιεηο. Έηζη ε πξφζβαζε ζε απηά απνηειεί έλα απφ ηα 

θεληξηθά ζηνηρεία έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ παξνπζηάζζεθε ζηελ επηηξνπή 

Δζσηεξηθήο Αγνξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ελ φςεη δηθήο ηεο αληίζηνηρεο 

έθζεζεο αιιά θαη λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2010). 

Ζ γεσγξαθηθή απφζηαζε έρεη αξρίζεη λα απνκαθξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξίνπ θη έηζη  δπζθνιεχεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, δελ έρνπλ θάπνην δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν (9% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ). Οη 

παξαπάλσ θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηα θεληξηθά ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Ζ έθζεζε ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη σο θιεηδί ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

φισλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαλεκπνξίνπ, θαζψο ε γήξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απμάλνληαη κέξα κε ηελ κέξα. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί σο ιχζε 
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ζην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο φισλ ζην ιηαλεκπφξην. Δπίζεο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

κπνξεί λα ζπκβάιεη θη σο εξγαιείν ζπκπίεζεο ησλ ηηκψλ πξνο ηα θάησ, θαζψο εμ νξηζκνχ 

δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ θαηαζηεκάησλ, ηηκψλ, αγαζψλ, πνηφηεηαο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Ζ γεσγξαθηθή απφζηαζε εκπφξνπ-πειάηε έρεη θαη νξηζκέλεο 

παξάπιεπξεο απψιεηεο. Απηέο ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέηνηεο απψιεηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν θαπζαεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα θζάζνπλ ζην εκπνξηθφ θέληξν (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

2010). 

Σν εξγαηηθφ δίθαην έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα παξά ηελ χπαξμε 

ειαρίζησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Απηφ νδεγεί ζε 

δηαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο απφ ρψξα ζε ρψξα θαη νη νπνίεο επηδεηλψλνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο «καχξεο» εξγαζίαο. εκαληηθή είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ λα απνξξνθά κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κε πεξηνξηζκέλν 

επίπεδν θαηάξηηζεο, πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη ζηηο κέξεο καο ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ε έιιεηςε θαλφλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε άδηθσλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ην λνκηθφ επίπεδν, ζηνηρεηνζεηνχλ αθφκα εκπφδην ζηελ 

πιήξε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Σν πεξηνξηζκέλν επίπεδν θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ νδεγεί ζηελ έιιεηςε 

απηνκαηηζκψλ ησλ εξγαζηψλ. Σν ίδην πξνθαιείηαη θαη απφ ηελ κε αλάπηπμε θαη 

πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηα νπνία 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηηο κέξεο καο. Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο.  αλ 

παξαδείγκαηα ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο  πεξηζζφηεξεο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη κέζνδνη Scanning (barcode) θαη EDI 

(Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ – Electronic Data Interchange), νη νπνίεο  

«πεγάδνπλ» απφ ηνλ ECR (Efficient Consumer Response – Απνηειεζκαηηθή 

Αληαπφθξηζε ζηνλ Καηαλαισηή) (ICAP, 2009). 

Σν ECR έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ζηηο ΖΠΑ, ελψ ζηα 

κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο δεκηνπξγήζεθε θαη ζηελ Δπξψπε σο κε θεξδνζθνπηθφο 

ζχλδεζκνο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν ησλ παλεπξσπατθψλ θαη ηνπηθψλ 

βηνκεραληψλ θαη αιπζίδσλ. Σν ECR βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε θνηλψλ 

πξαθηηθψλ, ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο ιηαλέκπνξνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ψζηε 

λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο αιπζίδαο αλεθνδηαζκνχ φζν θαη ηεο 
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δήηεζεο. ηνλ ECR Hellas ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ ζηηο 100 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ECR νη 

επηρεηξήζεηο απνθηνχλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

έιιεηςεο απνζεκάησλ (out of stock), ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα ECR ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ πιήξε ζπληνληζκνχ φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο θνππνληψλ (coupon management) 

(ICAP, 2009).  

Ζ ηερλνινγία EDI (Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ), ε νπνία πιένλ είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε ζην ιηαλεκπφξην, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληαιιάζζνπλ 

ηα δηάθνξα παξαζηαηηθά θαη εκπνξηθά ηνπο έγγξαθα, παξαγγειίεο θαηαζηεκάησλ θιπ 

ρσξίο ηε ρξήζε ραξηηνχ, πξάγκα πνπ γηλφηαλ παιηφηεξα κε απνηέιεζκα λα μνδεχνληαη 

αηειείσηνη ηφλνη ραξηηνχ εκεξεζίσο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δθηφο απφ ηελ EDI, ην 

ιηαλεκπφξην ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο θαησηέξσ πξαθηηθέο: 

 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (E-mail) 

 Ζιεθηξνληθή Μεηαθνξά Κεθαιαίσλ (EFT) 

 Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη (E-CAT) 

 Ζιεθηξνληθέο Φφξκεο (E-Forms) 

 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ (EDM) 

 Γηαρείξηζε Ρνήο Δξγαζίαο (Workflow). 

Οη επηρεηξήζεηο ζην ιηαληθφ εκπφξην, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη εηαηξείεο 

ζνχπεξ κάξθεη, απνθηνχλ νξηζκέλα νθέιε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ζπκθσληψλ κε ηνπο θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Με ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζθέξεη κία ζεηξά 

απφ νθέιε ζηνπο θαηαλαισηέο. Σέηνηα νθέιε είλαη ε κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ, ε 

ζχγθξηζε ηηκψλ, ε ειεθηξνληθή πιεξσκή, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε 

πειαηψλ. Ζ εμάιεηςε ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ, ε ζσζηή ηήξεζε απνζεκάησλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο ζνχπεξ κάξθεη.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πνιιέο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηελ ιχζε ησλ Third Party Logistics, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζίαο ζεκείσλ εληαίαο εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο 
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ηεο θαη αθνξά εμσηεξηθέο (ή ηξίηεο) ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, είηε γηα έλα 

κέξνο είηε γηα νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. Κχξηνο ζηφρνο 

ηνπο είλαη ηα πξντφληα ησλ πειαηψλ ηνπο λα θαηαιήμνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ζηνλ 

κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη θφζηνο, πξνζθέξνληαο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο εμππεξέηεζε 

θαη απφιπηε εμεηδίθεπζε αλαιφγσο κε ηελ θχζε ησλ αγαζψλ πνπ θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ. Ζ επηζηήκε  ησλ Logistics πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ησλ εηαηξηψλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ επί 

κέξνπο ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ην management ηνπ εθνδηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

δηνίθεζε κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο, ε απνζήθεπζε θαη ν έιεγρνο πξψησλ πιψλ, ε 

δηνίθεζε παξαγσγήο, πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνβιέςεηο, ε δηαλνκή πξντφλησλ, ε 

εμππεξέηεζε πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ππνπξντφλησλ θαη αρξήζησλ, αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε απνζπζθεπαζία, εηηθεηνπνίεζε θαη 

αλαζπζθεπαζία. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εηαηξείεο ζνππεξκάξθεη, νη νπνίεο κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο βάζεη ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ.  

ε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ παξαηεξείηαη ε ηάζε αληηθαηάζηαζεο ηεο EDI απφ ην Web 

Ordering (παξαγγειίεο κέζσ δηαδηθηχνπ) πνπ ιεηηνπξγεί δνθηκαζηηθά κέζσ ηνπ internet 

θαη ησλ market places. Οη εηηθέηεο RFID έρνπλ αξρίζεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηα αξρηθά ηνπ φξνπ Radio 

Frequency Identification πνπ ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ζηα ειιεληθά είλαη «ηαπηνπνίεζε 

κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ». Σν RFID είλαη έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο 

αληηθεηκέλσλ θαη ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Bar Code. Οη εθαξκνγέο ηνπ ηεξάζηηεο, κε 

θιαζηθφ παξάδεηγκα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζπξκάηηλεο ηαηλίεο ζηηο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ. Απηή ε ζπξκάηηλε ηαηλία ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα, ην RFID. ην 

RFID είλαη απνζεθεπκέλν ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πιεξνθνξία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη εηηθέηεο απηέο 

είλαη ειεθηξνληθά θπθιψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη θεξαία. ε 

αληίζεζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ barcodes, αθελφο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, αθεηέξνπ δε δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Ωζηφζν, 

ην θφζηνο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ barcodes 

φπνπ ν scanner πξέπεη λα έρεη νπηηθή επαθή κε ην γξακκσηφ θψδηθα γηα λα ηνλ δηαβάζεη. 

ηελ ηερλνινγία RFID ε θεξαία κεηαδίδεη ξαδηνθχκαηα ζε νξηζκέλε αθηίλα, ηα νπνία 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηα νπνία επεμεξγάδνληαη ςεθηαθά (ICAP 2009, 

Wikipedia 2010). 
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ηνλ Πίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο ζνχπεξ 

κάξθεη θαη εθείλεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θφζκν θαηά ην 

2008, ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηηο πσιήζεηο ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη θαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηαζηεκάησλ θάζε εηαηξίαο γηα ην έηνο 2008. 

 

Πίνακαρ 1.4: Κπξηφηεξεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ Παγθνζκίσο ην 2008 (ICAP, 2009) 

Δπυνςμία 

Δηαιπείαρ 

Υώπα 

Πποέλεςζηρ 

Πυλήζειρ 2008 

ζε εκ. $ 

Απιθμόρ 

Τποκαηαζηημάηυν 

Wal-Mart ΖΠΑ 434.691 7.657 

Carrefour Γαιιία 160.988 13.791 

Metro Group Γεξκαλία 115.941 2.334 

Tesco Ζλσκέλν Βαζίιεην 109.055 4.332 

Schwarz Group Γεξκαλία 86.139 9.347 

AEON Ηαπσλία 85.464 15.648 

Seven & I Ηαπσλία 84.965 25.137 

Kroger ΖΠΑ 79.952 3.550 

Costco ΖΠΑ 78.750 543 

Rewe Group Γεξκαλία 78.650 14.714 

Aldi Γεξκαλία 73.477 9.012 

Auchan Γαιιία 73.441 2.777 

Sears ΖΠΑ 67.854 4.403 

Target ΖΠΑ 67.680 1.682 

Casino Γαιιία 66.892 9.982 

Ahold Οιιαλδία 65.053 5.504 

Walgreens ΖΠΑ 62.104 6.934 

Edeka Γεξκαλία 55.992 13.065 

CVS ΖΠΑ 52.589 6.351 

Leclerc Γαιιία 51.196 980 
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1.5 ΟΡΗΜΟ «ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ» ΚΑΗ  «ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΟΤ» 

Σν εκπφξην απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή κηαο 

θνηλσλίαο ή κηαο ρψξαο. Όιεο νη πφιεηο πνπ αλέπηπμαλ πνιηηηζκφ, απφ ηελ αξραηφηεηα 

έσο ζήκεξα , ζηεξίρζεθαλ ζην εκπφξην. Οη Έιιελεο εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ηνπο, 

(ζηαπξνδξφκη γηα Αλαηνιή θαη Γχζε , Βνξξά θαη Νφην) αλέπηπμαλ ην εκπφξην. Σν 

εκπφξην δηαθξίλεηαη ζην ιηαλεκπφξην θαη ζην ρνλδξεκπφξην. Ωο ιηαλεκπφξην νξίδεηαη ε 

πψιεζε ησλ αγαζψλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

κεηαπψιεζεο, αιιά γηα ρξήζε θαη θαηαλάισζε απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή. Οη ιηαληθέο 

εκπνξηθέο πξάμεηο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Οη θαηαζθεπαζηέο-

παξαγσγνί πσινχλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ ζηνπο ιηαλέκπνξνπο, θαη νη 

ιηαλέκπνξνη πσινχλ κηθξέο πνζφηεηεο απφ απηά ηα πξντφληα ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Ωο ρνλδξεκπφξην νξίδεηαη ε πψιεζε ησλ αγαζψλ, ζπλήζσο ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζή ηνπο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σν 

ρνλδξεκπφξην είλαη μερσξηζηφ απφ ην ιηαλεκπφξην θαη φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ είλαη ε 

άκεζε πψιεζε αγαζψλ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

 

1.6 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΟ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ 

1.6.1 ΟΡΗΜΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

Ωο απνζέκαηα (§2.2.2 ηνπ ΠΓ 1123/1980) λννύληαη ηα εκπνξεύζηκα αγαζά θάζε 

επηρείξεζεο, θαζώο θαη εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ παξαγσγή εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ (πξώηεο ύιεο, αλαιώζηκα πιηθά παξαγσγήο, 

αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ παξαγσγήο θ.ιπ.). Ο ραξαθηεξηζκόο ελόο αγαζνύ σο 

εκπνξεύζηκνπ απνζέκαηνο ή σο παγίνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, θξίλεηαη θαηά θαλόλα από 

ην ρξόλν απόθηεζεο ή νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο- θαηαζθεπήο ηνπ, θαηά πεξίπησζε, 

αλάινγα κε ηε θύζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο Η/Υ 

απνηειεί εκπνξεύζηκν αγαζό γηα κία επηρείξεζε εκπνξίαο Η/Υ, ελώ ν ίδηνο ππνινγηζηήο 

ζεσξείηαη πάγην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν, όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο 

αλάγθεο ή πξώηε ύιε γηα κία επηρείξεζε αλαθύθισζεο ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

Μηα επηρείξεζε ζην ινγηζηηθφ ζρέδηφ ηεο ζεσξεί σο απνζέκαηα ηα πιηθά αγαζά πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ηα νπνία: (1) πξννξίδνληαη λα πσιεζνύλ θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο, (2) βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη πξννξίδνληαη 

λα πσιεζνύλ όηαλ πάξνπλ ηε κνξθή ησλ έηνηκσλ πξντόλησλ, (3) πξννξίδνληαη λα 
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αλαισζνύλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκσλ αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, (4) πξννξίδνληαη 

λα αλαισζνύλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή, θαζώο θαη ηελ 

ηδηνπαξαγσγή πάγησλ ζηνηρείσλ, (5) πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπζθεπαζία 

π.ρ. ησλ παξαγόκελσλ έηνηκσλ πξντόλησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

πώιεζε. 

Ωο απφζεκα νξίδεηαη νπνηνδήπνηε αξρηθφ αγαζφ, πιηθφ ή φρη, ην νπνίν εηζάγεηαη ζην 

ζχζηεκα θαη μεπεξλά ηελ πνζφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ δεκηνπξγία απνζεκάησλ 

κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνχ πνπ παξνπζηάζζεθαλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ν ιάζνο πξνγξακκαηηζκφο ή ηα 

απξφβιεπηα θαηξηθά θαηλφκελα. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ απνζέκαηνο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ 

αγαζνχ, ψζηε λα θαιχςεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο  (Woensel θαη Donselaar, 2007). 

Με ηνλ φξν «απνζέκαηα» ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ πξώησλ πιώλ, ησλ βνεζεηηθώλ 

πιώλ ή αλαιώζηκσλ, ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ θαη ησλ έηνηκσλ πξντόλησλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη πνπ ε επηρείξεζε αγόξαζε ή θαηαζθεύαζε θαη ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε, θαζώο θαη γηα ηελ απξόζθνπηε 

ζπλέρηζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή γηα ηε δηάζεζε θαη πώιεζή ησλ ζηνπο ηειηθνύο 

θαηαλαισηέο σο έηνηκα πξντόληα (Σζαθιάγθαλνο, 2007). 

 

1.6.2 ΣΤΠΟΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ζσζηά ηα απνζέκαηα πξέπεη ν ππεχζπλνο λα γλσξίδεη ηε 

θχζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζα απνζεκαηνπνηεί θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Κάζε πξντφλ πνπ 

απνζεθεχεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο έρεη θαη θάπνην ηδηαίηεξν ιφγν 

χπαξμεο, έρεη ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ξφιν, θαζψο επίζεο θάζε είδνο έρεη ηα δηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζεκείν 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιπζίδα πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ παξαγσγή θαη 

ηνπο πειάηεο. Οη δηαθξίζεηο ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο είλαη νη εμήο : 

α) Πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή, γηα κεηαπνίεζε, 

δειαδή ηα πξντφληα πνπ ρξεηάδεηαη κηα βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη γεληθά νπνηαδήπνηε 

άιιε παξαγσγηθή επηρείξεζε, γηα λα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ (ηθληψηεο, 1997). 
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β) Σειηθά πξντφληα γηα πψιεζε ή γηα κεηαπψιεζε. Σα πξντφληα κπνξεί λα ηα 

θαηαζθεπάδεη ε επηρείξεζε ή λα ηα αγνξάδεη θαη λα ηα κεηαπσιεί ρσξίο λα θάλεη θάπνηα 

νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζε απηά (ηθληψηεο, 1997). 

γ) Σειηθά πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

θαηεγνξία απηή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο, ηα ηδξχκαηα, ηα 

λνζνθνκεία, ηα μελνδνρεία, ηα παλεπηζηήκηα, ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίαο σθέιεηαο θ.ι.π. 

(ηθληψηεο, 1997). 

 

1.6.3 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ  

Σα απνζέκαηα ηα νπνία δηαηεξεί ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη απηά ηα νπνία 

απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη θαηφπηλ ππνινγηζκψλ θαη ζθέςεσλ θη φρη έλα ηπραίν 

απνηέιεζκα. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή δελ ζπλαληά ηηο ηπραίεο κεηαβνιέο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε γεσξγηθή παξαγσγή. ηε γεσξγία ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ, αιιά ζα δηακνξθσζεί απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη 

παξαθάησ βαζηθέο έλλνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ αλάιπζε ησλ  απνζεκάησλ θαη 

ζηε ράξαμε πνιηηηθήο απνζεκαηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

ζπγγξαθείο ηα απνζέκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Α) Διάρηζηα απνζέκαηα νξίδνληαη σο ε πνζφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ησλ 

κέζσλ εκεξήζησλ πσιήζεσλ, επί ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν πξνκεζεπηήο 

γηα λα εθηειέζεη κηα παξαγγειία (Αζθνχλεο, 2010). 

Β) Απνζέκαηα αζθαιείαο νξίδνληαη σο ην πνζνζηφ πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη, ψζηε 

λα αληηκεησπίδνληαη νη δηαθπκάλζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ 

αζθαιείαο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε 

πξνβιεκάησλ, ελψ ζην ιηαλεκπφξην απνηξέπεη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ 

θαη ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ 

αζθαιείαο κία επηρείξεζε θάλεη κία παξαγγειία λσξίηεξα απ’ φηη ηε ρξεηάδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε ή θαηά ηελ θαλνληθή παξαγγειία δεηεί πνζφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε (Αζθνχλεο 2010, Taylor 2004). 
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Γ) Μέγηζηα απνζέκαηα νξίδνληαη σο ε πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ζηηο 

απνζήθεο ηεο ε επηρείξεζε θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεψλ 

ηεο (ηθληψηεο, 1997). 

Γ) Απνζέκαηα Αλακνλήο είλαη ηα απνζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

απνξξνθήζεη αλφκνηα δήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ (Αζθνχλεο, 2010). 

Δ) Αλαθχθισζε απνζεκάησλ είλαη ην κέηξν ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

απνζεκάησλ θαη νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ θφζηνπο ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ πξνο ηε κέζε 

αμία ησλ απνζεκάησλ (ηθληψηεο, 1997). 

Ε) Κπθιηθά απνζέκαηα είλαη ε πνζφηεηα απνζέκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο εγθαηάζηαζεο ρσξίο απνζεκαηηθφ γηα θάιπςε 

απξφβιεπησλ ζπκβάλησλ. Σν ηκήκα ηνπ απνζέκαηνο θαζνξίδεηαη άκεζα απφ ην κέγεζνο 

ηεο παξαγγειίαο (Αζθνχλεο, 2010). 

Ζ) Κηλνχκελα Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα απηά απνηεινχλ παξαγγειίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη αιιά δελ έρνπλ παξαιεθζεί αθφκα. Μπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ σο ε κέζε δήηεζε 

θαηά ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο παξαιαβήο δπν παξαγγειηψλ. Οπζηαζηηθά 

ζεσξνχληαη απφζεκα αιιά κφλν ζηα ραξηηά. Απηφ ην απφζεκα γεθπξψλεη ην θελφ κεηαμχ 

ηνπ απνζέκαηνο έηνηκσλ πξντφλησλ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαιαβήο. Σν θηλνχκελν 

απφζεκα δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο σο πξνο ην φηη δελ δηαηίζεηαη γηα ρξήζε, είλαη 

εθηεζεηκέλν ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν απψιεηα, θινπήο, ή αηπρήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζε 

θαζπζηεξήζεηο ιφγσ βιάβεο ηνπ νρήκαηνο ή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο (ηθληψηεο 

1997, Taylor 2004). 

Θ) Δπνρηθά απνζέκαηα νξίδνληαη ηα απνζέκαηα θάπνηνπ είδνπο, ηνπ νπνίνπ ε δήηεζε 

παξνπζηάδεη επνρηαθέο κεηαβνιέο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηηο απνζήθεο ηεο επηρείξεζεο 

πξηλ μεθηλήζεη ε πεξίνδνο θαη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο (ηθληψηεο, 1997). 

Η) Απνζέκαηα παξηίδαο είλαη ε πνζφηεηα ελφο είδνπο πνπ δεκηνπξγείηαη 

ππνρξεσηηθά θαη δηαηεξείηαη ρσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο πνζφηεηεο ηνπ είδνπο, γηαηί ην 

είδνο παξάγεηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο , νη νπνίεο δελ πξέπεη 

λα αλακηρζνχλ κε ηα άιια απνζέκαηα ηνπ είδνπο (ηθληψηεο, 1997). 
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1.7 ΑΗΣΗΔ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζήκεξα απφ ηε κηα λα κεηψζεη ηα 

απνζέκαηα θαη απφ ηελ άιιε λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ θαηαλαισηή κε ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο. Ζ έιιεηςε ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε κηαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην κέξνο ησλ εηαηξηψλ λα δηαηεξνχλ 

ηα απνζέκαηά ηνπο ζηα νξζά επίπεδα γηα λα έρνπλ θαη ρακειφ θφζηνο θαη πιήξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. χκθσλα κε ηνπο Campo,Gijsbrechts θαη Nisol (2000), 

ειιεηπέο απφζεκα νξίδεηαη ε δηαδηθαζία φπνπ ε δήηεζε ηεο αγνξάο δε κπνξεί λα θαιπθηεί 

απφ ην ππάξρνλ απφζεκα ηνπ πξντφληνο. H ζέζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αξρηθή ηνπ 

επηινγή κηαο εηαηξίαο ή ελφο θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν ζεηηθή, φηαλ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα βξεη ην πξντφλ ην νπνίν ζέιεη λα αγνξάζεη. Έηζη ν θαηαλαισηήο 

αλαγθάδεηαη λα επηζθεθηεί έλα άιιν θαηάζηεκα. Σν παξαπάλσ ζελάξην κπνξεί εχθνια 

θαη απηνκάησο λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε αιπζίδα ιηαληθήο πψιεζεο 

έραζε έλα πνζνζηφ ζηγνπξηάο απφ ηνλ παξαπάλσ θαηαλαισηή (Campν,Gijsbrechts θαη 

Nisol, 2000). 

ην βηβιίν ηνπ ν Waters (2007) αλαθέξεη πσο νη La Londe θαη Zinszer (1976) έρνπλ 

αλαθεξζεί δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαλνκήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ. Απηνί είλαη:  

 Πιεξνθφξεζε γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ απνζέκαηνο 

 Πνηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο πσιήζεηο 

 Παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ πειαηψλ 

 Μειέηεο θαη ζρεδηαζκνί γηα λέα πξντφληα θαη ζπζθεπαζίεο 

 Αμηνιφγεζε πξντφλησλ απ’ φιεο ηηο πιεπξέο 

 Δπηθνηλσλία γηα ελεκέξσζε ηειηθψλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο 

 Άλεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ παξαγγειηψλ 

 πρλφηεηα παξάδνζεο πξντφλησλ 

 Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ έθηαθησλ παξαγγειηψλ 

 Δπηηπρήο νινθιήξσζε παξαγγειηψλ 

 Ζ χπαξμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα πιεξνθφξεζε θαηάζηαζεο 

παξαγγειίαο 

 Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο παξαγγειηψλ 

 Αθξίβεηα ζηηο ζπλαιιαγέο 
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 σζηά δεκέλεο παιέηεο 

 Δπαλάγλσζηεο ηππσκέλεο εκεξνκελίεο ζηελ ζπζθεπαζία 

 Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ παθεηαξίζκαηνο  

 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο φηαλ ζα θηάζεη ε παξαγγειία ζην πειάηε 

 Σν πφζν ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαγγειζεί αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί 

 Ζ πνιηηηθή φζν αθνξά ηηο επηζηξνθέο πξντφλησλ 

 Ζ δηαδηθαζία ησλ παξαπφλσλ 

Οη La Londe θαη Zinszer (1976) ππέδεημαλ φηη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απφ ηα 

Logistics ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο μερσξηζηέο δηαζηάζεηο. Σελ δηάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ηελ δηάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ παξαγγειηψλ θαη ηελ δηάζηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο  απνζηνιήο ησλ παξαγγειηψλ. 

Δάλ παξαηεξήζνπκε, ζα δνχκε πσο απηέο νη δηαζηάζεηο αληαλαθινχλ ηελ εκπεηξία πνπ 

δηαθαηέρεη θάπνηνο ζηελ εμππεξέηεζε. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα ησλ 

La Londe θαη Zinszer δηεμήρζε πξηλ 30 πεξίπνπ ρξφληα. Ο Grant ζε κηα πην πξφζθαηε 

έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ην 2004 θαη ε νπνία αθνξνχζε ην πψο βιέπεη ν ίδηνο ν 

θαηαλαισηήο ηελ έιιεηςε ησλ απνζεκάησλ, θαηέιεμε ζε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαη 

δηαζηάζεηο ησλ Logistics, πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, κε απηά ησλ 

La Londe θαη Zinszer.  

Καη νη δπν κειέηεο παξέρνπλ κηα ιίζηα απφ ζηνηρεία, ηα νπνία νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ή λα εμειίμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθψλ ηνπο 

ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Απηή ε ιίζηα δελ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα ηζρχεη 

απζηεξά, αιιά είλαη έλα ζεκείν έλαξμεο γηα ηηο εηαηξίεο ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ή λα 

εμειίμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθψλ ηνπο ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ ζηηο δηθέο ηνπο 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη πξνθαλψο λα πξνζζέζνπλ ή λα 

αθαηξέζνπλ δηαδηθαζίεο, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο , αλ φρη φιεο, απαηηήζεηο. 

Αθφκε, νη έξεπλεο απηέο επηβεβαηψλνπλ φηη νη εηαηξίεο, ζα έπξεπε λα είραλ 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο ζε αηηίεο θαη 

απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαζηάζεσλ. Απηφ ζα έπξεπε λα γίλεη πξηλ αθφκε 

ζρεδηαζηεί θαη πξνγξακκαηηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ζα δψζεη ην έλαπζκα ζηηο εηαηξίεο, ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ 

θαζνξηζηηθέο θηλήζεηο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα ηνπο επηηξέςνπλ 

ηελ θαηαγξαθή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ απνηπρεκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο. 
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 Γηαδηθαζίεο πξηλ ηελ παξαγγειία:  

 Γηαζεζηκφηεηα ππαιιήισλ 

 πλέπεηα ππαιιήισλ 

 Τπεξεζία παξαγγειηψλ θαη πνηφηεηα: 

 Αθξίβεηα ζηηο ηηκνινγήζεηο 

 πλέπεηα παξάδνζεο 

 Οινθιήξσζε παξαγγειηψλ 

 Παξαιαβή πξντφλησλ ρσξίο δεκηέο 

 Αθξίβεηα ζηηο παξαγγειίεο 

 σζηή πνηφηεηα πξντφλησλ 

 Γηαπξνζσπηθέο ππεξεζίεο: 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε 

 Σήξεζε σξαξίνπ παξάδνζεο 

 Τπεξεζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ πειάηε 

 Πνηφηεηα δηαπξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ: 

 Δκπηζηνζχλε 

 Τπεπζπλφηεηα 

 Ζζηθή 

 Παγθφζκηα ηθαλνπνίεζε: 

 Άξηζηε πνηφηεηα πξνκεζεπηή 

 Αηζζεηά ηθαλφο πξνκεζεπηήο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε 

 Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη πξφζεζε γηα κειινληηθή αγνξά 

 

1.8 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

ην βηβιίν ηνπ ν ηθληψηεο (1997) αλαθέξεη φηη ν ζρεδηαζκφο θάζε αγξνηηθήο 

παξαγσγήο έρεη ζαλ θπξίαξρν ζηφρν ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ζαλ δεπηεξνγελή 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ απνζεκάησλ ηεο αγνξάο θαη ηελ αδηάθνπε 

αλαηξνθνδνζία απηήο κε απνζέκαηα.  

Παιαηφηεξα ε εζληθή πνιηηηθή απνζεκάησλ ήηαλ πην αλαπηπγκέλε απφ ηε ζεκεξηλή 

θαη νη Κπβεξλήζεηο βαζηδφληνπζαλ ιηγφηεξν ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο απ’ φζν 

ζήκεξα, κηα επνρή πνπ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο, φηη έρνπλ θαηαξγεζεί φινη νη 
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θξαγκνί ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. ηελ Διιάδα σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηθληψηε (1997) ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα ησλ Κπβεξλήζεσλ ήηαλ ε 

εμαζθάιηζε αξθεηψλ πνζνηήησλ ζηηαξηνχ γηα ηε δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ.  

Μηα επηθξαηνχζα ηερληθή ήηαλ ε δηεμαγσγή δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ε 

αληαιιαγή πξντφλησλ θαη γεληθά ε παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο εζληθήο 

αγνξάο. Ζ κείσζε ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ επηηεχρζεθε έπεηηα απφ ηελ 

ίδξπζε ηεο Κνηλήο Αγνξάο θαη ε κεηέπεηηα εμειίμεηο ηεο ζε κηα Δπξσπατθή Έλσζε κε 15 

θξάηε κέιε. Δπίζεο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα έπαημαλ ε ζηαδηαθή ελνπνίεζε ηεο αγνξάο, 

θαζψο επίζεο θαη ε θαηάξγεζε φισλ ησλ εκπνδίσλ ζηε δηαθίλεζε πξνζψπσλ, θεθαιαίσλ 

θαη πξντφλησλ.  

πλέπεηα ηεο παγθφζκηαο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

δεκηνπξγίαο ειιείςεσλ ζηηο αγνξέο ησλ πξντφλησλ. ήκεξα ζεσξείηαη απηνλφεην πσο νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζα κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά νηηδήπνηε 

ρξεηάδνληαη, αξθεί λα έρνπλ ην θαηάιιειν ηίκεκα (ηθληψηεο, 1997). 

ε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρεη ζεκεησζεί κηα αμηφινγε κεηαβνιή, ζηελ 

εθαξκνδφκελε εζληθή πνιηηηθή απνζεκάησλ. Παιηφηεξα, νη Κπβεξλήζεηο αγφξαδαλ 

δηάθνξα αγαζά, φπνηε έβξηζθαλ επθαηξίεο, φπσο  θαιέο ηηκέο, δηαθξηηηθέο ζπκθσλίεο, θαη 

δηαζθάιηδαλ απνζέκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηεο απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

ήκεξα, νη Κπβεξλήζεηο απνθηνχλ ηα αγαζά φηαλ παξνπζηαζηεί ε αλάγθε, γηαηί είλαη 

βέβαηεο φηη ζα ππάξρνπλ ηα αγαζά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα ηα 

βξνπλ γξήγνξα θαη ζε ινγηθέο ηηκέο. Ζ δηαηήξεζε απνζεκάησλ, ζεσξείηαη πιένλ φηη 

θνζηίδεη αξθεηά θαη φηη δελ πξνζθέξεη ηα αληίζηνηρα νθέιε, πξάγκα πνπ γηλφηαλ ζηα 

παιαηφηεξα ρξφληα.   

χκθσλα κε ηνλ ηθληψηε (1997), ηα ζπλνιηθά απνζέκαηα πνπ δηαηεξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Όηαλ ε ζπλνιηθή δήηεζε 

απμεζεί, ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα δηαπηζηψζνπλ φηη ην επηζπκεηφ επίπεδν απνζεκάησλ 

(απηφ πνπ είραλ πξνβιέςεη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ), ην επίπεδν πνπ θξίλνπλ ηδαληθφ γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο, ζα 

κεησζεί. Απηφ ζα νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο αιιά θαη γηα λα απμήζνπλ ην 

χςνο ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαη λα ηα επαλαθέξνπλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Όηαλ κεησζεί 

ε δήηεζε, ζα απμεζεί ην χςνο ησλ απνζεκάησλ θαη ζα ππεξβεί ην επηζπκεηφ επίπεδν. 

Σφηε νη επηρεηξήζεηο ζα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο έηζη ψζηε ε παξαγσγή λα 
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πξνζαξκνζηεί ζηα ρακειφηεξα επίπεδα δήηεζεο κε πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ Corsten θαη Gruen (2003), νη βαζηθφηεξεο 

επηπηψζεηο απφ ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ, ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηελ αληίδξαζε ησλ 

πειαηψλ, αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ νη ίδηνη νη πειάηεο :  

 Γελ πξνβαίλνπλ ζε αγνξά.  

 Αγνξάδνπλ ην πξντφλ πνπ δε βξίζθνπλ απφ άιιν θαηάζηεκα.  

 Αγνξάδνπλ κε θαζπζηέξεζε ην αγαζφ απφ ην ίδην θαηάζηεκα.  

 Αγνξάδνπλ θάπνην ππνθαηάζηαην απφ ηελ ίδηα κάξθα  

 Αγνξάδνπλ έλα ππνθαηάζηαην απφ δηαθνξεηηθή κάξθα.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη Ακεξηθαλνί δελ ζεσξνχλ άιπην ην πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ εάλ δε βξνπλ ην αγαζφ πνπ ήζειαλ ζηελ ζπζθεπαζία πνπ έςαρλαλ. 

Έηζη  αλαδεηνχλ λα αγνξάζνπλ κηα άιιε ζπζθεπαζία σο αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ 

έςαρλαλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνπο Ακεξηθαλνχο πεξηζζφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθνχο πξνο κηα κάξθα, θαζψο κέλνπλ πηζηνί ζ’ απηή αθφκα θη αλ δε βξνπλ 

απηφ πνπ έςαρλαλ. Οη Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο ζηελ αληίπεξα φρζε, είλαη πην εχθνινη ζην 

λα αιιάμνπλ είηε κάξθα είηε θαηάζηεκα απφ ην νπνίν αγνξάδνπλ. 

χκθσλα κε ηνπο Corsten θαη Gruen (2003), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

πξντφλησλ επεξεάδνληαη άκεζα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ειιείςεηο 

απνζεκάησλ. Παξαθάησ αθνινπζνχλ κεξηθά παξαδείγκαηα γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ: 

 Γπλαηθεία είδε: Έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ, φηαλ δελ βξίζθεη απηά ηα 

πξντφληα, ηείλεη λ’ αιιάδεη θαηάζηεκα. Μηθξφηεξν φκσο πνζνζηφ θαηαλαισηψλ θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο εηαηξίαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην 

ίδηαο εηαηξίαο, αγνξάδεη κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην πξντφλ πνπ ςάρλεη θαη ηέινο 

δελ αγνξάδεη θαζφινπ.  

 Οδνληφπαζηεο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ, φηαλ δελ βξίζθεη ην πξντφλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζπλεζίδεη λ’ αιιάδεη θαηάζηεκα. Μηθξφηεξν πνζνζηφ 

θαηαλαισηψλ θαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο εηαηξίαο, 

ίδην πνζνζηφ έρνπλ ε αγνξά κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην πξντφλ πνπ ςάρλεη κε ηελ 

αγνξά ππνθαηάζηαηνπ ίδηαο εηαηξίαο θαη ηέινο δελ αγνξάδεη θαζφινπ.  

 Δίδε ηνπαιέηαο: Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ δελ βξίζθεη ην 

πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην άιιεο εηαηξίαο. 
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Μηθξφηεξν πνζνζηφ θαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αγνξάδεη ππνθαηάζηαην ίδηαο 

εηαηξίαο, αγνξάδεη κε θαζπζηέξεζε κέρξη λα βξεη ην πξντφλ πνπ ςάρλεη, ζπλεζίδεη λ’ 

αιιάδεη θαηάζηεκα θαη ηέινο δελ αγνξάδεη θαζφινπ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη πξντφληα φπσο είδε 

πεξηπνίεζεο, ν θαηαλαισηήο επηιέγεη λα αιιάμεη θαηάζηεκα γηα λα βξεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα, απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, άξα ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπ πξντφληνο απφ 

ην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο ε αξλεηηθή επίπησζε επηβαξχλεη ην θαηάζηεκα ιηαληθήο 

πψιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αιπζίδα. ηα πξντφληα πξψηεο αλάγθεο, φπσο ηα είδε 

ηνπαιέηαο φπσο είλαη ην ραξηί πγείαο, ν θαηαλαισηήο δελ δηζηάδεη λα θαηαθχγεη ζε 

δηαθνξεηηθή εηαηξία. Έηζη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν θαηαλαισηήο ελδηαθέξεηαη 

γηα ην πξντφλ θαη φρη γηα ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, άξα ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ δελ 

επεξεάδεηαη, αιιά απηή πνπ ιακβάλεη ην αξλεηηθφ αληίθηππν είλαη ε εηαηξία παξαγσγήο. 

ην άξζξν ησλ Campo,Gijsbrechts θαη Nisol (2000) θχξην παξάγνληα κε αγνξάο ελφο 

πξντφληνο είλαη ε ηηκή ηνπ. Πξντφληα κε πςειή ηηκή αγνξάο νδεγνχλ ηνλ θαηαλαισηή ζην 

λα αγνξάζεη έλα θζελφηεξν πξντφλ ην νπνίν δελ ζα αγφξαδε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

Ζ ηηκή απφθηεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζην λα επηζθεθηεί έλα άιιν 

θαηάζηεκα, έηζη ψζηε λα ςάμεη κηα θαιχηεξε ηηκή ή λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ θαζπζηέξεζε 

ηεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο κέρξηο φηνπ λα έρεη ηελ επρέξεηα απφθηεζήο ηνπ. 

 

1.9 TΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ 

Ζ επζχλε ηεο Απνζήθεο είλαη ηα εκπνξεχκαηα, θαζψο επίζεο θαη ν αξρηθφο ηνπο 

πξννξηζκφο, δειαδή ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Αιπζίδαο Τπεξθαηαζηεκάησλ. Απψηεξνο 

ζθνπφο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά θχξηνο ζθνπφο ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ είλαη ε γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ζα πξέπεη ε εξγαζία λα γίλεηαη κε κεζνδηθφηεηα, έηζη ψζηε ηα πξντφληα 

λα παξαδίδνληαη ζην θαηάζηεκα εγθαίξσο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νη 

πειάηεο, αιιά θαη νη ππάιιεινη ησλ θαηαζηεκάησλ, λα ηνπο εμππεξεηνχλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαζπζηεξήζεη ε αλαηξνθνδνζία 

ησλ πξνκεζεηψλ, είηε απηή είλαη ιφγσ ρξφλνπ είηε γεληθφηεξα ιφγσ έιιεηςεο 

επαγγεικαηηθφηεηαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ πειάηε κε θπζηθφ 

απνηέιεζκα ηελ ζηξνθή ηνπ ζε αληαγσληζηέο θαη ηελ δεκία ηεο εηαηξίαο.  
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χκθσλα κε ηνπο Corsten θαη Gruen (2003), ε αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ μεθηλά 

κέζα απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. Ο έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ απνηειεί κηα ηερληθή ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνζεθεπκέλεο πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ φπσο 

ην πφηε θαη ζε ηη πνζφηεηα ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί ην πξντφλ. Όζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε 

απνζεκάησλ είλαη εθηθηή ε ιχζε ηεο κέζα απφ δηάθνξεο κεζφδνπο. Μεξηθέο απφ απηέο 

είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαρχηεηαο πξντφληνο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

επηηπγράλεηαη πξφβιεςε έιιεηςεο πξντφλησλ κε αθξίβεηα 90%. 

χκθσλα κε ηνπο Miliotis θαη Pramatari (2008), ε έιιεηςε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ απνηειεί κηα νπζηαζηηθή επζχλε ηεο εηαηξίαο θαη εηδηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο. ην άξζξν ηνπο νξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά σο απφζεκα νπνηνδήπνηε αξρηθφ 

πιηθφ ή φρη, ην νπνίν εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα θαη μεπεξλά ηελ πνζφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο απνζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη, έηζη ψζηε λα δηεπζεηεζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ ζπλήζσο πξνθαιείηαη είηε απφ ιάζνο 

πξφβιεςε, θαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ Logistics, ιάζνο δηαρείξηζε επηζηξνθψλ, είηε απφ 

κε πξνβιεπφκελα γεγνλφηα. Απηέο νη ειιείςεηο αληηκεησπίδνληαη κε ξπζκίζεηο θαη 

ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην χςνο ησλ απνζεκάησλ, ηνλ ξπζκφ αλαλέσζεο, θαζψο επίζεο 

θαη ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ παξαγγειηψλ. Ζ δηαρείξηζε ειιείςεσλ απνζεκάησλ έρεη 

ζαλ αξρηθφ ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη 

λα παξαγγειζνχλ ηα πξντφληα θαη θαηά δεχηεξνλ ηελ εχξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο ηεο 

παξαγγειίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Krikke (1998) ην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ ησλ Logistics 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζρέδηα ηνπ αληίζηξνθνπ δηθηχνπ. αλ ζθνπφ έρεη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ ξνή ησλ πξντφλησλ κέζα απφ απηέο. χκθσλα κε παξαδνζηαθά κνληέια ζέζεο, νη 

απαηηήζεηο θαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζεσξνχληαη εηζξνέο. Σα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη ζπζηήκαηα έιμεο, ελψ ζηα Reverse 

Logistics ππάξρεη ν ζπλδπαζκφο ψζεζεο θη έιμεο, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ πειάηεο θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηεο αιπζίδαο, δειαδή ν απνζηνιέαο ηεο 

επηζηξνθήο θαη ν λένο ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο. χκθσλα φκσο κε ηνπο Fleischmann et al. 

(1997), ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηθηχσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δηθηχσλ 

αληίζηξνθσλ ξνψλ. Απηή νθείιεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

πξνκήζεηαο, ζε φξνπο πνζφηεηαο αιιά θαη πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
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πνπ επηζηξάθεθαλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα είλαη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο γηα κηα θαηάιιειε δνκή δηθηχνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ, ηα πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο ή θφζηνπο κπνξεί λα δηθαηνινγνχλ κεγαιχηεξα θφζηε κεηαθνξάο. Έπεηηα κηα 

πην ζπγθεληξσκέλε δνκή δηθηχσλ, ε εθηεηακέλε κεηαθνξά πξντφλησλ κηθξήο αμίαο δελ 

απνηειεί ζπκθέξνπζα ιχζε.  

Σν δήηεκα ηεο πξφβιεςεο είλαη έλα δχζθνιν ζέκα ζηα Reverse Logistics. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη, ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο, ε 

ζέζε, θαη ε πνηφηεηα ησλ δερφκελσλ επηζηξνθψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη επηζηξνθέο 

αλαθχπηνπλ απφ ηπραία ιάζε ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο. Κη έηζη, εάλ ε πξφβιεςε ηεο 

δήηεζεο δελ είλαη αθξηβήο, ηφηε κπνξνχλ εχθνια λα πξνθχςνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Reverse Logistics, ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο δελ ππήξραλ. 

Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη επίζεο λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθά ηηο επηζηξνθέο ηνπο. 

Τπάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θάλνπλ πην δχζθνιε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ, φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζε απηά νη επηζηξνθέο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ε αβεβαηφηεηα ζηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαιεθζνχλ σο επηζηξνθέο θαη 

ελδερνκέλσο λα κελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο ψζηε λα απνζεθεπηνχλ. Έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δπζθνιία ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο απνζήθεο 

κεξηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ν γξακκσηφο θψδηθαο (barcode) έρεη αιινησζεί. Αθφκε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δπζθνιεχεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, φηαλ ππάξρνπλ νη 

επηζηξνθέο, είλαη φηη ζε θάπνηνπο ηνκείο είλαη πηζαλφ λα βξεζνχλ απξφζκελεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο έρνπκε δεη νη ίδηνη καο πνιιέο θνξέο λα ζπκβαίλεη ζηα ζνππεξ κάξθεη. 

Μία ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη φηαλ πξντφληα πνπ ζηέιλνληαη κε ελζσκαησκέλα θάπνηα 

δείγκαηα δσξεάλ. Γηα απηά ηα πξντφληα έρεη αγνξαζηεί, δεκηνπξγεζεί θαη ηππσζεί έλα 

λέν barcode ζαλ λα επξφθεηην γηα λέν πξντφλ. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη κφιηο ην 

πξντφλ απηφ επηζηξαθεί, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη θαη ην δείγκα δσξεάλ, φπσο είρε 

ζηαιζεί αξρηθά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πξντφλ επηζηξέθεη ζην απφζεκα κε ηνλ 

θσδηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ είρε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δσξεάλ δείγκαηνο. Απηή ε 

πεξηπινθή δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ ηζνξξνπία ηνπ απνζέκαηνο, θαζψο επίζεο θαη 

ζχγρπζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο απνζήθεο θαηά ηελ παξαιαβή ηέηνησλ πξντφλησλ. 

Ο Fleischmann et al. (1997) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξέο ζηνλ έιεγρν 

απνζεκάησλ κεηαμχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ αληίζηξνθσλ δηθηχσλ: 

 ηα αληίζηξνθα δίθηπα σο απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο επηζηξνθψλ, ην επίπεδν 

απνζεκάησλ αλάκεζα ζηηο αλαλεψζεηο πξντφλησλ δελ είλαη απαξαίηεην λα 
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κεηψλεηαη, αιιά κπνξεί πιένλ θαη λα απμάλεηαη. Απηή ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο 

πεξηπιέθεη αξθεηά ζεκαληηθά ηα βαζηθά καζεκαηηθά πξφηππα.  

 Τπάξρνπλ δπν ελαιιαθηηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο δήηεζεο. Ζ εηαηξία είηε 

παξαγγέιλεη απφ πξνκεζεπηέο ηηο πξψηεο χιεο θαη παξάγεη ηα λέα πξντφληα κφλε 

ηεο είηε εμεηάδεη παιηά πξντφληα θαη ηα θέξλεη πίζσ σο λέα. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε επηβάιινληαη πξφζζεηεο απνθάζεηο, φπσο είλαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, 

ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ φςε θαη κνξθή ηεο ζπζθεπαζίαο. Πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ 

νη εμσηεξηθέο παξαγγειίεο θαη ε αληηθαηάζηαζε επηζηξνθψλ ησλ πξντφλησλ. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη, αιιά ζα θνζηίζεη ζηελ εηαηξία ρξήκαηα ηα νπνία ζα εθθξάδνληαη 

ζε αξηζκφ κε εθηειεζζέλησλ παξαγγειηψλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ζα βξίζθνληαη ζηηο επηζηξνθέο. 

 Υαξαθηεξίδνληαο ηα πξντφληα ζε πξντφληα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη έηνηκα, 

ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ νδεγεί ζε έλα ακθίδξνκν ζχζηεκα 

απνζεκάησλ. Απηφ θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζηελ θαηάζηαζε φπνπ νη έξεπλεο γηα ηηο 

επαξθείο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ απνζεκάησλ είλαη κεηαβαιιφκελεο αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο  ηεο εηαηξίαο, έηζη ψζηε ζε κέγηζην βαζκφ ε εηαηξία λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζηξνθψλ θαη λα απνθχγεη ηελ χπαξμε ειιείςεσλ απνζεκάησλ, ηφζν ζηνπο πειάηεο ηεο 

φζν θαη ζηελ ίδηα. 

 

1.10 ΔΠΗΚΡΑΣΔΣΔΡΔ ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΣΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

ήκεξα ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην ζεκαληηθέο ειιείςεηο ηηο αληηκεησπίδνπλ νη 

ρνλδξέκπνξνη αιιά θαη νη ιηαλέκπνξνη ιφγσ χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο 

απνζεκάησλ. Απηφ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ απφ πξντφλ ζε πξντφλ, απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή αιιά θαη απφ 

θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε (Campν, Gijsbrechts θαη Nisol, 2000). 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ειιείςεσλ απνζεκάησλ ζπλήζσο αθνινπζείηαη απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο δελ είλαη πάληα επηηπρείο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ 
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θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Breuglmans (2006), νη κέζνδνη απηνί 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο:  

 Ζ έιιεηςε ηνπ απνζέκαηνο είλαη εκθαλήο άκεζα, αιιά δελ ππάξρεη άκεζε 

δξαζηεξηνπνίεζε γηα αλαηξνθνδφηεζε.  

 Ζ έιιεηςε  ηνπ απνζέκαηνο είλαη νξαηή, αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε θαη ε 

δήηεζε ζηελ αγνξά. 

 Ζ έιιεηςε ηνπ απνζέκαηνο  είλαη νξαηή, φπσο θαη ε δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζήο ηεο.  

Ζ έιιεηςε απνζεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ θεξδψλ γηα ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο θαη γηα ηνπο ιηαλέκπνξνπο. χκθσλα κε ηνπο Campo, Gijsbrechts θαη 

Nisol (2000), δηαπίζησζαλ κέζα απφ ηελ εξεπλά ηνπο φηη, πνιινί ιηαλέκπνξνη έραζαλ 

αθφκα θαη ηνπο κηζνχο πειάηεο ηνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ. Ζ αληηκεηψπηζε θαη 

ε κείσζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο έιιεηςεο απνζεκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, πξνυπνζέηεη εμαηξεηηθή πιεξνθφξεζε ηνπ ιηαλνπσιεηή, αιιά θαη 

γεληθφηεξα εμαηξεηηθή γλψζε ηεο θηινζνθίαο ησλ πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. 

Τπάξρνπλ ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πνπ πξνβάινπλ ηελ κεξηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο 

ζηνλ ιηαλέκπνξν, ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ηερληθέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθέο 

ιχζεηο. Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ είλαη πάληνηε ε ίδηα. Ζ αληίδξαζή ηνπο 

πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηαλαισηή, κε ηελ ζρέζε ηνπ κε ην ιηαλέκπνξν, κε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ηέινο κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη γη’ απηφλ ην πξντφλ πνπ ςάρλεη ζην 

ξάθη. Αλ γηα παξάδεηγκα ν θαηαλαισηήο, επηιέμεη λα αγνξάζεη έλα ππνθαηάζηαην ηνπ 

πξντφληνο πνπ έςαρλε, απηφ κπνξεί λα είλαη θαιφ γηα ηνλ ιηαλέκπνξν πνπ ην πνπιάεη, 

αιιά πξφβιεκα γηα ην πξνκεζεπηή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, αλ ν θαηαλαισηήο επηιέμεη λα 

αγνξάζεη απφ άιιν θαηάζηεκα ην πξντφλ, ηφηε απηφ απηφκαηα είλαη έλα πξφβιεκα θαη γηα 

ηνπο δπν, αιιά θπξίσο ζα βιάςεη ηελ ήδε ππάξρνπζα θαη ηελ κειινληηθή ζρέζε ηνπ 

ιηαλέκπνξνπ κε ηνλ θαηαλαισηή. 

1.11 ΤΓΚΡΗΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΡΔΤΝΔ 

ηνλ πίλαθα 1.5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν πνπ εξεπλήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηέιεμαλ ζε επξήκαηα παξφκνηα κε 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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Πίνακαρ 1.5:πλνπηηθή παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ άιισλ εξεπλψλ 

ςγγπαθείρ Σίηλορ Έπεςναρ Δςπήμαηα 

Campo (2000) Αληίιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή φηαλ 

ππάξρνπλ ειιείςεηο 

ζην ιηαλεκπφξην. 

Ζ ζθέςε ηνπ θαηαλαισηή φηη ζα βξεη 

ην πξντφλ πνπ ςάρλεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζπλεπάγεηαη 

νπζηαζηηθή κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ν 

θαηαλαισηήο λα αιιάμεη πξντφλ θαη 

θαηάζηεκα. 

Campo et al. 

(2006) 

Σν αληίθηππν ηεο 

έιιεηςεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηηο 

δηαδηθηπαθέο 

αληηδξάζεηο. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο 

πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ άιιν πξντφλ, 

παξά λα αθπξψζνπλ ηελ αγνξά ή λα 

επηζθεθηνχλ άιιν θαηάζηεκα. 

Alba et al. 

(1997) 

Γηαδξαζηηθή αγνξά   

απφ ην ζπίηη: Σα 

θίλεηξα ησλ 

ιηαλέκπνξσλ, ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ψζηε 

λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο δηαδηθηπαθέο 

αγνξέο.  

Γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ην λα αγνξάζνπλ δηαθνξεηηθά πξντφληα 

απφ δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα είλαη 

ιηγφηεξν δχζθνιν απ’ φηη γηα ηνπο 

απινχο θαηαλαισηέο. 

Morganosky 

and Cude 

(2002) 

Ζ δήηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα 

πψιεζε ηξνθίκσλ 

κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, δήηεκα 

απνζεκάησλ. 

Σν ζηαζεξφ θφζηνο αλά παξάδνζε γηα 

έλα πξντφλ, ε δπζθνιία ηεο 

εμνηθείσζεο κε έλα αθφκα δηαδηθηπαθφ 

θαηάζηεκα, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο 

φηη νη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο έρνπλ 

έιιεηςε ρξφλνπ θαη ζέηνπλ σο πξψηε 

ηνπο πξνηεξαηφηεηα ηελ επθνιία, ηνπο 

νδεγεί ζην λα απέρνπλ απφ ηελ αγνξά 

πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε. 



35 

 

Koschat (2008) Σα απνζέκαηα ηεο 

απνζήθεο κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηε 

δήηεζε. 

Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη 

αξλεηηθή φηαλ δε βξίζθνπλ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζην ξάθη. Οη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο, επηιέγνπλ 

λα επηζθεθηνχλ άιιν θαηάζηεκα 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην πξντφλ πνπ 

ςάρλνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

πξντφληα κάξθαο πνπ εκπηζηεχνληαη. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νδεγνχληαη 

ζηελ αγνξά θάπνηνπ αληαγσληζηηθνχ ή 

ππνθαηάζηαηνπ πξντφληνο. 

Miliotis and 

Pramatari 

(2008) 

Απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο 

παξαγγειίαο 

απνζεκάησλ ζηελ 

δηαζεζηκφηεηα 

πξντφλησλ. 

Με ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

γλψζεο κεηαμχ ησλ ιηαλέκπνξσλ θαη 

ησλ πξνκεζεπηψλ κεηψζεθε ε 

θαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ απνζεκάησλ 

ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%. 

Koschat, 

Srinagesh and 

Uhler (1995) 

Απνηειεζκαηηθέο 

επηινγέο γηα ηελ 

ηηκή θαη ηελ 

πνζφηεηα θάησ απφ 

κε θαζνξηζκέλε 

δήηεζε. 

 

ε πξντφληα πνπ ππάξρεη κηθξφο ή 

θαζφινπ έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ 

ζηελ απνζήθε, νη ηδηνθηήηεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεζφδνπο, ψζηε λα ηαηξηάμνπλ ηε 

δήηεζε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

απνζήθεο. 

Woensel et al. 

(2007) 

Ζ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο 

ειιείςεηο πξντφλησλ 

πξψηεο αλάγθεο. 

Οη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ 

ππνθαηάζηαηα αγαζά ζθεπηφκελνη ηε 

δεκηά ηελ νπνία δέρεηαη θπξίσο ε 

εηαηξεία πνπ παξάγεη ην πξντφλ πνπ 

βξίζθεηαη ζε έιιεηςε θαη φρη ν 

ρνλδξέκπνξνο ή ην ζνχπεξ κάξθεη. 

Grant and 

Fernie (2008) 

Οη ειιείςεηο ησλ 

απνζεκάησλ θαη ε 

Οη ιηαλέκπνξνη γεληθνχ 

εκπνξίνπ(βηβιία, ειεθηξνληθά είδε 
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δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ζηα 

ξάθηα ησλ 

ζπλνηθηαθψλ 

θαηαζηεκάησλ. 

θιπ.) ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο απ’ φηη 

νη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

καλαβηθήο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν  ζηνλ ηδίξν, θαζψο επίζεο 

θαη ζηελ θεξδνθνξία ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Δπίζεο απνδείρζεθε 

πσο ην 65% ησλ θαηαλαισηψλ δελ 

επξφθεηην λα αγνξάζνπλ πξντφληα απφ 

έλα θαηάζηεκα εάλ έξρνληαλ 

αληηκέησπνη κε έιιεηςε πξντφλησλ ζηα 

ξάθηα. 
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2:  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο επίζεο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο ζηε ζπλέρεηα, είραλ σο ζηφρν λα 

ζπλζέζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλαο θαηαλαισηήο επηιέγεη λα επηζθεθηεί έλα 

ζνχπεξ κάξθεη, ηί πξντφληα αγνξάδεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, θάζε πφζν ζπρλά 

ςσλίδεη θξνπηνιαραληθά, ηί αλαδεηά ζηνλ ρψξν καλαβηθήο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνηα είλαη 

ε αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή, φηαλ δελ βξίζθεη απηφ πνπ ςάρλεη, θαζψο θαη άιιεο 

ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχληαλ απφ 17 απιέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ν ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπο δελ μεπεξλνχζε ηα 5 κε 7 ιεπηά. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ έιαβε 

κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη 212 άηνκα, θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο σο επί ην πιείζηνλ θαη ε 

ζπκπιήξσζε απηψλ έγηλε ζε δπν θαηαζηήκαηα γλσζηήο αιπζίδαο Τπεξθαηαζηεκάησλ 

ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

γηλφηαλ πξσί θαη απφγεπκα ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηα άββαηα. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 

άηνκα δηάθνξσλ ειηθηψλ, επαγγεικάησλ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη θπξίσο απφ άηνκα 

πνπ επηζθέπηνληαη ηα Τπεξθαηαζηήκαηα απφ ζπάληα, θαζφινπ ή αθφκε θαη θαζεκεξηλά. 

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπο έγηλε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ έηνπο 2009. Ζ κέζνδνο πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Σα αξλεηηθά ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη φηη 

πνιχ ζπρλά πνιιά κέιε ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη πξφζπκα λα πάξνπλ κέξνο ζε κηα 

έξεπλα. Δπίζεο, επεηδή ε δηαδηθαζία επηινγήο ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο απφ έλα κεγάιν 

πιεζπζκφ είλαη ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, νη εξεπλεηέο αλαγθάδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δείγκαηα απιψο θαη κφλν επεηδή είλαη δηαζέζηκα. Θεσξείηαη απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο σο κηα απφ ηηο πην αδχλακεο κνξθέο δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο ην δείγκα 

πνπ επηιέγεηαη κπνξεί λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. ε έξεπλα 

πνπ έρεη γίλεη απφ ηνπο Rosenthal & Rosnow ην 1969 έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εζεινληέο 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο λνεκνζχλεο, αλψηεξε επαγγεικαηηθή ζέζε, 

κεγαιχηεξε αλάγθε επηδνθηκαζίαο, είλαη ιηγφηεξν απηαξρηθνί θαη θαιχηεξα 

πξνζαξκνζκέλνη απφ ηνπο κε εζεινληέο. Μεξηθά απφ ηα ζεηηθά ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

επθνιίαο είλαη φηη, ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο, ε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο επηηξέπεη ηνλ 

εξεπλεηή λα νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη ηελ έξεπλα κε ειάρηζηνπο πφξνπο θαη ζε πνιχ 

κηθξφ ρξφλν. Έηζη έρεη απνθηεζεί κηα θζελή ζε θφζηνο πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο. 



38 

 

2.2 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 17 εξσηήζεηο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ρσξίδνληαη 

ζε ππνεξσηήκαηα. Οη βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη νη 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά ςσλίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαηαλαισηήο γεληθά θαη 

πφζν ζπρλά απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. Έπεηηα αθνινπζεί κηα εξψηεζε κέζσ ηεο 

νπνίαο κπνξνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο ν 

θαηαλαισηήο επηζθέπηεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. 

Μεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ σο επηινγή είλαη ηα θξνπηνιαραληθά, ηα 

θξέαηα, ηα είδε λνηθνθπξηνχ θαη θαζαξηζκνχ θαη ηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο.  

ηελ ζπλέρεηα ππάξρεη κηα εξψηεζε κε ηελ νπνία δεηάκε απφ ηνλ θαηαλαισηή λα καο πεη 

πφζν ζπρλά ςσλίδεη θξνπηνιαραληθά, θαζψο επίζεο θη αλ θάλεη έξεπλα αγνξάο πξηλ 

αγνξάζεη ηα θξνπηνιαραληθά. Αθνινπζεί κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ην πφζν ζπρλά 

παξαηεξεί ειιείςεηο ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζην ηκήκα ησλ θξνπηνιαραληθψλ. Ζ 

επφκελε εξψηεζε εξεπλά ηελ αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή πνπ επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα 

θαη δελ βξίζθεη ην είδνο θξνχηνπ ή ιαραληθνχ πνπ ήζειε λα αγνξάζεη. Σνπ δίλνληαη 

θάπνηεο απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επηιέμεη κφλν κηα. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 

επφκελε εξψηεζε κε ηελ νπνία δεηάκε λα καο δψζεη ηελ ζεκαζία ηεο ιέμεο πνηφηεηα ν 

ίδηνο ν θαηαλαισηήο. ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βξίζθνληαη πέληε δεκνγξαθηθέο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εξσηψκελνπ, ηελ ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ηέινο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε.  

Δπηπιένλ εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ ε 

εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλέληεπμεο γηα εκάο θαη αγνξάο γηα ηνλ θαηαλαισηή. εκαληηθέο 

εξσηήζεηο απνηεινχζαλ επίζεο νη εξσηήζεηο πνπ ξσηνχζαλ ηνλ θαηαλαισηή εάλ ην 

πξψην πνπ θνηηάδεη ζηα θξνπηνιαραληθά είλαη ε θξεζθάδα ηνπο θαη εάλ είλαη ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο. 

 

2.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. Αξρηθά ζπληάρζεθαλ εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θη έπεηηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε λνεκαηηθή αθνινπζία κεηαμχ ηνπο. Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ 
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αιπζίδα ζνππεξ κάξθεη καο επηηξάπεθε ε είζνδνο ζε δπν θαηαζηήκαηα ηεο ζην λνκφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα δηελεξγήζνπκε ηελ έξεπλα καο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 17 εξσηήζεηο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο 

ρσξίδνληαλ ζε ππνεξσηήκαηα. Οη βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

είλαη νη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά ςσλίδεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαηαλαισηήο 

γεληθά θαη πφζν ζπρλά απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. Έπεηηα αθνινπζνχζε κηα 

εξψηεζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο ν θαηαλαισηήο επηζθέπηεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ζην 

νπνίν δηεμάγνληαλ ε έξεπλα. ηηο 212 ζπλεληεχμεηο έιαβαλ κέξνο άλδξεο θαη γπλαίθεο 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, κφξθσζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 

2.3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Καηφπηλ ηεο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ SPSS v.16.0.0. Έπεηηα αθνινπζψληαο ηα αληίζηνηρα βήκαηα γηα ηελ εκθάληζε 

ησλ ζπρλνηήησλ(frequencies) θαη ησλ πηλάθσλ ζπλάθεηαο γηα δεχγε πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ(crosstabs), φπσο είλαη νη κεηαβιεηέο καο ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εμάγακε ηα απνηειέζκαηα. Γηα θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα Microsoft Office Excel 2007 

v.12.0.4518.1014, ην νπνίν πεξηέρεη εξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

αλαπαξάζηαζεο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα γξαθήκαηα ηχπνπ πίηαο (Pie-chart), 

ξαβδνγξάκκαηα (Bar-chart) θαη ηζηνγξάκκαηα (Histogram) έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια 

αληηιεπηά ηα απνηειέζκαηα καο. 

 

2.3.2 ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Ζ ιέμε ζηαηηζηηθή δειψλεη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο, ελψ παξάιιεια 

δειψλεη θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. ήκεξα ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ε επεμεξγαζία 
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ηνπο γίλεηαη κε ηζρπξά κέζα. Ζ ζηαηηζηηθή κέζνδνο πξνζθέξεηαη θαη’ εμνρή γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελφο πιήζνπο ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη 

φρη ζχκθσλα κε ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ (Αζαλαζηάδεο, 2011). 

Ζ Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε, 

λα πξνβιέςνπκε, ή λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ βαζηζκέλνη ζε δεδνκέλα 

ηνπ δείγκαηνο. Λφγσ ηνπ φηη δελ κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

πάληα αιεζή, θαηαζθεπάζηεθαλ θάπνηα κέηξα αμηνπηζηίαο. Σα κέηξα απηά είλαη ην 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ειέγρνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα δηαθφξσλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ππνζέηνπκε φηη επεξεάδνπλ 

ηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ παξαηεξνχλ ειιείςεηο ζηα θξνπηνιαραληθά ησλ 

ζνχπεξ κάξθεη. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δπν 

νλνκαζηηθψλ ή ηαθηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 

Pearson chi-square(ρ
2
). ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία νη κεηαβιεηέο καο ήηαλ νλνκαζηηθέο 

(nominal). O έιεγρνο ρ
2
 είλαη έλαο γεληθφο έιεγρνο πνπ πξνηηκάηαη φηαλ έρνπκε 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα πνπ παίξλνπλ ηηκέο ζε έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα θηηάμνκε έλα πίλαθα 

δηκεηαβιεηψλ ζπρλνηήησλ (cross-tabs). Γηα φιεο δειαδή ζρεδφλ ηηο ζπλάθεηεο κε 

ηζνδηαζηεκηθψλ κεηαβιεηψλ (Καηζίιιεο, 1997). 

O έιεγρνο ρ
2
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο (goodness-of-

fit) θαη σο έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ζε πίλαθεο ζπλάθεηαο (contingency table). Ζ δνθηκαζία 

θαιήο πξνζαξκνγήο ειέγρεη αλ ε απφθιηζε ηεο πξαγκαηηθψλ θαη εθηηκψκελσλ ηηκψλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά. Ζ δνθηκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο (test of 

independence) ηαμηλνκεί κε βάζε δχν ραξαθηεξηζηηθά ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ δνθηκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο φηαλ ελδηαθεξφκαζηε λα εμεηάζνπκε αλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη αλεμάξηεηα ή φρη (Γεξνληίδεο 2007, Πξακαγγηνχιεο 2008). 

ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο καο έρνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, καο ελδηαθέξεη λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ζε πίλαθα ηελ θνηλή 

θαηαλνκή δχν ηέηνησλ κεηαβιεηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο ρ
2
 ειέγρεη ηελ απνδνρή ηεο ππφζεζεο 

Ζ0(κεδεληθή ππφζεζε), ε νπνία εθθξάδεη πσο νη δπν πξνο εμέηαζε κεηαβιεηέο είλαη 

εμαξηεκέλεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Ζ1(ελαιιαθηηθή ππφζεζε), ε νπνία εθθξάδεη πσο νη δπν 

πξνο εμέηαζε κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο. Έρνληαο εμ’ αξρήο νξίζεη σο επίπεδν ή 

ζηάζµε ζεκαληηθφηεηαο a(a-value)<=0.05 αθνινπζνχκε ηα θαηάιιεια βήκαηα ζην 

πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS, έηζη ψζηε λα καο εκθαληζηεί ν 
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αληίζηνηρνο πίλαθαο Chi-Square Tests. Αλ απνξξίςνπκε ηελ Ζ0: κ=κ0 γηα a= 0,05 ηφηε ην 

95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο κ δελ πεξηέρεη ηελ ηηκή κ0. Ωο Ζ0 νξίδεηαη δειαδή ε 

κεδεληθή ππφζεζε γηα λα ειέγμνπκε αλ ε κέζε ηηκή κ κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο ρ κπνξεί 

λα πάξεη θάπνηα ηηκή ίζε κε κ0. Έρνληαο εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια βήκαηα θαη αθνχ καο 

εκθαλίζηεθε ν αληίζηνηρνο πίλαθαο, ειέγρνπκε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-value), εάλ 

είλαη κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην a-value. Πην ζπγθεθξηκέλα, ειέγρνπκε εάλ 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα. ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζακε θαη ζηε ζπλέρεηα εάλ 

ην p<=a, ηφηε απνδερφκαζηε ηελ H0 θαη απνξξίπηνπκε ηελ Ζ1. ε πεξίπησζε πνπ p>a, 

ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 θαη δερφκαζηε ηελ Ζ1. 

 

2.3.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Βαζηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε: 

A. Σα Διιεληθά νχπεξ κάξθεη κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ, 

δελ ηθαλνπνηνχλ κε επάξθεηα ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δπηκέξνπο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

A. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εβδνκαδηαία δψλε. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εβδνκαδηαία 

δψλε. 

B. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δηαθέξεη απφ κέξα ζε κέξα. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ δηαθέξεη απφ κέξα ζε κέξα. 

C. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ 

θάζε θαηαλαισηή. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηνπ θάζε θαηαλαισηή. 

D. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. 
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E. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε. 

F. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα αγνξάο ησλ 

θξνπηνιαραληθψλ. 

Ζ1:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα αγνξάο 

ησλ θξνπηνιαραληθψλ. 

G. Ζ0:Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ1: Ζ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν ησλ 

θαηαλαισηψλ. 
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3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Με ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS έγηλε ε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Σα δεδνκέλα πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ 212 εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο πειάηεο θαηαζηεκάησλ γλσζηήο 

αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ super market. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζε κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. ην ηέινο, θαηά ηελ 

εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, γίλεηαη ζχγθξηζε απηψλ κε παξφκνηεο έξεπλεο ηνπ θιάδνπ 

πνπ έγηλαλ ζην παξειζφλ. 

 

3.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αξρηθά ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, μεθηλψληαο απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Έπεηηα ζα 

αθνινπζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ μερσξηζηά γηα θάζε 

θξηηήξην. 

 

Πίνακαρ 3.1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

Γεδομένα Γςναηέρ Απανηήζειρ Πλήθορ 

 

Απιθμόρ Αλςζίδυν  

οςπεπ Μάπκεη 
1 42 

 2 100 

 3 48 

 >4 22 

Φύλο Άνδπαρ 30,2% 

 Γςναίκα 69,8% 

Ζλικία <18 0,9% 

 19-25 9,4% 
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 26-35 18,9% 

 36-45 21,7% 

 46-55 28,8% 

 56-65 14,2% 

 >66 6,1% 

Δκπαίδεςζη Γημοηικό 19 

 Γςμνάζιο 12 

 Λύκειο 46 

 Ηδιυηική Δκπαίδεςζη 17 

 Σεσνολογική Δκπαίδεςζη 25 

 Ανώηαηη Δκπαίδεςζη 72 

 
Μεηαπηςσιακή 

Δκπαίδεςζη 
21 

Οικογενειακή Καηάζηαζη Άγαμορ 46 

 Έγγαμορ 146 

 Γιαζεςγμένορ 10 

 Υήπορ 10 

Μέγεθορ Νοικοκςπιού 1 άηομο 18 

 2 άηομα 63 

 3 άηομα 45 

 4 άηομα 66 

 >5 άηομα 20 

Δπάγγελμα Άνεπγορ 13 

 Δπγαζόμενορ 118 
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 ςνηαξιούσορ 32 

 Οικιακά 29 

 ποςδέρ 20 

 

 

Γπάθημα 3.1: Καηαλνκή εβδνκαδηαίαο δψλεο 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 3.1 νη πεξηζζφηεξεο αγνξέο δηελεξγνχληαη απφ ηε 

Γεπηέξα εσο θαη Πέκπηε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 88,2% ελψ ην ππφινηπν 11,8% γίλνληαη ηελ 

Παξαζθεπή θαη ην άββαην. 
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Γπάθημα 3.2: Καηαλνκή εκεξψλ  

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή εκεξψλ δειαδή πνηεο εκέξεο 

ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αγνξψλ απφ ην θαηάζηεκα. Όπσο θαίλεηαη 

απφ ην γξάθεκα ηε Γεπηέξα γίλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αγνξψλ ζε πνζνζηφ 27,4%, 

ηελ Σξίηε 25%, ηελ Σεηάξηε 18,4%, ηελ Πέκπηε 17,5%, ηελ Παξαζθεπή 6,1% θαη ην 

άββαην 5,7%. 

 

Γπάθημα 3.3: Καηαλνκή ρξνληθήο δψλεο 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 53,3% επηζθέπηεηαη ην 

θαηάζηεκα ηελ απνγεπκαηηλή δψλε δειαδή κεηαμχ 1700 θαη 21:00, ην 29,2% ηελ 
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κεζεκεξηαλή δψλε κεηαμχ 12:00 κε 17:00 θαη ην 17,5% επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα ζηελ 

πξσηλή δψλε απφ ηηο 09:00 κέρξη ηηο 12:00. 

 

Γπάθημα 3.4: Καηαλνκή επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο εξσηψκελσλ 

Όζν αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξσηψκελσλ ην 55,7% είλαη 

εξγαδφκελνη, ην 9,4% είλαη ζπνπδαζηέο, ην 13,7% αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, ην 15,1% 

είλαη ζπληαμηνχρνη θαη ην 6,1% είλαη άλεξγνη. 
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Γπάθημα 3.5: Αξηζκφο Αιπζίδσλ νππεξ Μάξθεη απφ ηηο νπνίεο αγνξάδνπλ νη 

εξσηψκελνη  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 3.5, ην 47,2% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη απφ δπν 

αιπζίδεο ζνππεξ κάξθεη, ην 22,6% απφ ηξεηο, ην 19,8% απφ κηα θαη ην 10,4% απφ 

ηέζζεξηο αιπζίδεο ζνππεξ κάξθεη θαη πάλσ. 

 

 

 

Γπάθημα 3.6: Μέγεζνο λνηθνθπξηνχ εξσηψκελσλ 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 31,1% ςσλίδεη γηα ηέζζεξα 

άηνκα , ην 29,7% ςσλίδεη γηα δπν άηνκα, ην 21,2% ςσλίδεη γηα 3 άηνκα, ην 9,4% ςσλίδεη 

γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε άηνκα, ελψ ην 8,5% ςσλίδεη κφιηο γηα έλα άηνκν.   
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Γπάθημα 3.7: Δπίπεδν κφξθσζεο εξσηψκελσλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ην 34% είλαη απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ην 21,7% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ην 11,8% είλαη απφθνηηνη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, 

ην 9,9% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ην 9% έρεη απνθνηηήζεη ην δεκνηηθφ, ην 8% 

είλαη απφθνηηνη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην ππφινηπν 5,7% είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ.  

 

 

Γπάθημα 3.8: Δπίπεδν νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εξσηψκελσλ 
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Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 3.8 ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 68,9% ήηαλ έγγακνη, ην 21,7% ήηαλ 

άγακνη, ην 4,7% ήηαλ δηαδεπγκέλνη θαη ρήξνη. 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ νη νπνίνη 

αγνξάδνπλ πξντφληα δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα είλαη 51,8%, θάζε εκέξα 25,5%, κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα 17,5%, θάζε δεθαπέληε εκέξεο 3,3% θαη κηα θνξά ζηηο δέθα εκέξεο 1,9%. 

Πίνακαρ 3.2: πρλφηεηα αγνξάο εξσηψκελσλ 

ςσνόηηηα Αγοπάρ ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) 

Κάζε εκέξα 54 25,5 

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα 37 17,5 

Γπν θνξέο ηελ εβδνκάδα 110 51,8 

Μηα θνξά ζηηο δέθα εκέξεο 4 1,9 

Κάζε δεθαπέληε εκέξεο 7 3,3 

χλνιν 212 100 

Πίνακαρ 3.3: πρλφηεηα αγνξάο εξσηψκελσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα 

ςσνόηηηα Αγοπάρ ςσνόηηηα Ποζοζηό(%) 

Πνηέ 1 0,3 

πάληα 12 5,7 

Μεξηθέο θνξέο 37 17,5 

Πνιχ ζπρλά 90 42,5 

Πάληα 72 34,0 

χλνιν 212 100 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 42,5% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη 

απφ ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα πνιχ ζπρλά, ην 34% πάληα, ην 17,5% κεξηθέο θνξέο, ην 

5,7% ζπάληα θαη πνηέ ην 0,3%. 

Βαζκνλνκήζακε κηα θιίκαθα απφ ην έλα κέρξη ην πέληε γηα λα αμηνινγήζνπλ νη 

θαηαλαισηέο ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα 

θαηάζηεκα νππεξ Μάξθεη. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαηαθέξακε λα ζρεκαηίζνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πνηα είλαη ηα πξντφληα ηα νπνία πξνζειθχνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα θάζε εξσηψκελν. Θεσξήζακε ηνλ αξηζκφ έλα σο επηινγή γηα 

έλα θαζφινπ ζεκαληηθφ πξντφλ θαη ηνλ αξηζκφ πέληε σο επηινγή γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πξντφλ. ην γξάθεκα 3.9 παξνπζηάδνληαη βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

θαηεγνξίαο πξντφλησλ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα νππεξ Μάξθεη. Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα 
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παξαηεξνχκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα είδε 

λνηθνθπξηνχ θαη θαζαξηζκνχ, ηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο, ηα είδε 

παληνπσιείνπ – ηξφθηκα, ηα πνηά – αλαςπθηηθά, ηα θξνπηνιαραληθά θαη ηα αιιαληηθά. 

Μέηξηαο ζεκαζίαο είλαη ηα είδε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, ηα 

βηνινγηθά πξντφληα, ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα. 

 

Γπάθημα 3.9: εκαληηθφηεηα θάζε θαηεγνξίαο πξντφλησλ γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνπο εξσηψκελνπο 

 

 



52 

 

 

Γπάθημα 3.10: πρλφηεηα αγνξάο θξνπηνιαραληθψλ 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ην 90,1% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη 

θξνχηα θαη ιαραληθά 1–2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 7,1% ςσλίδεη θαζεκεξηλά θαη ην 2,8% 

1-2 ην κήλα. 

 

 

Γπάθημα 3.11: πρλφηεηα έξεπλαο αγνξάο ζηα θξνπηνιαραληθά 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ην 26,9% δελ 

δηεμάγεη πνηέ έξεπλα αγνξάο γηα ηα θξνπηνιαραληθά, ην 21,7% δηεμάγεη πάληα έξεπλα γηα 

ηα θξνπηνιαραληθά, ην 19,8% ζπάληα, ην 19,3% πνιχ ζπρλά θαη ην 12,3% κεξηθέο θνξέο. 
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Όπσο ζπλέβε θαη ζηελ εξψηεζε ζεκαληηθφηεηαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξντφλησλ γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηνπο εξσηψκελνπο έηζη θαη ζε απηή 

ηελ εξψηεζε βαζκνλνκήζακε κηα θιίκαθα απφ ηνπο αξηζκνχο έλα κέρξη πέληε γηα λα 

αμηνινγήζνπλ νη θαηαλαισηέο ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαηά ηελ 

αγνξά θξνπηνιαραληθψλ. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαηαθέξακε λα ζρεκαηίζνπκε κηα 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πνηα είλαη ε γλψκε θαη ε ζπκπεξηθνξά θάζε εξσηψκελνπ, 

φηαλ πξνζέξρεηαη ζην θαηάζηεκα γηα ηελ αγνξά θξνπηνιαραληθψλ. Θεσξήζακε ηνλ 

αξηζκφ έλα σο επηινγή γηα ηελ πιήξε δηαθσλία ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ θάζε πξφηαζε θαη 

ηνλ αξηζκφ πέληε σο επηινγή γηα ηελ πιήξε ζπκθσλία. ην γξάθεκα 3.12 παξνπζηάδνληαη 

βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ νη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο εξσηήζεθαλ νη θαηαλαισηέο.  

 

Γπάθημα 3.12: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηελ αγνξά 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε θξεζθάδα ησλ θξνπηνιαραληθψλ, εάλ είλαη εγρψξηα 

ηα πξντφληα, εάλ έρνπλ πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαη ηέινο εάλ είλαη βηνινγηθά. 

 



54 

 

 

Γπάθημα 3.13: πρλφηεηα ειιείςεσλ ζηα θξνπηνιαραληθά 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 3.13 ην 50% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο παξαηεξεί 

ζπάληα ειιείςεηο ζηα θξνπηνιαραληθά. Σν 24,5% παξαηεξεί ειιείςεηο κεξηθέο θνξέο, ην 

21,2% δελ παξαηεξεί πνηέ ειιείςεηο, ην 3,3% παξαηεξεί πνιχ ζπρλά θαη ην 1% πάληα. 

 

 

Γπάθημα 3.14: Πσο αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη ηε πνηφηεηα 
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα ην 99,1% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη 

αληηιακβάλνληαη ηε ιέμε πνηφηεηα σο κηα ιέμε ε νπνία πεγάδεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλα πξντφλ. Σν 0,9% αληηιακβάλεηαη ηε ιέμε πνηφηεηα σο κηα ιέμε ε 

νπνία πεγάδεη απφ ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θξνπηνιαραληθνχ. 

 

Γπάθημα 3.15: Αληηδξάζεηο θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε έιιεηςεο θξνπηνιαραληθψλ 

 

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ απηνί 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ειιείςεηο θξνπηνιαραληθψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ην γξάθεκα 

3.15 ην 60,4% ησλ εξσηεζέλησλ, φηαλ ππάξρεη έιιεηςε θξνπηνιαραληθψλ ηφηε, 

κεηαβαίλεη ζε άιιν θαηάζηεκα κε ζθνπφ λα αγνξάζεη κφλν ην πξντφλ πνπ έιεηπε απφ ην 

πξψην θαηάζηεκα. Σν 17% αλαβάιεη εληειψο ηελ αγνξά ηνπ, ην 9,9% θαζπζηεξεί ηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο θαη επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα αξγφηεξα ή ηηο επφκελεο εκέξεο, ην 

9,4% αγνξάδεη ππνθαηάζηαην πξντφλ θαη ηέινο ην 3,3% κεηαβαίλεη ζε άιιν θαηάζηεκα 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο αγνξέο ηνπ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή φηαλ παξαηεξεί ειιείςεηο ζηα θξνπηνιαραληθά ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

3.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Ζ αβεβαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο παξάδνζεο, ε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, ε 

επαηζζεζία, νη απφηνκεο αιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ καο νδεγνχλ θαη καο 

αλαγθάδνπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ππφ απζηεξέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο. Ζ 
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απξφβιεπηε δήηεζε, θαζψο επίζεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο απνζεκάησλ κπνξεί 

εχθνια λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο απνζέκαηνο, θάηη ην νπνίν ζα είρε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αιπζίδα νππεξ Μάξθεη, ηνλ παξαγσγφ θαη πάλσ απ’ φια 

γηα ηνλ θαηαλαισηή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο 

απνζέκαηνο ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο ειιείςεηο ησλ θξνπηνιαραληθψλ είλαη ε εβδνκαδηαία δψλε ζηελ νπνία 

επηζθέπηνληαη νη θαηαλαισηέο ην θαηάζηεκα. Έηζη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

απνδερφκαζηε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε, θαζψο θαίλεηαη φηη  ππάξρεη  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκέξαο επίζθεςεο θαη ζηελ αληίδξαζε ζηελ έιιεηςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, δηφηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,031<0,05. 

Πίνακαρ 3.4: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο εβδνκαδηαίαο δψλεο θαη αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,655
a
 4 ,031 

Likelihood Ratio 11,832 4 ,019 

Linear-by-Linear 

Association 
8,049 1 ,005 

N of Valid Cases 212 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,83. 
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Γπάθημα 3.16: Αληηδξάζεηο θαηαλαισηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εβδνκαδηαία δψλε 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ν νπνίνο θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο ειιείςεηο ησλ θξνπηνιαραληθψλ είλαη ε εκέξα επίζθεςεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Έηζη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εκέξαο επίζθεςεο θαη ηεο αληίδξαζεο ζηελ έιιεηςε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ δηφηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,005<0,05, άξα 

απνδερφκαζηε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 

Πίνακαρ 3.5: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο εκέξαο επίζθεςεο θαη αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,989
a
 20 ,005 

Likelihood Ratio 40,204 20 ,005 

Linear-by-Linear Association 4,337 1 ,037 

N of Valid Cases 212   
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Γπάθημα 3.17: Αληηδξάζεηο θαηαλαισηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εκέξα επίζθεςεο 

Τπάξρνπλ φκσο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη δε θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο 

απνζέκαηνο ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο 

επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο p=0,139>0,05 θαη απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. Φαίλεηαη 

δειαδή φηη  δελ ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηνπ θάζε θαηαλαισηή θαη ηεο αληίδξαζεο ζηελ έιιεηςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

Πίνακαρ 3.6: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο εθπαίδεπζεο θαη αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,551
a
 24 ,139 

Likelihood Ratio 37,083 24 ,043 

a. 16 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 
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Linear-by-Linear Association ,615 1 ,433 

N of Valid Cases 212   

a. 24 cells (68,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,40. 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p=0,789>0,05, 

άξα δελ ππάξρεη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ αληίδξαζε ηνπο θαη απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 

Πίνακαρ 3.7: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο θαη αληίδξαζεο 

θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,327
a
 16 ,789 

Likelihood Ratio 12,227 16 ,728 

Linear-by-Linear Association ,109 1 ,741 

N of Valid Cases 212   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,43. 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απνηειεί 

έλα αθφκε παξάγνληα πνπ δελ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο απνζέκαηνο ζηα 

θξνπηνιαραληθά. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη p=0,100>0,05, άξα δελ ππάξρεη  

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο αληίδξαζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 

Πίνακαρ 3.8: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αληίδξαζεο 

θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 
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Pearson Chi-Square 18,533
a
 12 ,100 

Likelihood Ratio 15,948 12 ,194 

Linear-by-Linear Association ,594 1 ,441 

N of Valid Cases 212   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,33. 

 

Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ δελ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο απνζέκαηνο ζηα 

θξνπηνιαραληθά, είλαη ε ζπρλφηεηα αγνξάο ηνπο. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

p=0,366>0,05, άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο 

αγνξάο θαη ηεο αληίδξαζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 

Πίνακαρ 3.9: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ζπρλφηεηαο αγνξάο θξνπηνιαραληθψλ θαη 

αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,720
a
 8 ,366 

Likelihood Ratio 8,455 8 ,390 

Linear-by-Linear Association ,357 1 ,550 

N of Valid Cases 212   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,20. 

 

Σν θχιν ηνπ θαηαλαισηή επίζεο δελ θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο απνζέκαηνο ζηα 

θξνπηνιαραληθά. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

θχινπ είλαη p=0,290>0,05, άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

θχιν ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ειιείςεηο θαη 

απνξξίπηνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 

Πίνακαρ 3.10: Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο θχινπ θαηαλαισηψλ θαη αληίδξαζεο θαηαλαισηψλ 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,976
a
 4 ,290 

Likelihood Ratio 4,862 4 ,302 

Linear-by-Linear Association ,164 1 ,686 

N of Valid Cases 212   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,11. 
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4: ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

εμήρζεζαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα φζν αλαθνξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηηο ειιείςεηο θξνπηνιαραληθψλ, θαζψο επίζεο θαη πνηνη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην 69,8% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο πνπ εξσηήζεθε ήηαλ γπλαίθεο 

θαη ην 30,12% άλδξεο, ελψ ην 53,3% ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξψζεθε ηηο ψξεο 

πέληε κε ελλέα ην απφγεπκα. Παξάιιεια ην 55,7% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη εξγαδφκελνη, 

ελψ ην ππφινηπν 44,3% είλαη άλεξγνη, ζπληαμηνχρνη, νηθηαθήο απαζρφιεζεο θαη θνηηεηέο.  

Βξήθακε φηη ην 69,4% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη απφ 1 έσο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 

1,9% κηα θνξά ζηηο 10 κέξεο, ην 3,3% 2 θνξέο ην κήλα θαη ην ππφινηπν 25,5% 

θαζεκεξηλά. Σν 76,5% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη απφ ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα πνιχ 

ζπρλά ή πάληα, ην 17,5% κεξηθέο θνξέο, ην 5,7% ζπάληα θαη ην 0,3% πνηέ. Δπίζεο ην 

67% επηζθέπηεηαη έσο δχν αιπζίδεο ζνππεξ κάξθεη γηα ηηο αγνξέο ηνπ, ην 22,6% ηξείο 

θαη ην 10,4% ηέζζεξηο θαη πάλσ.  

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε έρεη ελδηαθέξνλ, δηφηη ην 68,9% ησλ εξσηψκελσλ είλαη 

έγγακνη, ην 21,7% είλαη άγακνη, ην 4,7% είλαη ρσξηζκέλνη θαη ην 4,7% είλαη ρήξνη, ελψ ην 

8,5% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη γηα έλα κφλν άηνκν, ην 29,7% γηα δχν, ην 21,2% γηα 3 

άηνκα, ην 31,1% γηα 4 άηνκα θαη ην 9,4% γηα πάλσ απφ 5 άηνκα.  

Όια ηα παξαπάλσ καο δείρλνπλ φηη θαηά θχξην ιφγσ νη πειάηεο ησλ νχπεξ Μάξθεη 

είλαη εξγαδφκελεο γπλαίθεο πνπ επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκα ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο πνπ 

ςσλίδνπλ είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κφλν είηε γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Σα παξαπάλσ 

αηηηνινγνχλ ηελ κε ζπρλή επίζθεςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη καο πξνβάινπλ ηελ χπαξμε 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ. Δπίζεο ε επίζθεςε ησλ 

θαηαλαισηψλ πεξηνξίδεηαη ζε δπν ή ηξία ην πνιχ θαηαζηήκαηα ζνχπεξ κάξθεη. Ωο 

ζπλέπεηα ν θαηαλαισηήο νδεγείηαη ζε καδηθέο αγνξέο θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ην 

θαηάζηεκα θαη ζε αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφλησλ, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί λα 

επηζθεθζεί μαλά θαη μαλά ην θαηάζηεκα. Όπσο ήηαλ θπζηθφ απ’ φια ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ν θαηαλαισηήο ζέιεη λα βξίζθεη απηφ πνπ ςάρλεη, γξήγνξα, ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη πνηφηεηα θαη θπζηθά πάληα έηνηκν ζην ξάθη γηα αγνξά.  

Σα είδε ησλ πξντφλησλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ζνππεξ κάξθεη είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα είδε 
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λνηθνθπξηνχ θαη θαζαξηζκνχ, ηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο, ηα είδε 

παληνπσιείνπ – ηξφθηκα, ηα πνηά – αλαςπθηηθά, ηα θξνπηνιαραληθά θαη ηα αιιαληηθά. 

Μέηξηαο ζεκαζίαο είλαη ηα είδε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, ηα 

βηνινγηθά πξντφληα, ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα.  

Αλ θνηηάμνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ θξνπηνιαραληθψλ, 

παξαηεξήζακε φηη ην 90,1% ησλ εξσηψκελσλ ςσλίδεη θξνχηα θαη ιαραληθά 1–2 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα, ην 2,8% 1-2 ηνλ κήλα θαη ην 7,1% θαζεκεξηλά. Ζ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε θξεζθάδα ηνπ θξνπηνιαραληθνχ, εάλ είλαη 

εγρψξην ην πξντφλ, εάλ έρεη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαη ηέινο εάλ είλαη βηνινγηθφ. ε 

κέηξην βαζκφ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηηκή, ηελ πνηθηιία, γηα ηνπηθά πξντφληα 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηέινο γηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα. Δδψ βιέπνπκε φηη ε 

ζπρλφηεηα αγνξάο θξνπηνιαραληθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπρλφηεηα αγνξψλ πνπ έρνπλ νη 

θαηαλαισηέο. Οη κηζνί θαη παξαπάλσ εξσηψκελνη αγνξάδνπλ ηα θξνπηνιαραληθά ηνπο 

ζρεδφλ πάληα απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα θη έηζη κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα πξντφληα ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, θάηη 

πνπ είλαη ην θχξην αίηεκα ηνπ θαηαλαισηή. Όπσο ζα πεξίκελε θαλείο ε απμεκέλε δήηεζε 

ησλ θξνπηνιαραληθψλ ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ειιείςεσλ απνζεκάησλ. ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ φκσο νη θαηαλαισηέο δελ θάλεθε θάηη ηέηνην. πγθεθξηκέλα ην 

71,2% παξαηεξεί ειιείςεηο πνηέ ή ζπάληα. Σν 27,8% παξαηεξεί κεξηθέο θνξέο ή ζπρλά , 

ελψ κφιηο ην 1% πάληα. Απηφ καο εληζρχεη ηελ ζεηηθή εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα θαη δηθαηνινγεί ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ ςσλίδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. 

ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ αληίδξαζε ηνπο ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο θξνπηνιαραληθψλ, ην 60,4% ησλ εξσηψκελσλ επηιέγεη ηελ αιιαγή 

θαηαζηήκαηνο κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, φηαλ είλαη ζε έιιεηςε θάπνην θξνχην ή 

ιαραληθφ, ην 17% αλαβάιεη εληειψο ηελ αγνξά ηνπ, ην 9,9% θαζπζηεξεί ηελ αγνξά ηνπ 

θαη επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα αξγφηεξα ή κηα κέξα κεηά, ην 9,4% αγνξάδεη 

ππνθαηάζηαην θαη ην 3,3% πεγαίλεη ζε άιιν θαηάζηεκα γηα φιεο ηηο αγνξέο ηνπ. Δδψ 

δηθαηνινγείηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρνπλ ηα θξνπηνιαραληθά πνπ πξναλαθέξακε θαη 

ε επίδξαζή ηεο, ε νπνία κπνξεί πνιχ εχθνια λα ζηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ν θαηαλαισηήο λα βξεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα θαη άιια πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ή 

κεγαιχηεξε πνηθηιία, θαιχηεξε πνηφηεηα ή αθφκε θαη ζε πξνζθνξέο. Απηφ ζα ήηαλ 
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θαηαζηξνθηθφ γηα ην θαηάζηεκα θαζψο ζα κεησλφηαλ ην κεξίδην αγνξάο, ε αμηνπηζηία, ε 

θήκε ζαλ θαηάζηεκα θαη θπζηθά ζα κεηψλνληαλ ηα θέξδε.  

Απφ ηνπο ειέγρνπο αλεμαξηεζίαο βξήθακε πσο, ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ, νη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη ε εβδνκαδηαία δψλε θαη ε εκέξα επίζθεςεο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ην 

θάζε έλα. Δλψ παξάγνληεο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε ζπρλφηεηα αγνξάο θξνπηνιαραληθψλ, ην θχιν ησλ 

θαηαλαισηψλ δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηελ αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ έιιεηςε 

απνζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζακε πσο ηηο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε νη 

θαηαλαισηέο ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζην λα επηζθεθηνχλ θάπνην άιιν θαηάζηεκα κφλν γηα 

ην πξντφλ πνπ έιιεηπε, φηαλ αληηκεησπίζνπλ ειιείςεηο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά. Απηφ 

εμεγείηαη θαζψο νη ειηθίεο 26-65 είλαη ζπλήζσο εξγαδφκελνη θαη κεηαθηλνχληαη 

θαζεκεξηλά, πξάγκα πνπ δελ ηνπο ζηακαηά απφ ην λα επηζθεθηνχλ θάπνην άιιν 

θαηάζηεκα εχθνια θαη γξήγνξα. 

Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηεγνξίεο 

πςειήο ζεκαζίαο γηα απηφλ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη 

γηα ην θαηάζηεκα ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ελφο πξντφληνο πνπ επηζπκεί. Αλ πξνζζέζνπκε 

ζε απηφ φηη νξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ζηα εππαζή 

πξντφληα, ηφηε ν πεξηνξηζκφο δηαζέζηκσλ πξντφλησλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ειιείςεσλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο λα ζηξαθνχλ νη θαηαλαισηέο ζε 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζπλερείο παξαδφζεηο πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πην αλαιπηηθά, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε, νη θαηαλαισηέο ηηο εκέξεο Γεπηέξα, Σξίηε, 

Σεηάξηε θαη Πέκπηε ηείλνπλ λα επηζθέπηνληαη άιια θαηαζηήκαηα ψζηε λα αγνξάδνπλ ην 

πξντφλ πνπ έιεηπε. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη απνθάζεηο ησλ Logistics ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαζηήκαηνο νδεγεί ηνπο πειάηεο ηεο ηηο παξαπάλσ εκέξεο ζε άιια αληαγσληζηηθά 

θαηαζηήκαηα. Απηφ φπσο πξναλαθέξακε έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο κηαο θαη κεηψλεηαη ην 

κεξίδην αγνξάο, ε αμηνπηζηία, ε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θπζηθά κεηψλνληαη ηα θέξδε.  

Γηα λα κπνξέζεη λα εμαιείςεη απηά ηα θαηλφκελα ειιείςεσλ ε αιπζίδα, ζα πξέπεη λα 

βειηηψζεη πνιινχο παξάγνληεο θαη ηα Logistics κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ψζηε λα 

εθπιεξσζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία ην πξφβιεκα 

εληνπίδεηαη θάπνηεο θνξέο ζηνλ ιηαλέκπνξν θαη άιιεο θνξέο ζηνλ πξνκεζεπηή. Όια 

μεθηλνχλ απφ ην πξφβιεκα ζηελ απνζήθε ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πηζαλφλ λα 

παξνπζηαζηεί έιιεηςε. Ζ ιάζνο πνζφηεηα ζηελ παξαγγειία, ε ιάζνο ρξνληθή ζηηγκή 
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ππνβνιήο ηεο παξαγγειίαο, θαζψο επίζεο θαη ε αδπλακία εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ 

ηελ απνζήθε, είηε ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο είηε άιισλ ιφγσλ, είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηηο ειιείςεηο πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηε παξνχζα εξγαζία κειεηήζακε έλα εμεηδηθεπκέλν ζέκα ηεο επίδξαζεο ησλ 

ειιείςεσλ ησλ απνζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη 

ζηηο ειιείςεηο ησλ θξνπηνιαραληθψλ εζηηάδνληαο θπξίσο ζην ιηαλεκπφξην.  

Ξεθηλήζακε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην 

ιηαλεκπφξην ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην Δμσηεξηθφ.  πλερίζακε αλαιχνληαο ηνλ ξφιν 

ησλ απνζεκάησλ ζην ιηαλεκπφξην, επηζεκάλακε αηηίεο δεκηνπξγίαο ειιείςεσλ 

απνζεκάησλ, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέηαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ην πειαηεηαθφ θνηλφ θαη αλαιχζεθαλ κε ην πξφγξακκα SPSS, 

εμήρζεζαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία καο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ειιείςεσλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε φηη ζην ζχγρξνλν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ψζηε 

λα θεξδίζεη αιιά θαη λα δηαηεξήζεη έλα θαηάζηεκα ηνπο πειάηεο ηνπ, είλαη ε αδηάθνπε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ξαθηψλ κε είδε ηα νπνία δεηνχλ νη πειάηεο θαη έρνπλ ηελ απαίηεζε 

λα ηα βξνπλ πάληα έηνηκα ζηα ξάθηα γηα αγνξά, γξήγνξα, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη 

πνηφηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε απνζέκαηνο ζην θαηάζηεκα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε 

θάπνην άιιν αληαγσληζηηθφ θαηάζηεκα γηα ηηο αγνξέο ηνπ. Απηφ δεκηνπξγεί πηζαλνχο 

θηλδχλνπο ψζηε ν πειάηεο πνπ ζα κεηαβεί ζην αληαγσληζηηθφ θαηάζηεκα γηα έλα κφλν 

πξντφλ ελδερνκέλσο λα θαηαιήμεη ζην ηέινο λα πξαγκαηνπνηεί εθεί φιεο ηνπ ηηο αγνξέο. 

Απηφ νδεγεί, ζε πηζαλή κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, αμηνπηζηίαο, θήκεο ζαλ θαηάζηεκα 

θαη θπζηθά κείσζε ησλ θεξδψλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν φηαλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα 

ξάθηα, ην θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ πνπ δεκηψλεηαη δελ είλαη πάληα ν θαηαλαισηήο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο εληνπίζηεθε απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, φηαλ ν θαηαλαισηήο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηελ έιιεηςε ελφο πξντφληνο ην νπνίν δελ ππάξρεη ζηα ξάθηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ζπρλά αληηδξά κε ηελ επίζθεςε ηνπ ζε έλα άιιν αληαγσληζηηθφ 

θαηάζηεκα, ψζηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ πνπ έιεηπε. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

δεκηψλεηαη ν θαηαλαισηήο, αιιά ν ιηαλέκπνξνο. Όηαλ φκσο ην πξντφλ είλαη θάπνην 

ηξφθηκν ή θάπνην είδνο πνπ κπνξεί λα είλαη πξψηεο αλάγθεο θαη ν θαηαλαισηήο 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην πξντφλ θαη φρη γηα ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο, ε αιπζίδα 

θαηαζηεκάησλ δελ επεξεάδεηαη. Ζ εηαηξία παξαγσγήο είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ην 
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αξλεηηθφ αληίθηππν, φηαλ ν θαηαλαισηήο αγνξάδεη θάπνην αληαγσληζηηθφ ή 

ππνθαηάζηαην πξντφλ. Όπσο είλαη θπζηθφ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα εηαηξία 

θαηαζηεκάησλ είλαη λα έρεη απνζέκαηα θαη πνηθηιία ζηα ξάθηα ηεο. Σν ίδην ζεκαληηθφ 

είλαη νη εηαηξίεο λα πξνκεζεχνπλ άκεζα ηα θαηαζηήκαηα θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ειιείςεσλ απνζεκάησλ κε ηα ιηγφηεξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

Σα  Logistics κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ, ψζηε λα εθπιεξσζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο κε 

ηξφπνπο θαη κεζφδνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα ησλ ειιείςεσλ, αξρηθά ζα πξέπεη λα βειηησζεί ε 

επηθνηλσλία ηεο θεληξηθήο απνζήθεο κε ην θαηάζηεκα θαη έπεηηα ηεο θεληξηθήο απνζήθεο 

κε ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο ζα πξέπεη νη πξνκεζεπηέο λα εγγπψληαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, θαζψο επίζεο λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ απνζήθε γηα 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηηο παξαδφζεηο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο πνπ ζα κπνξνχλ λα εθνδηάδνπλ κε ηα 

πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε έιιεηςε. Έλα αθφκε ζεκείν ην νπνίν ρξεηάδεηαη βειηίσζε 

είλαη νη ρξφλνη αλαπιήξσζεο απνζέκαηνο, νπνηαδήπνηε ψξα θαη ζηηγκή δεκηνπξγεζεί ε 

έιιεηςε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί κε ηελ χπαξμε επέιηθησλ νρεκάησλ ηα νπνία ζα 

αλαιάκβαλαλ ηελ πξνζσξηλή θάιπςε αλαγθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

Έλαο αθφκε ηξφπνο θάιπςεο ησλ ειιείςεσλ είλαη ε δεκηνπξγία κηθξψλ απνζεθψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζέζεηο «θιεηδηά» αλά πεξηνρή. Έηζη 

ζα κεησζεί θαη ν ρξφλνο αλαπιήξσζεο αιιά θαη ε ζπλνιηθή απφζηαζε απφ ην θαηάζηεκα 

πνπ παξνπζίαζε ηελ έιιεηςε. Κχξηα αλάγθε απνηειεί επίζεο ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζα 

ππνινγίδνληαη κε αθξίβεηα νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ηηο επφκελεο 

εκέξεο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε είλαη ην ινγηζκηθφ θαη ν 

εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαηαζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέα ινγηζκηθά πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ κέζσ 

ησλ ξαθηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζα ζηέιλνπλ απηφκαηα ηελ εηδνπνίεζε ζηελ θεληξηθή 

απνζήθε γηα πξνβιεπφκελε έιιεηςε πξντφληνο.  

πζηήκαηα ζαλ ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζην εμσηεξηθφ θαη ζε ειάρηζηα 

θαηαζηήκαηα εληφο ηεο Διιάδνο. Υξήζηκν γηα φιν ηνλ θιάδν ζα ήηαλ λα απμεζεί ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ κε ην παξαπάλσ ινγηζκηθφ. Παξάιιεια ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ άκεζα ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο πνπ ζα εθνδηάδνπλ κε πξντφληα ηα 

θαηαζηήκαηα ζε πεξηπηψζεηο ειιείςεσλ. Αθφκε ε ρξήζε ICT (Information and 

communication technology) κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ε ρξήζε 
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barcode ή RFID, ηε ρξήζε θαξηψλ πηζηφηεηαο, ψζηε λα ειέγρνληαη άκεζα νη πξνηηκήζεηο 

θαη ε επηζθεςηκφηεηα θάζε πειάηε, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εχθνιν ππνινγηζκφ ηεο 

εκέξαο ζηελ νπνία ζα εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα απφ θάζε πξντφλ. Ζ ζπλεξγαζία κε 

εηαηξίεο 3PL βνεζά επίζεο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

κηαο επηρείξεζεο. Έηζη ε 3PL εηαηξία απνηειεί έλα παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

ζηε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

γίγλεζζαη. 

ε πεξίπησζε πνπ φια ηα παξαπάλσ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηφηε νη ειιείςεηο ζηα ξάθηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ ζα εμαιεηθζνχλ, νη κεγάιεο πνζφηεηεο stock ζα κεησζνχλ έσο ζα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ, ελψ δελ ζα ππάξρεη θίλδπλνο απαμίσζεο ή αιινίσζεο ηνπ πξντφληνο 

πνπ ζα έρεη παξακείλεη θαηξφ ζηηο απνζήθεο. Σν βαζηθφηεξν φκσο φισλ είλαη φηη νη 

θαηαλαισηέο ζα κπνξνχλ πιένλ λα βξίζθνπλ ηα πξντφληα πνπ αλαδεηνχλ πάληα έηνηκα 

ζηα ξάθηα γηα αγνξά, γξήγνξα, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη πνηφηεηα. Σα Logistics 

ινηπφλ είλαη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ηφζν 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

Ωο αδπλακία ηεο έξεπλαο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην πεξηνξηζκέλν δείγκα, θαζψο ε 

έξεπλα δηεμήρζε κφλν ζε δπν θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο ζνππεξ κάξθεη θαη κφλν ζε 

θαηνίθνπο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο. 

ην κέιινλ κε ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο πξφζεζεο 

επαλαγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα κεηά ηελ χπαξμε 

ειιείςεσλ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ έρεη 

θάζε πξνκεζεπηήο κε ηνλ ιηαλέκπνξν θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Μία αθφκε πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη ε εζηίαζε ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο πνπ επέξρεηαη ζηελ αιπζίδα απφ ηηο ειιείςεηο 

ησλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη πσο νη ειιείςεηο επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία παξαγσγήο 

ηνπ πξντφληνο. 
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