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Πεξίιεςε 

 

Σα ηκήκαηα πσιήζεσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ πνπ ηα 

ζηειερψλνπλ βξίζθνληαη ζπλερψο ζην κηθξνζθφπην. Δηδηθφηεξα, ζηε ζχγρξνλε 

επκεηάβιεηε επνρή, νη πσιεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πιεζψξα πξνθιήζεσλ 

θαη δπζθνιηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο μεθεχγνπλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο θαη 

επεξεάδνπλ εηο βάζνο ηε δσή ηνπο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πσιεηψλ βηνκεραληθήο πψιεζεο, ζε επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα ζηειέρε απηά θαη δίλνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο ηξφπνλ 

ηηλά, ζηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ.  

Σα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ, ζπλειέγεζαλ κέζσ δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Π2), ην νπνίν απάληεζαλ 147 πσιεηέο. Οη δε παξάγνληεο, 

πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε 8 Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ (Π1) 

θαη κέζσ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  

Ο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ, 

είλαη ε εηαηξηθή ππνζηήξημε, ελψ ε ζχγθξνπζε ξφινπ πσιεηή, ε αζάθεηα ξφινπ 

πσιεηή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε επεξεάδνπλ αξλεηηθά.  

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά : απνηειεζκαηηθφηεηα, πσιεηήο, παξάγνληαο, επηρεηξήζεηο, ηάζεηο. 
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Abstract 

 

The sales department is vital for the survival of businesses; efficiency and 

effectiveness of sellers are constantly occupied in the microscope. In particular, in 

modern times, sellers have to face many challenges and difficulties, often beyond the 

professional status, confounding depth of their lives.  

The aim of this study is to identify factors that affect positively the performance 

of salespeople. The conclusions derived from the active participation of industrial 

salesmen selling to food companies, chemical and consumer goods, form the reality 

faced by these strains and give new directions to some extent, management of sales 

teams. 

      The data illustrate that extent these factors influence to the effectiveness of 

salesmen, gathered through a structured questionnaire, which was answered by 147 

vendors. The factors identified through personal interviews with 8 Sales Managers 

and through the international literature.  

      The factor that positively affects the effectiveness of the sellers is the corporate 

support, while role conflict salesman, salesperson role ambiguity and emotional 

exhaustion have a negative effect.  

 

 

Keywords: efficiency, salesman, factor, business, trends. 
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Δπραξηζηίεο 

 

 

Πξνζσπηθέο επραξηζηίεο, νθείισ ζηελ Κα. Υαηδεπαλαγηψηνπ Καιιηφπε, 

Λέθηνξα ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, δηφηη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο, ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηελ νπζηαζηηθή ηεο βνήζεηα, ε πξσηαξρηθή κνπ ηδέα γηα ηηο 

πσιήζεηο, ελζαξθψζεθε κε ηελ ππνινίεζε απηήο ηεο κειέηεο.   

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο: Κν νιδάην Πέηξν, Καζεγεηή ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηελ Κα. Γαιαθνχξα Αθξνδίηε, Γηδάθησξ 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμεηαζηηθή 

επηηξνπή. 

Αθνινχζσο, ζεξκέο επραξηζηίεο, νθείισ ζηνπο Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δέρηεθαλ κε ραξά λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κεηαπηπρηαθή κειέηε, 

θαζψο θαη ζηνπο πσιεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, θαζφηη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπο, 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο απηήο, ζα ήηαλ αδχλαηε.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηελ Κα Γξάθνπ-Πέξνπ Αζπαζία, γηα ηελ 

ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ.  
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Κεθάιαην 1
ν
 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα ηκήκαηα 

πσιήζεσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ πνπ ηα ζηειερψλνπλ 

βξίζθνληαη ζπλερψο ζην κηθξνζθφπην. Δηδηθφηεξα, ζηε ζχγρξνλε επκεηάβιεηε 

επνρή, νη πσιεηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πιεζψξα πξνθιήζεσλ θαη 

δπζθνιηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο μεθεχγνπλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο θαη 

επεξεάδνπλ εηο βάζνο ηε δσή ηνπο.  

Πέξαλ ησλ πξνθιήζεσλ, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ νη δηνηθεηηθέο θαη 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πσιεηή, πνπ αληί 

λα ηε δηεπθνιχλνπλ, ηελ θαζηζηνχλ δπζρεξέζηεξε.  

Ζ απφδνζε ινηπφλ ησλ πσιεηψλ ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο θαη 

ρξεηάδεηαη πιήζνο επηζηεκψλ γηα λα ηνπο πξνζδηνξίζνπλ. ηελ παξνχζα κειέηε, 

εξεπλψληαη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλεη ν πσιεηήο απφ ηελ επηρείξεζή ηνπ, ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ αζάθεηα ησλ 

ξφισλ πνπ έρεη ν πσιεηήο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ ηνπ απνθέξεη ην 

επάγγεικά ηνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θάπνησλ βαζηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

πσιεηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

1.2 θνπόο ηεο Έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο, είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, 

φπσο δηακνξθψλνληαη απηά, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζηνλ θφζκν ησλ πσιήζεσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πσιεηψλ βηνκεραληθήο 

πψιεζεο, ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα ζηειέρε απηά θαη δίλνπλ λέεο 

θαηεπζχλζεηο ηξφπνλ ηηλά, ζηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ.  

Σα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ, ζπλειέγεζαλ κέζσ δνκεκέλνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ (Π2). Οη δε παξάγνληεο, πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ κε Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ (Π1) θαη κέζσ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  

 

1.3 Λόγνη Τπνθίλεζεο 

 

Οη λέεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ησλ πσιεηψλ, δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ 

αλεπεξέαζηεο ηηο δηνηθήζεηο πσιήζεσλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ζαθψο ε 

ακθίδξνκε ζρέζε απηψλ δελ κπνξεί λα κείλεη ζηάζηκε.  

Πξίλ απφ θάπνηεο δεθαεηίεο, ε ζέζε ηνπ πσιεηή ζηελ επηρείξεζε, ήηαλ ζρεδφλ 

αλχπαξθηε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο αγνξάο, 

άξρηζε λα αλαθέξεηαη σο ζέζε, ρσξίο φκσο λα ππνινγίδεηαη απφ πνιινχο 

επηρεηξεκαηίεο. ηε ζπλέρεηα, ιφγσ αχμεζεο ηνπ πιπζεζκνχ θαη ηεο ηεξάζηηαο 

αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο, ν πσιεηήο άξρηζε θαη’ αλάγθε λα παίξλεη ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αμίδεη ζηελ επηρείξηζε θαη ζηελ θνηλσλία.  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70’ θαη 80’, νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ δηζηαθηηθά λα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξψπσλ ηνπο. ε πεξηφδνπο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, έλα απνδνηηθφ ηκήκα πσιήζεσλ, ζηειερσκέλν απφ απνηειεζκαηηθνχο 

πσιεηέο, κπνξεί λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ζπληζηψληαο βαζηθφ 

κνριφ γηα ηε δηαηήξεζε αθνζησκέλσλ πειαηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λένπ 

πειαηνινγίνπ. ήκεξα, είλαη αληηιεπηφ ζε θάζε επηρεηξεκαηία, φηη ε «επεμία» ηνπ 

ηκήκαηνο πσιήζεσλ νδεγεί ζηελ επηηπρή πνξεία ηεο επηρείξεζεο.  
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Κεθάιαην 2
ν
 

 

2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή-Οξηζκνί 

 

Σν 8000 π.Υ, ν άλζξσπνο άξρηζε λα δεκηνπξγεί ηηο πξψηεο θνηλσλίεο, ζηα 

πιαίζηα ηεο πφιεο-θξάηνπο. ε απηέο ηηο θνηλσλίεο, αλαπηχρζεθε ε πψιεζε σο 

έλλνηα. Ο άλζξσπνο αγφξαδε ηα αγαζά πνπ ρξεηαδφηαλ,αληαιάζζνληαο άιια αγαζά 

πνπ δε ρξεηαδφηαλ ή πνπ ηα είρε ζε πεξίζζεηα. Ζ αληαιιαγή απηή, θαζηζηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, αθφκα θαη ζε θνηλσλίεο αληαιιαγήο, φπνπ ην ρξήκα δελ 

ππήξρε αθφκα σο κέζν ζπλαιιαγήο.  

Γηα λα πξνβεί φκσο ν άλζξσπνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πξνεγήζεθε ε ςπρν-

θνηλσληθή δχκσζε, φηαλ άξρηζε λα ζπκβηψλεη κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  Σε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ, αξρίδεη λα επηζπκεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο. Γεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη έλλνηεο ηνπ αγνξαζηή πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ 

«αγνξάδεηλ» θαη ηνπ πσιεηή λα πνπιήζεη ην πξνηφλ ηνπ. Βαζηθή ζπλζήθε ηεο 

αγνξαπσιεζίαο είλαη ε αλάγθε. ε απηήλ ηε δηαδηθαζία, ε αηηία είλαη ε πψιεζε θαη ε 

αγνξά ην απνηέιεζκα.  

Σα παιαηφηεξα ρξφληα νη άλζξσπνη θξφληηδαλ λα αγνξάδνπλ πξντφληα πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο. Με ηελ εμέιημε φκσο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ θνηλσληψλ πνπ ζπκκεηείρε, δεκηνπξγήζεθαλ επηπξφζζεηεο 

αλάγθεο. Ζ θηιειεχζεξε θνηλσλία, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ε ηάζε θαη ν 

αληαγσληζκφο ησλ αλζξψπσλ γηα πεξηζζφηεξα αγαζά, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλεηδεηήο έιιεηςεο πξνηφλησλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζή 

ηνπο. Απηέο νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ 

αλαγθψλ, ρσξίο ηηο νπνίεο ζα ήηαλ αδχλαην λα επηδήζνπλ νη επηρεηξήζεηο.  

Ζ επηηπρία φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη πψιεζε, έγθεηηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ή ηερλεηψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ. Βέβαηα, ε ιέμε 

πψιεζε δε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, νχηε λα ηνπνζεηεζεί ζε ελλνηνινγηθφ πιαίζην, 

δηφηη δελ είλαη ιέμε πεξηνξηζκέλεο έλλνηαο θαη νξηζκνχ. Γελ ππάξρεη επάγγεικα ή 

πξνηφλ πνπ λα κελ εκπιέθεηαη, είλαη ηα πάληα ζηε ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία. 

Όηαλ ινηπφλ ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, ν πσιεηήο πνπιάεη θη ν 

αγνξαζηήο αγνξάδεη, ψζηε λα ηθαλνπηήζεη θάπνηα αλάγθε ηνπ. Ο πσιεηήο πξέπεη λα 

θάλεη ηε ζσζηή δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε, δειαδή ηηο 

πνζνηηθέο, πνηνηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο θαη λα δψζεη ιχζε ηελ 
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θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα θαη 

γίλεηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηνη νξηζκνί 

πνπ εδψζεζαλ θαηά θαηξνχο γηα ηνλ φξν πψιεζε: 

 Πώληζη είναι η διαδικαζία ηος πποζδιοπιζμού ηηρ ανάγκηρ ζηο 

ππαγμαηικό ηηρ μέγεθορ, ζε ζςνάπηηζη με ηη δςναηόηηηα ικανοποίηζήρ 

ηηρ.  

 Πώληζη είναι να πείθειρ και να δημιοςπγείρ ένα αποηέλεζμα με 

γνώμονα ηην αλήθεια, ηην αξία και ηην επιθςμία. 

 Πώληζη είναι ηο ζύνολο ηηρ επικοινωνίαρ δια ηηρ μεθόδος ηηρ 

πειθούρ.  

 Πώληζη λοιπόν δεν είναι να κλείζοςμε μια ζςμθωνία ηηρ ζηιγμήρ, 

αλλά και να ικανοποιήζοςμε ηην ανάγκη ηος πελάηη, εξαλείθονηαρ κάθε 

πιθανόηηηα μελλονηικήρ δςζθοπίαρ από πλεςπάρ ηος.  

Λφγσ ηεο δπζθνιίαο ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πψιεζε θαη ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ε 

πψιεζε απνηειεί κηα επηζηήκε νιφθιεξε, ε νπνία κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηείλεη 

λα εμειίζζεηαη ζε κία πνιχ δχζθνιε επηζηήκε. Ζ επηζηήκε ηεο πψιεζεο απεπζχλεηαη 

ζε φινπο απηνχο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα 

πξνζδηνξίδεη έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ, φπνπ: 

I. Έξρεηαη ζε επαθή απ’επζείαο κε πειάηεο, πξνζσπηθά ή ζην ηειέθσλν. 

II. Θέιεη λα εξγαζηεί ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ. 

III.    Υξεηάδεηαη ζσζηφ, νινθιεξσκέλν θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη         

ζέιεη λα βειηηψζεη ην επίπεδν ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή πψιεζε. 

IV. Θέιεη λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

V. Υαξάζζεη ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

VI. Γξαζηεξηνπνηείηαη  ζην ρψξν ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ ή ζε ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε επηζηήκε απηή δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πψιεζε θαζεαπηή, 

αιιά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα νηθνλνκηθά, ηελ θνηλσληνινγία, ηε ςπρνινγία, ηε 

δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθά νηηδήπνηε είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

ζσζηή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο.  
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2.2 Γηαδηθαζία Πώιεζεο 

 

Ζ πψιεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηελ νπνία ν πσιεηήο 

εληνπίδεη θαη πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε κε 

απψηεξν ζθνπφ ην φθεινο θαη ησλ δχν. Δπνκέλσο, ε πψιεζε μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο 

παξαγγειηνιεςίαο θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ πσιεηψλ θαη πειαηψλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί,  φηη ε πψιεζε δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηφλησλ απφ ηνλ πσιεηή. Τπάξρεη κηα 

ζεηξά ινγηθψλ βεκάησλ, ελεξγεηψλ θαη ηερληθψλ πνπ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη ν 

πσιεηήο γηα λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο πψιεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πψιεζε 

αλαθέξεηαη ζηηο εμήο νθηψ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ  (prospecting) 

 Ζ πξνεηνηκαζία  (pre-approach) 

  Ζ πξνζέγγηζε  (approach) 

 Ζ παξνπζίαζε (presentation) 

 Σν δνθηκαζηηθφ θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο πψιεζεο  (trial close) 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αληηξξήζεσλ  (meeting objections) 

 Σν θιείζηκν ηεο ζπκθσλίαο-πψιεζεο  (close) 

 Ζ κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε  (follow-up) 

 

ρήκα 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δληνπηζκφο Τπνςήθησλ Πειαηψλ 

Πξνεηνηκαζία 

Παξνπζίαζε 

Πξνζέγγηζε 

Αληηκεηψπηζε Αληηξξήζεσλ 

Γνθηκαζηηθφ Κιείζηκν πκθσλίαο 

Κιείζηκν πκθσλίαο 

Μεηέπεηηα Παξαθνινχζεζε 
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Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θάζε βήκα βξίζθεηαη ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε κε ηα 

ππφινηπα βήκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πηζαλφλ ν πσιεηήο λα ρξεηαζηεί λα 

επαλέιζεη ζε πξνεγνχκελν βήκα, ψζηε λα επηηχρεη ηελ πψιεζε. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ, ν πσιεηήο δε ζα πεξάζεη απφ ην πξψην βήκα. 

Οπσζδήπνηε φκσο, ηα παξαπάλσ βήκαηα είλαη ελδεηθηηθά, δεδνκέλνπ φηη ε 

δηαδηθαζία πψιεζεο είλαη κηα δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή δηαδηθαζία.  

Σν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία πψιεζεο, απνηειεί ν εληνπηζκφο ππνςήθησλ 

πειαηψλ, δειαδή ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εμεχξεζεο δπλεηηθψλ πειαηψλ θαη 

θαηαγξαθήο απηψλ ζε έλα θαηάινγν. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ είλαη άθξσο 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ πσιήζεσλ. ε έξεπλα πσιεηψλ, βξέζεθε φηη νη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί πσιεηέο, εληφπηζαλ πεξηζζφηεξνπο ππνςήθηνπο 

πειάηεο απφ ηνπο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο πσιεηέο (Pacenta, Ryans and Shankin, 

1981). Δπηπιένλ, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο απψιεηαο πειαηψλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

νπφηε θαη πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα.  Γηα ηνπο πσιεηέο πνπ πσινχλ άκεζα 

πξντφληα ζε  ηειηθνχο θαηαλαισηέο, ν εληνπηζκφο ππνςήθησλ πειαηψλ είλαη 

αλαγθαίνο ζε ζρέζε κε πσιεηέο βηνκεραληθψλ ή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ.  

Ο θαηάινγνο δπλεηηθψλ πειαηψλ πεξηιακβάλεη ππνςήθηνπο πειάηεο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γη΄απηφλ ην ιφγν, είλαη απαξαίηεην 

λα γίλεηαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ γηα λα δηαπηζησζεί πνηνί απφ 

απηνχο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θαινί ππνςήθηνη πειάηεο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηε δηφηη επηηξέπεη ζηνπο πσιεηέο 

λα γίλνπλ πην απνδνηηθνί κέζσ ησλ πην παξαγσγηθψλ πειαηψλ θαη δηφηη νδεγεί ζε 

θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ πσιεηψλ.  

Οη πεγέο εληνπηζκνχ ππνςήθησλ πειαηψλ είλαη πνηθίιιεο. Κάπνηεο απφ ηηο πην 

δηεδνκέλεο είλαη νη παξαθάησ: θαηάινγνη ICAP, ζπζηάζεηο απφ ππάξρνληεο πειάηεο, 

πξνζσπηθνί γλσζηνί, πειάηεο αληαγσληζηψλ, δηαθεκίζεηο, ζπλέδξηα, εθζέζεηο, 

αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν, Υξπζφο Οδεγφο θαη ίληεξλεη.  

Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν πσιεηήο γηα 

λα ζπιιέμεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε, δειαδή ηελ 

πξνεηνηκαζία. Σν ζηάδην απηφ ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά, 

ζηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο. Ο Reilly & Baron (1987), αλαθέξνπλ κάιηζηα, φηη έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο απνηπρίαο ησλ πσιεηψλ είλαη ε έιιεηςε 

πξνεηνηκαζίαο.  
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Ο Lukaszewki & Ridgeway (1990), αλαθέξνπλ φηη ε πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα:  

I. Καζνξηζκφ ζηφρσλ επίζθεςεο. 

II. Αμηνιφγεζε θαη αλαθάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε. 

III. Καζνξηζκφ πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε 

IV. Δπηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πιενλεθηεκάησλ θαη νθειψλ. 

V. Δπηινγή ηεο κεζφδνπ παξνπζίαζεο. 

VI. Πηζαλέο αληηξξήζεηο θαη ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

VII. ηξαηεγηθή θιεηζίκαηνο ηεο παξνπζίαζεο θαη ιήςε παξαγγειίαο. 

 Ζ θαιή πξνεηνηκαζία ησλ πσιεηψλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απηνπεπνίζεζεο, 

ζηε δεκηνπξγία ακφζθαηξαο θαιήο ζέιεζεο, ζηνλ πςειφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο 

αμηνπηζηίαο θαη ηέινο ζηελ απμεκέλε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δθφζνλ ν πσιεηήο έρεη εληνπίζεη ηνλ ππνςήθην πειάηε, έρεη πξνεηνηκάζεη ηελ 

επίζθεςε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα 

επηιέμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πιεζηάζεη ηνλ πειάηε. Ζ πξνζέγγηζε έγθεηηαη ζηελ 

εληχπσζε πνπ ζα ζρεκαηίζεη ν πειάηεο ηα πξψηα ιεπηά ηεο επηθνηλσλίαο θαη είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο 

πψιεζεο.  

Σν επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, είλαη ε παξνπζίαζε. Δίλαη ν 

θχξηνο θνξκφο ζηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πσιεηή είλαη 

λα πείζεη ηνλ ππνςήθην πειάηε λ’ αγνξάζεη ην πξντφλ. Ο πσιεηήο πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ηα 

νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ν πειάηεο αγνξάδνληαο ην πξντφλ. Κάπνηνη απφ ηνπο 

ηξφπνπο παξνπζίαζεο πξντφλησλ είλαη νη θάησζη: επίδεημε πξντφληνο, δείγκαηα 

πξντφληνο, πίλαθεο, γξαθήκαηα, θαηάινγνη ή έληππα, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν.  

Σν επφκελν βήκα αλαθέξεηαη ζην δνθηκαζηηθφ θιείζηκν ηεο 

ζπκθσλίαο/πψιεζεο. ε απηφ ην ζηάδην, ν πσιεηήο πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ πειάηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Αλ ν πειάηεο είλαη ζεηηθφο απέλαληη 

ζην πξντφλ, ν πσιεηήο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην θιείζηκν ηεο πψιεζεο. Αλ φκσο ν 

πειάηεο είλαη αξλεηηθφο, ζεκαίλεη φηη δελ έρεη πεηζζεί, νπφηε θαη ν πσιεηήο πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπ.  

Δθφζνλ ν πσιεηήο εληνπίζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε, ζα πξέπεη 

λα πξνζπαζήζεη λα ηηο αληηκεησπίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Τπάξρνπλ 
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πνιιέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο αληηξξήζεσλ, ηηο νπνίεο νη πσιεηήο καζαίλνπλ λα 

ρεηξίδνληαη κέζσ ησλ πνιιαπιψλ εθπαηδεχζεσλ πνπ ηνπο παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ην θιείζηκν ηεο 

ζπκθσλίαο/πψιεζεο. ε απηφ ην ζηάδην, ν πσιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο 

πσιήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο παξνπζίαζεο, δεκηνπξγνχλ ην 

θαηάιιειν θιίκα θαη επλννχλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ πειάηε. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ν πσιεηήο, πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ 

πειάηε θαη ηε ζηάζε ηνπ έλαληη ηεο παξνπζίαζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηιέμεη ηελ 

πην απνδνηηθή ηερληθή θιεηζίκαηνο.  

αθψο ε επηηπρεκέλε πψιεζε δελ ηειεηψλεη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκθσλίαο. 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κεηέπεηηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. Ο πσιεηήο 

πξέπεη λα εξγαζηεί ζθιεξά γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ πειάηε ηθαλνπνηεκέλν θαη λα ηνλ 

απνηξέςεη λα ζηξαθεί ζε αληαγσληζηέο (Blanchard, 1990).  
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Κεθάιαην 3
ν
 

 

3.1 Μνξθέο-Σύπνη Πσιήζεσλ 

 

Ο ξφινο θαη ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ ησλ πσιεηψλ δελ είλαη ίδηνη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Γηαθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα θαζήθνληά ηνπο θαη νη δηθαηνδνζίεο 

ηνπο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε εηθφλα ηνπ πσιεηή πξνο ην θνηλφ, είλαη απηή ηνπ 

πσιεηή ζηα ιηαλεκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή απηψλ πνπ ρηππνχλ ηελ πφξηα ή 

ηειεθσλνχλ γηα λα πνπιήζνπλ θάπνην ηξαπεδηθφ πξντφλ ή θάπνηα αζθάιεηα. Ζ πνιχ 

ζηελή απηή άπνςε, αςεθά ηνπο πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο πσιήζεσλ ζε κηα νηθνλνκία γίλεηαη απφ ηνπο 

πσιεηέο εθείλνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εκπνξηθέο θαη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Βέβαηα, ην επάγγεικα ηνπ πσιεηή 

έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ζήκεξα ε πψιεζε.  

Οη πσιεηέο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη αζρνινχληαη κε ηε ιηαληθή 

πψιεζε (retail selling), δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνπο πσιεηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη αζρνινχληαη κε  ηε βηνκεραληθή πψιεζε 

(industrial selling). χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έρεη δηεξεπλεζεί θαη 

ηεθκεξησζεί  επηζηεκνληθά ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πσιεηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

βηνκεραληθήο πψιεζεο. Λφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ αθνξά 

ζηνπο πσιεηέο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνκεζεχνπλ κε πξντφληα εκπνξνβηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη αλήθνπλ θπξίσο ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελνχο 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ ηα δηάθνξα 

ζρήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ βηνκεραληθψλ πσιήζεσλ.  

 

1. Σαμηλφκεζε θαηά McMurray (ΖΠΑ 1961) 

Δίλαη ν πξψηνο πνπ εληφπηζε φηη νη βηνκεραληθέο πσιήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πσιεηψλ. Οη ηχπνη πνπ πξφηεηλε είλαη νη θάησζη: 

 Ηεξαπφζηνινο (Missionary). Ο πσιεηήο απηφο δελ παίξλεη 

παξαγγειίεο. Δλεκεξψλεη γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη 

ζπκβάιιεη ζην ρηίζηκν ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο. Σέηνηνπ είδνπο 

πσιεηέο ζπλαληά θαλείο ζηνλ θιάδν ηεο πνηνπνηίαο, ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο. 



 14 

 Γηαλνκέαο (Delivery). Ο πσιεηήο απηνχ ηνπ ηχπνπ θάλεη ηε 

δηαλνκή θαη ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Απαληψληαη ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ζηε γαιαθηνβηνκεραλία, ζηε βηνκεραλία 

θαιιπληηθψλ θαη ζηελ θαπλνβηνκεραλία.  

 Λήπηεο Παξαγγειίαο (Order Taker). Ο πσιεηήο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πειάηε, παίξλεη παξαγγειίεο θαη 

ειέγρεη ηα απνζέκαηα. Απηνί νη πσιεηέο απαληψληαη θπξίσο ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ζηε 

θισζηνυθαληνπξγία θαζψο θαη ζηε ραξηνβηνκεραλία.  

 Σερληθφο Πσιεηήο (Technical Sale). Ο πσιεηήο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ πνπιάεη ηερλνινγηθά πξντφληα, γηα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Σέηνηνη πσιεηέο απαληψληαη ζηε βαξηά 

βηνκεραλία, ζηε βηνκεραλία ειεθηξνινγηθψλ, ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη 

κεραλεκάησλ.  

 Γεκηνπξγφο Εήηεζεο (Create Demand). Ο ηχπνο απηνχ ηνπ 

πσιεηή πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη δήηεζε γηα ην λέν πξνηφλ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ. Απηή ε θαηεγνξία αθνξά θπξίσο ζηνπο πσιεηέο 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ δηαθνξεηηθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ.  

 

2. Σαμηλφκεζε θαηά Newton (ΖΠΑ 1969).  

Ο Derek Newton αλαγλσξίδεη ηέζζεξηο ηχπνπο πσιήζεσλ/πσιεηψλ, ζε ζρέζε κε 

ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαιχπηνληαο κηα κεγάιε πνηθηιία βηνκεραληθψλ θιάδσλ.  

 Δκπνξηθέο Πσιήζεηο –Δκπνξηθφο Πσιεηήο (Trade Selling). 

Δπζχλε ηνπ εκπνξηθνχ πσιεηή είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε 

ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο, πξνσζψληαο παξάιιεια ηα 

πξντφληα θαη ππνζηεξίδνληαο θαη ην merchandizing. Απεπζχλνληαη ζε 

θαζηεξσκέλεο αγνξέο θαη πξνσζνχλ θπξίσο πξντφληα ηαρείαο 

θπθινθνξίαο πνπ απαληψληαη θπξίσο ζε αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ν πσιεηήο ζπλήζσο αλαπηχζζεη καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο θαη δεκηνπξγεί ζηαζεξφ πειαηνιφγην. Πέξα απφ ηελ 

πξνζσπηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη εκπνξηθνί πσιεηέο, ζηελ 

επηηπρή πνξεία ησλ πξντφλησλ ζπκβάιιεη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ (δηαθήκηζε, επηθνηλσλία, άιιεο κνξθέο 

πξνψζεζεο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή).  
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 Ηεξαπνζηνιηθέο Πσιήζεηο-Ηεξαπφζηνινο Πσιεηήο (Missionary 

Selling). Ο ηεξαπφζηνινο πσιεηήο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξντφληα ηνπ ζηνπο ππάξρνληεο θαη ππνςήθηνπο πειάηεο. Γε ιακβάλεη 

παξαγγειίεο, δεκηνπξγεί  έκκεζε πψιεζε κέζσ ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο πειάηεο θαη κέζσ ησλ πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ.  

 Σερληθέο Πσιήζεηο (Technical Selling). Οη ηερληθνί πσιεηέο 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζε θαζηεξσκέλνπο πειάηεο, κε ζηφρν λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο κέζσ ησλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ, ησλ 

ζπκβνπιψλ θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο  πνπ παξέρνπλ. Ο ηερληθφο 

πσιεηήο νπζηαζηηθά παίδεη ην ξφιν ηνπ «επηιπηή πξνβιεκάησλ», γη’ 

απηφ ε παξνπζία ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη κεηά ηελ πψιεζε.  

 Πσιήζεηο ζε λένπο πειάηεο –Πσιεηέο Νέσλ Πειαηψλ (New 

Business Selling). Ζ επζχλε απηνχ ηνπ ηχπνπ πσιεηή, είλαη ε 

αλεχξεζε λέσλ πειαηψλ, ψζηε ε επηρείξεζε λα πεηπραίλεη πσιήζεηο 

κέζσ απηψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πσιεηέο πνπ 

απεπζχλνληαη κφλν ζε λένπο πειάηεο, είλαη ειάρηζηεο.  

Ο Newton, παξαηαχηα δελ έκεηλε κφλν ζηελ απιή θαηεγνξηνπνηήζε ησλ 

πσιεηψλ, αιιά πξνρψξεζε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα έρεη θαζέλαο απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην βηβιίν 

ησλ Churchill, Ford θαη Walker αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Δκπνξηθή Πψιεζε. Βαζηθφο ζηφρνο απηψλ ησλ πσιεηψλ, είλαη 

ε αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε. Ο πσιεηήο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία λα θαηαλνεί ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πειαηψλ ηνπ, θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπο (empathy). Οη ηερληθέο γλψζεηο ζε απηήλ ηηελ 

θαηεγνξία πσιεηψλ θξίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο, ελψ ε 

επηθνηλσλία θαη νη θαιέο ζρέζεηο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Λφγσ 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, ζπλήζσο νη επηηπρεκέλνη εκπνξηθνί πσιεηέο, 

είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε άιινο ηχπνπο πσιεηψλ.  

 Ηεξαπνζηνιηθή Πψιεζε. Οη ηεξαπφζηνινη πσιεηέο, 

επηδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ 

λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γη’ απηά. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

επηηπρνχο ηεξαπνζηνιηθήο πψιεζεο, απνηεινχλ  ε ζχληνκε, ζαθήο θαη 
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πεηζηηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Λφγσ απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, νη ηεξαπφζηνινη πσιεηέο ζπλήζσο είλαη λένη ζε 

ειηθία, ελεξγεηηθνί, κε επρέξεηα ιφγνπ θαη επηκνλή γηα λα θάλνπλ 

πνιιέο επηζθέςεηο ζηνπο πειάηεο.  

 Σερληθή Πψιεζε. Ζ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο θαη 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πειάηε απνηεινχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο πψιεζεο. Δπηπιένλ, ε γλψζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ πειάηε είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ηερληθφ πσιεηή, 

δηφηη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη πψο ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ηνπ, κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε. Οη ηερληθνί πσιεηέο, ζπλήζσο είλαη λεαξήο 

ειηθίαο, απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ θαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη κε ην 

πξντφλ ηνπο, κέζσ ησλ ζπλερψλ εθπαηδεχζεσλ θαη ηεο ζπλερνχο 

ππνζηήξημεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο.  

 Πσιήζεηο ζε Νένπο Πειάηεο. Υαξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

πσιεηψλ, είλαη ε πεηζηηθφηεηα, ε επηζεηηθφηεηα θαη ε επηκνλή. 

πλήζσο, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πψιεζε, ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα απφξξηςεο απφ ηνπο πειάηεο. Γη’ απηφλ ην ιφγν,  απηνί νη 

πσιεηέο, είλαη κεγάιεο ειηθίαο, κε κεγάιε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ 

πσιήζεσλ, ζηνπο νπνίνπο αξέζνπλ νη πξνθιήζεηο ηεο ζπλερνχο θαη 

αδηάθνπεο εχξεζεο λέσλ ππνςήθησλ πειαηψλ.  

 

3. Σαμηλφκεζε θαηά Moncrief III (ΖΠΑ 1986). 

Ο Moncrief III, βαζηδφκελνο ζε κηα εκπεηξηθή έξεπλα, θαηέιεμε ζε 

ηαμηλφκεζε πέληε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πσιεηψλ. Οπζηαζηηθά, έδσζε κηα ιίζηα 

δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ θαη δήηεζε απφ ηνπο πσιεηέο λα δείμνπλ κέζσ 

θιίκαθαο, ηε ζπρλφηεηα εμάζθεζεο θαζεκηάο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σειηθά, 

θαηέιεμε ζε δέθα θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο είλαη νη εμήο: Λεηηνπξγία 

πψιεζεο, Δλαζρφιεζε κε παξαγγειίεο, Παξνρή εμππεξέηεζεο γηα ην πξνηφλ, 

Γηνίθεζε πιεξνθφξεζεο, Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε/Λνγαξηαζκνχ, 

πλέδξηα/πλαληήζεηο, Δθπαίδεπζε/Πξφζιεςε,  Παξνρή δηαζθέδαζεο ζηνπο 

πειάηεο, Μεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο, Δλαζρφιεζε κε δηαλνκείο/κεζάδνληεο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνέθπςαλ νη εμήο πέληε θαηεγνξίεο πσιεηψλ: 
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 Πσιεηήο πνπ εμππεξεηεί εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (Trade 

servicer). Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε παξαγγειηψλ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ κεηά ηελ πψιεζε. Οη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είλαη λα ιακβάλεη κέξνο ζε εκπνξηθέο 

εθζέζεηο, λα θάλεη παξαδφζεηο πξντφλησλ, λα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο πειάηεο, ηελ αγνξά θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη λα εθπαηδεχεη λένπο αληηπξνζψπνπο.  

 Ηεξαπφζηνινο Πσιεηήο (Missionary). Δίλαη ν πσιεηήο 

πνπ παξνπζηάδεη ην πξντφλ ηνπ, ρσξίο λα θιείλεη ζπκθσλίεο, φπσο 

ηνλ πεξηγξάθνπλ νη Mc Murray θαη Newton.  

 Λήπηεο Παξαγγειηψλ (Order Taker).  Δπζχλε απηνχ 

ηνπ πσιεηή είλαη λα παίξλεη παξαγγειίεο απφ ηνπο ππάξρνληεο 

πειάηεο. Δθηφο απφ ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ, θξνληίδεη γηα ηε 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, θαζψο θξνληίδεη θαη 

γηα ηα απνζέκαηα, ηελ πξνβνιή θαη ην merchandizing γεληθφηεξα.  

 Πσιεηήο πνπ απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο (Institutional Seller). Απηφο ν πσιεηήο, απεπζχλεηαη 

ζε ηδξχκαηα, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο. πκκεηέρεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ πειαηψλ γηα ην πξντφλ ηνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε απηψλ, κεηά ηελ πψιεζε.  

 Πσιεηήο πνπ αζρνιείηαη θαη εμππεξεηεί δηαλνκείο 

(Trade Seller). Ο πσιεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο πψιεζεο. Παξέρεη ειάρηζηεο 

ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε.  

 

4. Σαμηλφκεζε θαηά Απισλίηε, Κνπξεκέλν, Κξίληα θαη Απνζηνιφπνπιν 

(Διιάδα, 1992).  

Πξίλ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 1992, είρε πξνεγεζεί κηα αλάινγε κειέηε ησλ 

Απισλίηε θαη Κνπξεκέλνπ, ην 1986 ζηε Μεγάιε Βξαηαλία, φπνπ ηαμηλνκήζεθαλ 

νη πσιεηέο κε βάζε ηα θξηηήξηα πξφζιεςήο ηνπο. Ζ έξεπλα απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992, αιιά ζηεξίρζεθε ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη πσιεηέο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο. Έηζη κειεηήζεθαλ νη εμήο 

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο 3 ηχπνπο πσιεηψλ, ηνλ εκπνξηθφ, ηνλ 

ηεξαπφζηνιν θαη ηνλ ηερληθφ πσιεηή:  
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1. Γηαπξαγκάηεπζε ησλ πσιήζεσλ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Αλαδήηεζε λέσλ ζεκείσλ πψιεζεο ησλ πξνηφλησλ. 

3. Παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνπο πειάηεο. 

4. Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

5. Γηαπίζησζε, αλάιπζε θαη επίιπζε αγνξαζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ησλ πειαηψλ. 

6. Γηαηήξεζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη 

ζηαζεξή νκάδα πειαηψλ, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη βνήζεηα 

ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. 

7. Πξνζέγγηζε έκκεζσλ πειαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ λα 

αγνξάζνπλ απφ ηνπο άκεζνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

8. Παξνρή βνήζεηαο ζηηο πξνζσπηθέο πσιήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

9. Eigen value 

10. Αζξνηζηηθή Δξκελεία Γηαθχκαλζεο.  

 

5. Σαμηλφκεζε θαηά McClaren θαη Shaw (2003).  

Μία ελδηαθέξνπζα ηαμηλφκεζε, πξνέθπςε απφ ηνπο McClaren θαη Shaw ην 1998, 

ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Deakin. Οη εξεπλεηέο, ηαμηλφκεζαλ ηνπο πσιεηέο κε βάζε ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο  κάξθεηηλγθ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ. Ζ ηαμηλφκεζε απηή, 

βαζίζηεθε ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θαη ήξζε λα πξνζηεζεί ζηηο ήδε ππάξρνπζεο, 

εμεηάδνληαο απιψο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή, απφ άιιε ζθνπηά. Πξνέθπςαλ έμη 

θαηεγνξίεο:  

 «Γηακνξθσηέο ηεο Γλψζεο». Ζ ιέμε Γλψζε, ρξεζηκνπνηείηαη 

κε ηελ επξεία έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα, γλψζε 

πξντφληνο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πσιήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πσιεηέο, απνδφζεηο πσιήζεσλ, πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

δηεθπεξαηψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο πειάηεο.  

 «χκβνπινη». Πεξηιακβάλεη ηνπο πσιεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ 

βνεζεηηθφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ θαη ζηελ πεξαίσζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπο.  
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 «Δπηιπηέο Πξνβιεκάησλ». Οη δξάζεηο ησλ πσιεηψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο επηιχνπλ πξνβιήκαηα, νπφηε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλνπλ ηελ πψιεζε.  

 «Δμαξηψκελνη ηεο Δμεηδίθεπζεο». Πξφθεηηαη γηα ηελ πνξεία 

ηεο πιεξνθνξίαο, απφ ηελ επηρείξεαε πξνο ηνπο πειάηεο, κέζσ ησλ 

πσιεηψλ.  

 «Αλεμάξηεηνη Δκπεηξνγλψκνλεο». Οη πσιεηέο έρνπλ πνιχ 

θαιή γλψζε ηεο αγνξάο, αιιά παξακέλνπλ απνθνκκέλνη θαη 

αλεμάξηεηνη απφ ηελ επηρείξεζή ηνπο.  

 «Κηλεηνί Γηνξγαλσηέο». Οη πσιεηέο δηνξγαλψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο.   

Οπσζδήπνηε, ε παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζε απαηηεί πεξεηαίξσ κειέηε γηα πην 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.  

 

6. Σαμηλφκεζε θαηά Moncrief, Marshall θαη  Laask (ΖΠΑ 2006).  

Οη παξαπάλσ θαζεγεηέο πξνρψξεζαλ εθ λένπ ζε δηεξεχλεζε ησλ ηχπσλ 

πσιεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πσιεηψλ ηε ζεκεξηλή 

επνρή. Πξνέθπςαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πσιεηέο-χκβνπινη (Consultative Seller). Οη πσιεηέο 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε  ζρέζεσλ κε ηνπο ππάξρνληεο 

πειάηεο. Οη πσιεηέο απηνί είλαη θπξίσο άλδξεο, κε πςειή 

κφξθσζε θαη ζπλήζσο ακείβνληαη κε πνζνζηά πξνκήζεηαο.  

 Πσιεηήο πνπ απεπζχλεηαη ζε λένπο πειάηεο/θαλάιηα 

δηαλνκήο (New Business/ Channel Development). Οη πσιεηέο 

αζρνινχληαη κε ηελ εχξεζε θαη δεκηνπξγία λέσλ πειαηψλ, 

εθπαηδεχνπλ θαη πξνζειθχνπλ λένπο πειάηεο θαη ζαθψο πξνσζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο.  

 Ηεξαπφζηνινο Πσιεηήο (Missionary Seller). Δίλαη ν 

ηχπνο πσιεηή πνπ απαληάηαη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο. 

Πιεφλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πσιεηψλ απαληψληαη πνιιέο 

γπλαίθεο.  

 Γηαλνκέαο (Delivery Seller). Απηφο ν ηχπνο πσιεηή 

αζρνιείηαη κε ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο, κε ηε 

ζέζε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα, ηνλ έιεγρν απνζεκάησλ, ηε ιήςε 
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παξαγγειηψλ θαη ηελ αλεχξεζε λέσλ πειαηψλ. Οη δηαλνκείο 

ζπλήζσο ακείβνληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο πσιεηψλ, 

ελψ θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο πσιήζεσλ ηελ εβδνκάδα 

ζε δηεπξπκέλν πειαηνιφγην. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, ζε απηήλ ηελ 

ηαμηλφκεζε, νη εξεπλεηέο δελ ζπκπεξηέιαβαλ ηνλ φξν 

«Παξαγγειηνιήπηεο» (Order Taker). Απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ απνδνηηθψλ κεζφδσλ παξαγγειηνιεςίαο φπσο ην 

Ίληεξλεη θαη ην telemarketing.  

 Τπνζηήξημε Πσιήζεσλ (Sales Support). Οη πσιεηέο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο γξαθείνπ θαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη πξνζέιθπζε λέσλ πσιεηψλ. Ζ θαηεγνξία είλαη 

επξεία θαη πεξηιακβάλεη πξντζηακέλνπο, δηεπζπληέο θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ  πσιήζεσλ.  

 Πσιεηήο πνπ απεπζχλεηαη ζε κεγάινπο πειάηεο (Key 

Account Seller). Οη πσιεηέο απηνί είλαη ιίγνη ζε αξηζκφ θαη ιίγεο 

επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά ηέηνηνπο πσιεηέο. 

Απαζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πσιήζεσλ πνπ αθνξνχλ φκσο 

απνθιεηζηηθά ζε κεγάινπο πειάηεο.  

 

Ο εξγαζηαθφο θφζκνο αιιάδεη ξηδηθά κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηα λέα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε. ηα λέα απηά 

δεδνκέλα, ζα πξνζαξκνζηεί αλαπφθεπθηα θη ν θφζκνο ησλ πσιήζεσλ θαη δε νη 

πσιεηέο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα «Future Jobs», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Future Institute ζηε Γεξκαλία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νκίινπ Adecco, νη εξγαδφκελνη ηνπ 

κέιινληνο, άξα θαη νη πσιεηέο, εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί, επέιηθηνη 

θαη «δηθηπσκέλνη». Σα ζχκβνια πνπ ππνδειψλνπλ πιηθή ππεξνρή βξίζθνληαη φιν 

θαη ιηγφηεξν ζην επίθεληξν θαζψο εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν ε ειεπζεξία, ε 

απηνλνκία, νη δεκηνπξγηθέο επηινγέο θαη ην επξχ δίθηπν. Οη έμη ηχπνη εξγαδνκέλσλ 

ηνπ κέιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα είλαη νη εμήο: 

 Οη «CommuniTeens», πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

 Οη «InBetweens» γηα ηνπο νπνίνπο ε αιιαγή δσήο θαη αληηθεηκέλνπ 

εξγαζίαο απνηειεί κέξνο ηεο πνξείαο ηνπο. 
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 Οη «Young Globalists», γηα ηνπο νπνίνπο εξγαζία θαη θαξηέξα 

θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. 

  Οη νηθνγέλεηεο «Latte-Macchiato», νη νπνίνη δηαηεξνχλ έλα βηψζηκν 

θαη εδνληζηηθφ ηξφπν δσήο. 

 Οη «Greyhoppers» πνπ παξακέλνπλ ελεξγνί πξηλ θαη κεηά ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε θαη 

 Οη «Silverpreneurs», ηα άηνκα πνπ μεθηλνχλ λέα θαξηέξα θαζψο 

κεγαιψλνπλ. 

 

3.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα Πσιεηώλ 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ πσιήζεσλ είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή επηινγή 

απνηειεζκαηηθψλ πσιεηψλ. Σν επίπεδν απφδνζεο ελφο κέζνπ θαη ελφο επηηπρεκέλνπ 

πσιεηή είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Γεληθψο, έρεη παξαηεξεζεί πσο έλαο κηθξφο 

αξηζκφο επηηπρεκέλσλ πσιεηψλ θέξλεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν πσιήζεσλ ζηελ 

επηρείξεζε. Απηφ ην ζηνηρείν έρεη νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ εμέηαζε ησλ 

πηζαλψλ ιφγσλ πνπ δεκηνπξγνχλ επηηπρεκέλνπο πσιεηέο θαη ζηελ εμέπξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο πςειήο 

απφδνζήο ηνπο.  

Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πσιεηψλ, φπνπ ιακβάλνπλ ππφςε  νη 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο είλαη: ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε θηινδνμία θαη ε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο, ε γεληθή εκπεηξία ζηηο πσιήζεηο, ε ειηθία, ε δπλαηφηεηα 

γεσγξαθηθήο κεηαθίλεζεο, ε ζρεηηθή εκπεηξία πξντφληνο, νη ηερληθέο γλψζεηο 

εκπεηξίαο θαη ε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε.   

Οη Gilbert, Churchill, Ford θαη Walker ην 1985, δεκνζίεπζαλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ. Απηέο είλαη: ηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

έκθπηεο θιίζεηο (δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο), ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζσκαηηθά πξνζφληα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

εθπαίδεπζε, εκπεηξία, ηξφπνο δσήο), νη επίθηεηεο ηθαλφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζε 

θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία, θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

εξγαζίαο, ε ππνθίλεζε θαη νη επηρεηξεζηαθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

(δπλακηθή ηεο αγνξάο, απηνλνκία πσιεηψλ, αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο).  
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη νη πσιεηέο είλαη απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, απηνί νη νπνίνη θάλνπλ ηελ αγνξά λα ηελ απνδέρεηαη ζαλ 

νιφηεηα. Τπάξρεη πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ. Απηνί νη παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

θαη εζσηεξηθνχο. Δμσηεξηθνί παξάγνληεο είλαη νη ηαθηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ελψ εζσηεξηθνί είλαη ε ζηάζε ηνπ πσιεηή ζην πεξηβάιινλ πνπ 

ιεηηνπξγεί αιιά θαη πψο αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλήζσο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ είλαη : 

 Ζ έιιεηςε ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλαγλψξηζεο θαη 

επηβξάβεπζεο ησλ πσιεηψλ, ε έιιεηςε bonus  σο αληακνηβή ηεο 

πξνζπάζεηαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο.  

 Ζ έιιεηςε ή ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ, ε ειιηπήο 

ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο.  

 Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε γηα 

ηα πξντφληα.  

 Ζ πίεζε απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ην ηκήκα πσιήζεσλ λα πξνσζήζεη 

πξντφληα ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ πνηφηεηα  θαη ηε γεληθφηεξε απνδνρή 

ηεο αγνξάο.  

 Ζ χπαξμε κεγάιεο πίεζεο απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο γηα έλα 

απνηέιεζκα ην νπνίν είλαη ππεξβνιηθφ θαη δπζαλάινγν κε ηελ ακνηβή.  

Αλαιφγσο, νη ζπνπδαηφηεξνη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

άκεζα ζηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ είλαη : 

 Ο θάζε πσιεηήο λα πξνζπαζεί λα γίλεη επαγγεικαηίαο ζηε ζθέςε θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί.  

 Ζ εθπαίδεπζε λα έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν θαη ν ίδηνο ν πσιεηήο λα 

επηδεηά ηελ πεξεηαίξσ επηκφξθσζε, σο πξνο ηηο ηερληθέο πσιήζεσλ 

θαη σο πξνο ην πξντφλ. 

 Να πξνζπαζεί λα δηαθνξνπνηεζεί, απνθηψληαο κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε θαη πίζηε ζηηο δπλάκεηο ηνπ.  

Σν επίπεδν ηεο πνηφηεηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πσιεηψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν επηβεβαηψλνπλ πσο δελ ππάξρνπλ «πνηνηηθνί» πσιεηέο, κφλν ην 

5-6 % αγγίδεη ην άξηζην.  
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Παξαηαχηα, ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ θάπνηα θχξηα θαη βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλαλ θαιφ πσιεηή. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη έλαο πσιεηήο 

πξέπεη λα έρεη ζπγθξνηεκέλε θαη νξγαλσκέλε πξνζσπηθφηεηα, λα έρεη πξφγξακκα 

θαη ζρεδηαζκφ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, λα επηδηψθεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

ζπλερή κειέηε ζε φια ηα επίπεδα, λα είλαη θηιφδνμνο, λα θάλεη ζπλερή πξνζπάζεηα 

γηα βειηίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, λα είλαη ζπλεξγάζηκνο, λα είλαη ππεχζπλνο 

θαη λα είλαη νξζνινγηζηήο.  

Βέβαηα, αλ ζα ήζειε θαλείο λα πεξηγξάςεη ηνλ «ηέιεην» πσιεηή, ηφηε ζα έπξεπε 

λα αλαθεξζεί ζε έλαλ πσιεηή ν νπνίνο έρεη: ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηδεψλ κε 

ζπλνπηηθφ θαη ζαθή ηξφπν, ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο ζαθψλ θαη θαηαλνεηψλ 

θαηεπζχλζεσλ, ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζέζε θαη ηελ επηηπρία θνηλψλ 

ζηφρσλ, ηε πξνζπκία αλάδεημεο φιεο ηεο νκάδαο, ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ηελ πξνζπκία απνδνρήο νδεγηψλ.  

Αληηζηνίρσο, θαθφο πσιεηήο ζεσξείηαη απηφο πνπ: θάλεη θαθφ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη θαθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ζηεξείηαη θηινδνμίαο θαη θηλήηξσλ, αδπλαηεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο επηζθέςεηο θαη λα αλαδεηήζεη λένπο πειάηεο, αδπλαηεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε ζπλαδέιθνπο θαη πειάηεο, κειεηά αλεπαξθψο λέα πξντφληα θαη 

εθαξκνγέο, ζηεξείηαη ζηνηρεησδψλ ηθαλνηήησλ γηα ηηο πσιήζεηο θαη έρεη ιαλζαζκέλε 

θξίζε γηα ηελ αλάιπζε θαη επηινγή λέσλ πειαηψλ.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ππάξρεη πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ εηθφλα ηνπ θαινχ πσιεηή ηφζν ζηε βηβιηνγξαθία, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ, φηη έλαο πσιεηήο πξέπεη θαηαξρήλ λα πξνθαιεί 

ζεηηθή εληχπσζε ζηνπο πειάηεο. Σα ζηνηρεία απηά πνπ ζπληεινχλ ζε απηή είλαη ε 

θαιή εκθάληζε, ν ελζνπζηαζκφο, ε θαιή δηάζεζε, ε θνηλσληθφηεηα, ε 

δηαθξηηηθφηεηα, ε εμππλάδα, ε απηνπεπνίζεζε, ε ππνκνλή θαη ε εηιηθξίλεηα.  

Με ην πέξαο ησλ εηψλ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο αλάγθεο, ε εξγαζία ησλ πσιεηψλ 

εμειίρζεθε θαη αλαδηακνξθψζεθε βάζεη ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Οη ηνκείο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ άξρηζαλ λα κειεηνχλ 

λένπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πιένλ ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πσιεηψλ. Ζ απηφ-εγεζία, ε αζάθεηα ηνπ ξφινπ, ε ζχγθξνπζε ηνπ ξφινπ, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ε ππνζηήξημε απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη άιινη, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εζηηάζηεθαλ 

νη πην πξφζθαηεο κειέηεο.  
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ε κειέηε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Απισλίηεο θ.α, 2009), 

έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, πψο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο 

πσιεηέο ηθαλνχο λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο. Με ηνλ φξν απηφ-εγεζία, 

λνείηαη ε δηαδηθαζία απηφ-επηξξνήο κέζσ ηεο νπνίαο νη πσιεηέο επηηπγράλνπλ λα 

θαζνδεγήζνπλ θαη λα ππνθηλήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε επηζπκεηφ απφ ηε δηνίθεζε ηξφπν. 

Βαζηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο, είλαη φηη νη πσιεηέο πνπ πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο απηφ-

εγεζίαο απνδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο πσιεηέο.  

ε άιιεο κειέηεο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία  ν Babakus (1999) θαη ν Taramillo 

(2006), δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη νη 

Eisenberger (2002) θαη Piercy (2006) δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο. ε απηέο ηηο κειέηεο, νη εξεπλεηέο ζπλέδεζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε κε βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ πσιεηψλ ζηε δνπιεηά θαη ηάζεηο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε επραξίζηεζε (Babakus, 1999, Jaramillo 2006), ε εηαηξηθή 

δέζκεπζε (Babakus 1999) θαη νη ηάζεηο απνρψξεζεο απφ ηελ επηρείξεζε (Boles 

1997). Δπίζεο ζπλδέζεθε ε εηαηξηθή ππνζηήξημε κε ηελ εηαηξηθή δέζκεπζε, ηελ 

επραξίζηεζε απφ ηε δνπιεηά, ηελ δηεπηρεηξεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηάζε 

απνρψξεζεο ησλ ππαιιήισλ (Boyle 1997).  

Οη παξαπάλσ κειέηεο αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ γηα ην 

κάλαηδκελη θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο. Με ηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ, νη 

επηρεηξήζεηο ζα είλαη ηθαλέο λα κεηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ 

πσιεηψλ, λ’ απμήζνπλ ηελ ππνζηήξημε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, λ’ απμήζνπλ ηειηθά 

ηελ επραξίζηεζε ησλ πσιεηψλ θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε θαη λα κεηψζνπλ 

ηηο ηάζεηο απνρψξεζεο.  

ηα παξαπάλσ επξήκαηα, πξνζηέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Homburg & Stock (2004). πγθεθξηκέλα, νη πσιεηέο πνπ ληψζνπλ «πιήξεηο» θαη 

«επηπρηζκέλνη» απφ ηε δνπιεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζεκαληηθά 

θαιχηεξα θαη λα πεηπραίλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο θαη πίζηεο ησλ 

πειαηψλ.  

ε άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Απισλίηεο θαη Παλαγφπνπινο, ζην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ην 2006, δηεξεχλεζαλ άιινπο ηέζζεξηο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ: ε 

κέζνδνο νξγάλσζεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ πεξηνρψλ πσιήζεσλ, ε ακνηβή θαη ε 
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εθπαίδεπζε. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο γεσγξαθηθήο νξγάλσζεο έρεη ηηο πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηνπο πσιεηέο, δηφηη νδεγεί ζε πςειά επίπεδα αζάθεηαο θαη 

ζχγθξνπζεο ξφινπ, θαζψο θαη ζε ρακειά επίπεδα αθνζίσζεο ζηελ επηρείξεζε θαη 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Απηφ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

γεσγξαθηθή νξγάλσζε δελ επηηξέπεηαη ην «ρηίζηκν» ζρέζεσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 

πειάηεο, κέζα απφ ηελ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο πξντφλησλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πψιεζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή κνξθή νξγάλσζεο πνπ ζπλδπάδεη ηε γεσγξαθηθή νξγάλσζε, ηελ 

νξγάλσζε θαηά πειάηεο/key accounts θαη ηελ νξγάλσζε θαηά πξντφλ, κεηψλνπλ ηελ 

αζάθεηα ξφινπ θαη ηελ ηάζε απνρψξεζεο ησλ πσιεηψλ, ελψ απμάλνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο.  

Όηαλ ν ζρεδηαζκφο ησλ πεξηνρψλ πσιήζεσλ δηεμάγεηαη απνηειεζκαηηθά, νη 

πσιεηέο αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξε αζάθεηα ξφινπ ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπο α) απφ ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημεο θαη πξναγσγήο ησλ πσιεηψλ β) 

απφ ηελ ακνηβή ηνπο θαη γ) απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ νη πσιεηέο απνδίδνπλ 

πεξηζζφηεξν, ελψ αλαιακβάλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ θάζε πειάηε.  

Δληππσζηαθφ εχξεκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, απνηειεί ε ζεηηθή ζχλδεζε ηεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο ησλ πσιεηψλ κε ηηο αληηιήςεηο ξφινπ, ηηο ζηάζεηο αιιά θαη κε 

ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ακνηβήο. Όζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ νη πσιεηέο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο 

απφ ηελ εξγαζία, ε αθνζίσζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε, ελψ παξάιιεια ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε ζχγθξνπζε ξφινπ θαη ε ηάζε απνρψξεζεο απφ ηελ επηρείξεζε.  

Σέινο, ε έξεπλα απηή έδεημε φηη ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ έρεη 

θακία ζρεδφλ επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ξφινπ, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηελ απφδνζε ησλ 

πσιεηψλ. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη γηα άιιε κηα θνξά, φηη ε παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνπο πσιεηέο δελ είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή ζπλζήθε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο αιιά θαη ησλ αληηιήςεσλ ξφινπ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ 

πσιεηψλ.  

ηελ έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έγηλε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ ελλνηνινγηθνχ ππνδείγκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη ζηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ πσιήζεσλ, ηε δπλαηφηεηα γηα κηα πιεξέζηεξε θαη πην 



 26 

νινθιεξσκέλε εηθφλα αλαθνξηθά κε ην πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ. Απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ππνδείγκαηνο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

I. Ζ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ είλαη έλα 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, πνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ην 

δηεπζπληή πσιήζεσλ. 

II. ηα απνδνηηθά ηκήκαηα πσιήζεσλ, φινη απνδίδνπλ ζαλ κηα θαιά 

ενοπσηστπυμένη οπσήστπα, κε καέζηξν ην δηεπζπληή πσιήζεσλ.  

III. Σα ηκήκαηα πσιήζεσλ φπνπ νη δηεπζπληέο πσιήζεσλ δίλνπλ έκθαζε 

ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νη πσιεηέο πηνζεηνχλ γηα λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, πεηπραίλνπλ πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφ εθείλα ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ πνπ εζηηάδνπλ 

ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ πσιεηψλ.  

IV. Οη δηεπζπληέο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη φρη κφλν ηελ 

απφδνζε ησλ πσιεηψλ ηνπο αιιά θαη ην πψο νη ηειεπηαίνη 

αηζζάλνληαη.  

Πέξαλ ηεο πιεζψξαο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ζηελ παξνχζα κειέηε 

δηεξεπλψληαη ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ.  

 

3.4 Αληίιεςε Δηαηξηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Ζ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ εξγαδφκελν είλαη κηα παξάκεηξνο 

πνπ νη ππάξρνπζεο κειέηεο ζεσξνχλ πνιχ ζπκαληηθή. Ζ αντίλητη τηρ εταιπικήρ 

ςποστήπιξηρ, φπσο απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζεκαίλεη φηη ν εξγαδφκελνο 

αληηιακβάλεηαη φηη ε επηρείξεζή ηνπ, εθηηκά ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ελδηαθέξεηαη γηα 

ηελ επεκεξία ηνπ (Eisenberg et al. 1986). Ζ πεπνίεζεζε  ηεο ιακβαλφκελεο εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο, απμάλεη ηε δέζκεπζε ησλ πσιεηψλ ζηελ επηρείξεζε, φπσο άιισζηε θαη 

ηελ πεπνίεζεζε φηη ε απμεκέλε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία, αληακείβεηαη (Allen & 

Meyer, 1996).  

Όηαλ ν πσιεηήο πηζηεχεη φηη ε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζ’ αλαγλσξηζηεί θαη ζ’ 

αληακεηθζεί, εκπηζηεχεηαη ηελ επηρείξεζε, εδξαηψλεηαη ε πεπνίζεζε φηη ε επηρείξεζε 

ζα δξάζεη κε δίθαην ηξφπν καθξνπξφζεζκα, κε απνηέιεζκα ν πσιεηήο λα ληψζεη ηελ 

αλάγθε αληαπφδνζεο θαη λα δεζκεχεηαη ζηελ επηρείξεζε (Eisenberg et al. 1990).  
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ε πεξίπησζε πνπ εταιπική ςποστήπιξη δελ πθίζηαηαη ή δελ είλαη αληηιεπηή, ηφηε 

ν πσιεηήο ληψζεη φηη ε επηρείξεζε δελ ηνπ παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε 

δνπιεηά ηνπ, νπφηε θαη αλαγθάδεηαη λα εμαληιήζεη ηα δηθά ηνπ θπζηθά, λνεηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα, ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

 

3.5 Βαξύηεηα ξόινπ 

 

Ζ βαξχηεηα ξφινπ πξνθχπηεη, φηαλ νη πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ γίλνπλ 

αληηθαηηθέο (Kahn, 1964). Τπάξρνπλ δχν δηαζηάζεηο ηεο βαξχηεηαο ηνπ ξφινπ ησλ 

πσιεηψλ. Ζ πξψηε, ε σύγκποςση πόλος, πθίζηαηαη φηαλ ν πσιεηήο ιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο ή αληηθαηηθέο θαηεπζχλζεηο απφ δηαθνξεηηθά άηνκα ηεο δηνίθεζεο. Ζ 

δεχηεξε, ε ασάυεια πόλος, πθίζηαηαη φηαλ έλαο πσιεηήο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην 

πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί ή λα ελεξγήζεη ζε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο 

(Dubinsky, 1986).  

Ο Mallin & Mayo, ην 2006, δηαπίζησζαλ φηη απμεκέλα επίπεδα άγρνπο θαη 

ακθηβνιίαο ξφινπ, αλαγθάδνπλ ηνπο πσιεηέο λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα ψζηε λ’ αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα.  

Δπηπιένλ ηα επίπεδα άγρνπο απμάλνληαη φηαλ ε ζχγθξνπζε ξφινπ είλαη αηζζεηή, 

δηφηη ν πσιεηήο αδπλαηεί λ’ αθνινπζήζεη εληνιέο ελφο πξντζηακέλνπ θαη λ’ 

αςεθήζεη θαηεπζχλζεηο άιινπ αλσηέξνπ (Behrman and Perreaut, 1984).  Ζ δπζθνξία 

ησλ πσιεηψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνιιέο θνξέο είλαη εκθαλήο θαη αληηιεπηή 

απφ ηνπο πειάηεο (Boles, 1997).  

Οη Walker et al, ην 1977, κειέηεζαλ θαηά πφζν ε ασάυεια και η σύγκποςση πόλος 

επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ άθξσο 

απνζαξξπληηθά, ε αζάθεηα θαη ε ζχγθξνπζε ξφινπ επηδξνχλ αξλεηηθά ηφζν ζηελ 

ςπρνινγία ησλ πσιεηψλ, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ.  

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε αληίιεςε εηαηξηθήο ππνζηήξημεο 

πξέπεη λα ζπλδεζεί αξλεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ αζάθεηα ξφινπ, δηφηη φζν 

απηά απμάλνπλ ν πσιεηήο ληψζεη φηη δε ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ 

ηελ επηρείξεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πσιεηήο ηείλεη λα αλαπηχζζεη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηχπνπ «Δγψ πάλσ απ’ φια» (Homburg & Stock, 2005).  Δθφζνλ ε 

επηρείξεζε δε λνηάδεηαη γηα ηελ επεμία θαη επεκεξία ηνπ πσιεηή, δε ρξεηάδεηαη θαη 

απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα αλεζπρεί γηα ηνπο πειάηεο θαη ηελ επηρείξεζε. Σειηθφ 
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αληίθηππν ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, ε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 

(Longtellow, 1995).  

 

3.6 πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε 

 

Οη ππεξβνιηθέο λνεηηθέο, θπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο νδεγνχλ ζε 

σςναισθηματική εξάντληση (Jackson, 1986). Μάιηζηα, ζηηο πσιήζεηο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη ζπρλή (Singh et al, 1994) θαη νη πσιεηέο ηελ 

απνδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε (Maslach, 1981). πλεπψο, νη πσιεηέο γίλνληαη ιηγφηεξν 

θαζνδεγνχκελνη θαη απαζείο (Hagen, 1989), νπφηε ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνπο 

πειάηεο θαη νη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε απηνχο θζίλνπλ. Ζ δπζαξέζθεηα ησλ 

πσιεηψλ εληείλεηαη θαη πξννδεπηηθά εγθαηαιείπνπλ ηε δνπιεηά ηνπο (Singh, 1994).  

ε φιεο ηηο κειέηεο, βξέζεθε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζχγθξνπζεο, αζάθεηαο ξφινπ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Boles, 1997, Elloy et al, 2001), ελψ ε αληίιεςε 

ηεο εηαηξηθήο ππνζηήξημεο  ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε. Ζ 

θχζε ησλ πσιήζεσλ νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, αθφκα θαη ζε έκπεηξνπο 

πσιεηέο πνπ αιιάδνπλ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ε απεηιή παξακέλεη. 
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Κεθάιαην 4
ν
 

 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

4.1 Γηακόξθσζε Δξεπλεηηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ παξνπζηάδεηαη ην ππφδεηγκα 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ δηαγξακκαηηθά  

 

Ζ1: Αληίιεςε ηεο Δηαηξηθήο Αληίιεςεο 

 

Ζ2: χγθξνπζε Ρφισλ Πσιεηψλ 

                                                                                                        Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ζ3:  Αζάθεηα Ρφινπ Πσιεηψλ                                                                Πσιεηψλ 

 

Ζ4:  πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε 

                                      

 

Ζ1: Σν πψο αληηιακβάλνληαη νη πσιεηέο ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

Ζ2: Ζ ζχγθξνπζε ξφινπ πνπ βηψλνπλ νη πσιεηέο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, επεξξεάδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

Ζ3: Ζ αζάθεηα ξφινπ πνπ βηψλνπλ νη πσιεηέο ζηελ επηρείξεζή ηνπο, επεξξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

Ζ4: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ βηψλνπλ νη πσιεηέο ζηελ εξγαζία ηνπο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
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4.2 πιινγή δεδνκέλσλ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε απαληψληαη δχν κέζνδνη, ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο 

έξεπλαο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ δελ είλαη δπλαηή, 

ή είλαη πνιχ δαπαλεξή, ή δε ζα δψζεη αθξηβή απνηειέζκαηα, νη εξεπλεηέο 

θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ αλαθέξνληαη σο 

πνηνηηθή έξεπλα (qualitative research) ζχκθσλα κε ηνλ Seymour (1988). Γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζε βάζνο 

ζπλέληεπμεο (depth interview), ζε Γεληθνχο Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ νθηψ 

επηρεηξήζεσλ. Σν ζέκα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ πσιεηψλ θαζψο θαη νη λεφηεξεο ηάζεηο θαη πξνζδνθίεο απφ ηηο 

νκάδεο πσιήζεσλ ησλ εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ.  Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ θαζέλα, 

κία πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε, ε νπνία δηαξθνχζε 20-40 ιεπηά ηεο ψξαο. 

Τπήξρε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ζεκάησλ (Π1), φπνπ απαληνχζαλ ζε δχν βαζηθά 

εξσηήκαηα θαη θαηφπηλ, εμέθξαδαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν εμέηαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δφζεθε επθαηξία γηα δηεπθξηλήζεηο, 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηε ζε βάζνο ζπλέληεπμε, ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή λα κελ 

επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. ηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο, ζηνλ 

αλνηρηφ δηάινγν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ηξείο ηερληθέο εξσηήζεσλ (Durgee, 1985). 

Κιηκαθσηέο εξσηήζεηο (laddering), ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ πσιεηψλ. Οη θξπθνγελείο εξσηήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξεπλεηήο ήζειε λα εζηηάζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε ζπλαηζζήκαηα ησλ εξσηψκελσλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ. Σέινο, κε ζπκβνιηθέο εξσηήζεηο, ν εξεπλεηήο 

δήηεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα πεξηγξάςνπλ ηα αληίζεηα ή απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ έλαλ πσιεηή αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ελ γέλεη κή 

απνδνηηθφ.  

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη 

λα ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμάληιεην πινχην, πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη απνθάιπςε νπζησδψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ είλαη αδχλαην λα 

ζπγθεληξσζνχλ δηαθνξεηηθά. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, είλαη ε δπζθνιία 

πξαγκαηνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ κίαο ζπλεληεχμεσλ, αθελφο ιφγσ δπζαξέζθεηαο 

ησλ εξσηψκελσλ αθεηέξνπ ιφγσ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο κειέηεο. Ζ 
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κεζνδνινγία απηή απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, 

επηπιένλ είλαη δχζθνιεο νη αλαιχζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη.  

Σφπνο δηεμαγσγήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο νξίζηεθε ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο, ζηηο έδξεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 1
ε
  

επηεκβξίνπ έσο 10 επηεκβξίνπ ζε δείγκα 8 αηφκσλ, αλδξψλ, κε δηαθνξεηηθή  

ειηθία, εξγαζηαθή εκπεηξία, κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη δηαθνξεηηθφ εηζφδεκα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, κε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα 

ζεκαηνινγίαο (Παξάξηεκα, Π1). Έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ θαη 

νκαδνπνηήζε ησλ θνηλψλ ή παξάπιεπξσλ ελλνηψλ. Καηφπηλ, νη απαληήζεηο ησλ 

Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Π2) ζηελ πνζνηηθή έξεπλα.  

ε δεχηεξν ρξφλν πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα. Πνζνηηθή έξεπλα, 

νξίδεηαη σο ε έξεπλα πνπ αθνξά ζηε κέηξεζε ησλ κεγεζψλ κε ζπγθεθξηκέλν 

πνζνηηθφ ηξφπν. Πεξηιακβάλεη κεηξήζηκα κεγέζε θαη γίλεηαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο 

αλζξψπσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηε 

ζπκπιήξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ εηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο. Ζ πνζνηηθή 

έξεπλα βαζίζηεθε ζε πξσηνγελή ζηνηρεία (primary data), ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κε 

ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Π2), ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο  θαη ηαρπδξνκηθέο ζπλεληεχμεηο (email-ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) απφ 

βηνκεραληθνχο πσιεηέο ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ/θαξκαθεπηηθψλ θαη ινηπψλ 

θαηαλαισηηθψλ πξνηφλησλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ν ππεχζπλνο ηεο έξεπλαο 

πεξηέγξαθε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο θαη παξείρε δηεπθξηλίζεηο φπνπ ήηαλ 

απαξαίηεην. Σα θξηηήξηα επηινγήο κεζφδνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βαζίζηεθαλ ζε : 

α) πνιππινθφηεηα-πξνζαξκνζηηθφηεηα, β) φγθνο ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ,          

γ) επηζπκεηή αμηνπηζηία πιεξνθνξηψλ, δ) δείγκα, ε) ρξφλνο–ηαρχηεηα θαη ζη) θφζηνο.  

Ζ κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο είλαη ηδαληθή φηαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα απνζπάζεη απαληήζεηο ζε 

δχζθνιεο εξσηήζεηο, επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ν 

εξεπλεηήο ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν παξαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ 

εξσηψκελν, γηαηί κπνξεί λα δψζεη θαηάιιειεο απαληήζεηο, ελψ ηέινο νη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο κεγάισλ φγθσλ πιεξνθνξηψλ. Κάπνηα 

απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ είλαη φηη ε ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο 
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πξνβιεκάησλ ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εξσηψκελνπ θαη εξεπλεηή θαη 

ηέινο ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο κεξνιεπηηθψλ ζθαικάησλ, είηε γηαηί ν εξεπλεηήο 

δελ θάλεη ζσζηή επηινγή αηφκσλ γηα ηε ιήςε ηεο ζπλέληεπμεο, είηε γηαηί επεξέαζε 

ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

ηελ ηαρπδξνκηθή ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο απνζηέιιεη ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο εξσηψκελνπο καδί κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή πνπ 

εμεγεί ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην κεησκέλν 

θφζηνο, ε εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, ε έιιεηςε επηξξνήο απφ ηνλ εξεπλεηή ζηηο 

απαληήζεηο θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ πεξηζψξην. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ επηζηξνθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε έιιεηςε 

ειέγρνπ γηα ηε ιήςε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο επεμήγεζεο 

αζαθψλ εξσηήζεσλ, ε αθαηαιιειφηεηα γηα αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη ν αξγφο ξπζκφο 

επηζηξνθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

Αξρηθά δηελεξγήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πεξηπηψζεσλ ψζηε λα αλαθαιπθζεί θαθφ ιεθηηθφ ή θαθή 

δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ, λα αλαγλσξηζζνχλ ιάζε ζηελ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ζηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ λα αλαθαιπθζνχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηελ αδπλακία ή ηελ άξλεζε ηνπ απνθξηλφκελνπ λα απαληήζεη ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο, λα ππνδεηρζνχλ πξφζζεηεο θαηεγνξίεο απφθξηζεο πνπ πξέπεη λα 

θσδηθνπνηεζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη λα απνθαιπθζεί  πξνθαηαξθηηθή έλδεημε 

ηεο δηάξθεηαο ηεο ζπλέληεπμεο θαη φπνησλ πξνβιεκάησλ άξλεζεο. Καηφπηλ θαηέιεμε  

ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. (Παξάξηεκα, Π2) 

Σφπνο δηεμαγσγήο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο νξίζηεθε νιφθιεξε ε Διιάδα. Ζ 

πνζνηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 10 επηεκβξίνπ έσο 10 Ννεκβξίνπ ζε 

δείγκα 147 αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ θχιν, ειηθία, εξγαζηαθή εκπεηξία, κνξθσηηθφ 

επίπεδν, θαη δηαθνξεηηθφ εηζφδεκα. Άηνκα πνπ δελ απάληεζαλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

εξσηήζεηο απαιείθζεθαλ απφ ην δείγκα. Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 13 (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

 

4.3 Γεηγκαηνιεςία (sampling) 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία είλαη ε πξνζπάζεηα, λα επηιερζεί απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ είλαη ν 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο, έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αληαλαθιά ηελ 
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εηεξνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ πιεζπζκφ. Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ε 

επηδίσμε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, είλαη ε επηινγή αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο πνπ λα 

δίλεη εθηηκήζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κε φζε αθξίβεηα επηηξέπνπλ νη 

ρξνληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα: ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ δείγκαηνο, ηνλ θαζνξηζκφ κνλάδαο 

δεηγκαηνιεςίαο, ηελ επηινγή κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ θαζνξηζκφ κεγέζνπο 

δείγκαηνο θαη ηελ εθηέιεζε.  

ηελ παξνχζα κειέηε, ν εξεπλεηήο αξρηθά επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά, κε 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηξνθίκσλ, θαηαλαισηηθψλ 

θαη αγξφ-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνέθπςε απφ 

δηαδηθηπαθή ζειίδα (www.investingreece.gov.gr). Οθηψ Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ θαη 

απφ ηηο ηξείο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηο βάζνο 

ζπλέληεπμε κε ηνλ εξεπλεηή. ηε ζπλέρεηα, αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή 

έξεπλα, νη νθηψ Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, έδσζαλ ζηνλ εξεπλεηή ιίζηα ησλ πσιεηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα εηαηξηθά ηνπο ηειέθσλα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ. Ο εξεπλεηήο απεπζχλζεθε ζπλνιηθά ζε 350 

πσιεηέο. Δληέιεη, ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, απάληεζαλ 147 πσιεηέο, είηε κε ηε 

κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο έθιεηλε ξαληεβνχ κε ηνπο πσιεηέο πνπ δηαηίζελην λα 

απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, εζηάιε, πξνο 

ζπκπιήξσζε, ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ν εξεπλεηήο αλέκελε ηηο απαληήζεηο.  

Μεηνλέθηεκα απηψλ ησλ κεζφδσλ, απνηειεί ε δπζθνιία ζπλάληεζεο κε ηνπο 

εζεινληέο πσιεηέο θαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

αληηζηνίρσο. 

 

4.4 Θεκαηνινγία πνηνηηθήο έξεπλαο 

 

Οθηψ Γεληθνί Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ (Sales Managers/ Sales Directors), 

ειιεληθψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ αγξφ-ρεκηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηνλ θιάδν γεληθψλ 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, ζπκκεηείραλ ζε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. θνπφο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πσιεηψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ έλα ηκήκα 
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πσιήζεσλ απνδνηηθφ, ηεο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζνπο πσιεηέο θαη 

ηέινο  ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζην κέιινλ ελ 

κέζσ νηθνλνκηθήο χθεζεο.   

Αξρηθά, ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα (εκη-δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην) παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ έλαλ πσιεηή απνηειεζκαηηθφ 

(Παξάξηεκα Π1). Ζ ιίζηα πξνέθπςε θαηφπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ιίζηα πεξηείρε ηα εμήο πεδία: 

I. Γεκνγξαθηθά θαη Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

II. Τπφβαζξν θαη Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

III. Παξνχζα Καηάζηαζε – Σξφπνο Εσήο  

IV. Έκθπηεο Κιίζεηο –Ηθαλφηεηεο  

V. Πξνζσπηθφηεηα 

VI. Δπίθηεηεο Ηθαλφηεηεο-Γεμηφηεηεο  

VII. Ηθαλφηεηα Οινθιεξσκέλεο Πξνζέγγηζεο ηνπ Πειάηε.  

ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ιίζηα, νη Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, απάληεζαλ ζε δχν 

θχξηα εξσηήκαηα γηα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιίζηαο: 

 Δίλαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ/παξάγνληαο γηα έλαλ πσιεηή; 

 Δάλ λαί, ζε ηη βαζκφ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ πσιεηή; 

Καηφπηλ, νη Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο, κε αλνηρηφ δηάινγν, γηα ην αληηθείκελν εμέηαζεο.  

 

4.5 Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα απφ ηα θχξηα εξγαιεία ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο. Ζ ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ε ηειηθή 

δηακφξθσζή ηνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία κηαο έξεπλαο. Έλα θαιά 

ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία κε κεγάιν βαζκφ 

αμηνπηζηίαο, ελψ έλα πνιχ θαθφ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αμηνπηζηία κηαο έξεπλαο, έζησ θαη αλ απηή έρεη ζρεδηαζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. Αλ θαη ζεκαληηθή πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, εληνχηνηο ζε κεγάιν βαζκφ ε ζχληαμε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηέρλε θαη φρη επηζηήκε. ηε δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ θαη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 
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εξσηήζεσλ, ζηε δηάξθεηα, ζην θφζηνο θαη ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ μεθηλά κε ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ν 

εξεπλεηήο. Απηή ε δηαδηθαζία βνεζάεη ζηε αξρηθή δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ ζε ινγηθέο ελφηεηεο. Ζ ζχληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ ίδην κήλα. Γηα ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ 7 ελφηεηεο εξσηήζεσλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ (Παξάξηεκα Π2). 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππάξρνπλ ηξείο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ επηιέγνληαο 

κεηαμχ πνιιψλ πξνεπηιεγκέλσλ απαληήζεσλ, ηη είδνπο πσιεηέο είλαη, πφζα ρξφληα 

εξγάδνληαη ζπλνιηθά σο πσιεηέο θαη πφζα ρξφληα εξγάδνληαη ζηελ ησξηλή ηνπο 

επηρείξεζε. 

ηηο επφκελεο πέληε ελφηεηεο, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ επηρείξεζε 

ηνπο, ηε ζχγθξνπζε ξφισλ ησλ πσιεηψλ, ηελ αζάθεηα ξφισλ ησλ πσιεηψλ, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ βηψλνπλ νη πσιεηέο θαη ηέινο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ.  

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα πεδία 

ελδηαθέξνληνο. Οη πξνηάζεηο εθθξάδνληαη είηε κε ζεηηθφ, είηε κε αξλεηηθφ ηξφπν. Οη 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, κεηξηνχληαη κε ηελ θιίκαθα Likert, φπνπ ην 

1=«δηαθσλψ απφιπηα», ην 2= «δηαθσλψ», ην 3= « νχηε δηαθσλψ νχηε ζπκθσλψ», ην 

4= «ζπκθσλψ» θαη ην 5= «ζπκθσλψ απφιπηα». 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα,  δεηνχληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηεζέλησλ ζε  5 εξσηήζεηο, φπσο ην θχιν κέζσ δηρνηνκηθήο εξψηεζεο κε δχν 

απαληήζεηο θαη φπσο ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε εηδηθφηεηα ηεο αλψηεξεο 

ζρνιήο θαη ην κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, κέζσ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο 

επηινγήο. Ζ πξνηειεπηαία εξψηεζε, πνπ αθνξά ζηελ εηδηθφηεηα ηεο αλψηεξεο 

ζρνιήο, πξνππνζέηεη φηη ν εξσηψκελνο έρεη ιάβεη αλψηεξε εθπαίδεπζε, νπφηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο γπκλαζίνπ-ιπθείνπ, δελ κπνξεί λα 

απαληήζεη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε.  
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Κεθάιαην 5
ν
 

 

5.1 Απνηειέζκαηα Πνηνηηθήο Έξεπλαο 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, κε 

ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνηειεζκαηηθψλ πσιεηψλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ έλα ηκήκα πσιήζεσλ 

απνδνηηθφ, ηεο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζνπο πσιεηέο θαη ηέινο  ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ ζην κέιινλ ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο χθεζεο.   

ηελ έξεπλα, ζπκκεηείραλ νθηψ Γεληθνί Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ (Sales Managers/ 

Sales Directors), ειιεληθψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ, ησλ αγξφ-ρεκηθψλ-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηνλ 

θιάδν γεληθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, ήηαλ νη εμήο: 

I. Reckitt Benckiser 

II. Bristol-Myers Squibb 

III. Αζελατθή Επζνπνηία 

IV. ΔΛΑΗ Unilever 

V. Lidl 

VI. Procter and Gamble 

VII. Bayer  

VIII. Astra Zeneca 

Όινη νη παξαπάλσ ζπκθψλεζαλ φηη, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ιίζηα ηνπ εξεπλεηή παίδνπλ είηε πνιχ ζεκαληηθφ, είηε ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν, 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ. Ο θαζέλαο φκσο εμέθξαζε ηε δηθή ηνπ 

άπνςε, ζχκθσλα κε  ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία. Αθνινχζσο, θαηαγξάθνληαη νη 

απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ Πσιήζεσλ, κε ηπραία ζεηξά, γηα ιφγνπο ερεκχζηαο: 

I. Με βάζε ην εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζε ν 

εξεπλεηήο, ν ελ ιφγσ Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζεσξεί φηη ην θχιν παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πσιήζεηο, θαζψο είλαη έλα επάγγεικα, φπνπ εθθχζεσο 

απεπζχλεηαη ζηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ. Δπεζήκαλε φηη, απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, νη 

γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα ηα βγάινπλ πέξα, θπξίσο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Σν ππφβαζξν θαη ε εκπεηξία, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

πσιήζεηο. ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, έλαο πηπρηνχρνο πσιεηήο, είλαη 

πηζαλφηεξν λα εξγαζηεί ππφ ζπλζήθεο πίεζεο. ρεηηθά κε ηελ εκπεηξία, έλαο 
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έκπεηξνο πσιεηήο είλαη ν θαηάιιεινο γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, 

φπνπ ην ιαλζάξηζκα θαη ην «ρηίζηκν» ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη άθξσο 

ζεκαληηθά. Δπίζεο ε εκπεηξία ελφο πσιεηή ζε άιιν ηνκέα, βειηηψλεη ηηο 

ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο, ελψ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε δηφηη κέζσ απηήο ν 

πσιεηήο κπνξεί λα επηδείμεη θάπνηα άιιε μερσξηζηή ηθαλφηεηα.  

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ν ηξφπνο δσήο, είλαη παξάγνληεο πνπ δελ 

ιακβάλνληαη πνηέ ππφςε, φηαλ αμηνινγείηαη ε απφδνζε ελφο πσιεηή. αθψο 

νη έκθπηεο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα έλαλ 

πσιεηή. Οπσζδήπνηε, ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη ε επρέξεηα ιφγνπ, είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ μερσξίδνπλ, δηφηη ν πσιεηήο ζηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ πειάηε, πξέπεη λα είλαη εηνηκφινγνο, λα αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο απηέο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο Γηεπζπληήο, ζεσξεί ηελ πξνζσπηθφηεηα, έλαλ 

παξάγνληα, πνπ δε κπνξεί εχθνια λα αμηνινγεζεί, λα κεηξεζεί θαη λα 

επεξεαζηεί. Αλέθεξε, φηη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

δελ αιιάδεη, ελψ είλαη πνιχ εχθνιν ζην ρψξν εξγαζίαο ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο λα παξεμεγεζνχλ ή λα αλαηξεζνχλ.  

ρεηηθά κε ηηο επίθηεηεο ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο, νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

είλαη ζεκαληηθέο, δηφηη ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη δηαρείξηζε 

ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ πσιεηή. Αλαιπηηθφηεξα, ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη νη επηζθέςεηο ζηνπο πειάηεο, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα 

πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη πσιεηέο. Ζ γλψζε ησλ 

πξντφλησλ, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ πσιεηή απέλαληη 

ζηνλ πειάηε, θαζψο ν πσιεηήο θαιείηαη λα «πνπιήζεη νθέιε θη φρη 

ηδηφηεηεο». Ζ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζηνλ 

πσιεηή, είλαη ζπνπδαία δηφηη, νη πφξνη είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξγαιεία ησλ πσιεηψλ, εμαξηψκελνη βέβαηα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο.  

II. Ο επφκελνο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ, ζεσξεί φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ιίζηα ηνπ εξεπλεηή, είλαη ζεκαληηθά. Ξερσξίδεη φκσο 

ηα παξαθάησ: Ζ θνηλσληθφηεηα είλαη ζηνηρείν πνπ βνεζά ζηελ επηθνηλσλία, 

επίζεο ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο, ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ επθαηξηψλ. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, έλαο 

πσιεηήο, εηδηθφηεξα ηξνθίκσλ, πξέπεη λα παίξλεη ξίζθα θαη πξσηνβνπιίεο, λα 
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παίξλεη απνθάζεηο αθφκα θη αλ ζθάιιεη θαη λα καζαίλεη απφ απηά. Ο 

ραξαθηήξαο ηνπ πσιεηή, αμηνινγείηαη ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο. ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, έλαο ζπλεξγάζηκνο θαη κέηξηνο πσιεηήο, είλαη 

πξνηηκφηεξνο απφ έλα κε ζπλεξγάζηκν- θαιφ πσιεηή. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πσιεηή, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απφθηεζε ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

εκπεηξία δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο έλα κίγκα λέσλ θαη παιαηψλ 

πσιεηψλ ζα απνδψζεη ηα απξηαλά ζηειέρε. Γεληθά, πξέπεη λα ππάξρεη κία 

ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ ησλ πσιεηψλ.  

III. Ο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ, απηήο ηεο επηρείξεζεο, μερσξίδεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: ηελ εκπεηξία ζηηο πσιήζεηο, ηελ εκθάληζε, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ  απηνεθηίκεζε 

θαη ηελ επρέξεηα ιφγνπ. ρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα, έλαο πσιεηήο, πξέπεη λα 

είλαη ζπλεξγάζηκνο, λα είλαη επέιηθηνο θαη λα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ. Απφ ηηο επίθηεηεο 

δεμηφηεηεο, μερσξίδεη ηηο δηνηθεηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ 

θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο. Παξαηαχηα, ζεσξεί φηη ζε απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο, νπζηαζηηθά κπνξεί λα ζπκβάιιεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο,  κε 

ηα εξγαιεία θαη ηνπο πφξνπο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Σέινο, αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ελφο πσιεηή, έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, ζεσξεί ηελ πνιχ θαιή 

γλψζε ησλ πξνηφλησλ ηνπ. 

IV. Ο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ, απηήο ηεο επηρείξεζεο, ζεσξεί φηη 

απνηειεζκαηηθφο πσιεηήο, είλαη απηφο πνπ: είλαη επηθνηλσληαθφο, γλσξίδεη 

θαιά ηνπο πειάηεο ηνπ, γλσξίδεη θαιά ηα πξντφληα ηνπ, έρεη ελεξγεηηθή 

αθξφαζε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

πειαηψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, άιιαμε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, 

νπφηε θαη ε ηθαλφηεηα παξνπζηάζεσλ, είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ πξέπεη λα 

εμειίζζεηαη. Οη πσιεηέο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, πξέπεη λα έρνπλ θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, δηφηη κέζσ απηψλ, ηα πξντφληα ηνπο 

φρη κφλν δηαθηλνχληαη ηαρέσο, αιιά αλαδεηθλχνληαη πεξαηηέξσ θαη κεηά ηελ 

πψιεζε. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ζέηεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο ζηνπο πσιεηέο 

θαη απηνί πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο αληηιεθζνχλ θαη λα ηνπο θέξνπλ εηο 

πέξαο. Γεληθψο, δελ ππάξρεη ρξπζφο θαλφλαο γηα έλαλ επηηπρεκέλν πσιεηή. Ο 

ζπλδπαζκφο φκσο ησλ δεμηνηήησλ, εμαζθαιίδεη κία επηηπρεκέλε 

επαγγεικαηηθή πνξεία. Οη θηινδνμίεο ησλ πσιεηψλ, δηαρσξίδνληαη ζε 
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πνζνηηθέο (ζηφρνη, κεξίδηα αγνξάο) θαη πνηνηηθέο (πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληή). ηελ πεξίπησζε ελφο πσιεηή πνπ επηηπγράλεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη ην κεξίδην αγνξάο, ε εκπεηξία δείρλεη φηη απηφο ν πσιεηήο 

ζπλήζσο δε γίλεηαη θαιφο κάλαηδεξ. 

V. ε απηήλ ηελ επηρείξεζε, ν δηεπζπληήο πσιήζεσλ, απέθιεηζε ζρεδφλ 

θαηεγνξεκαηηθά, ην γπλαηθείν θχιν απφ ηηο πσιήζεηο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο 

επηρείξεζεο, πνπ απεπζχλεηαη ζε επξχ θάζκα επηρεηξήζεσλ θαη ζε επξχ 

γεσγξαθηθφ ρψξν, νη γπλαίθεο είλαη αδχλαην λα αληαπεμέιζνπλ. Οη έκθπηεο 

θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο, είλαη άθξσο ζεκαληηθέο. Ο πσιεηήο, ζε απηήλ ηελ 

επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη επθπήο, λνήκσλ, λα έρεη επρέξεηα ιφγνπ, λα έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο, λα έρεη ηζρπξή ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα, ιφγσ ηεο αλάκεημήο ηνπ 

κε πιεξσκέο θαη παξαγγειίεο. Ζ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δνπιεηά ηνπ πσιεηή 

είλαη δηεθπεξαησηή. Οη επίθηεηεο δεμηφηεηεο, είλαη ζεκαληηθέο, κφλν ζε φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ν πσιεηήο 

πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο, δηφηη αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο.  

VI. Οη πσιεηέο, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα έρεη πςειφ 

επίπεδν κφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο βαζηθά εξγαιεία ηεο δνπιεηάο 

ηνπ, είλαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Ζ εκπεηξία ζηηο πσιήζεηο, είλαη 

ζεκαληηθή, ψζηε λα κπνξεί ν πσιεηήο λα δηαρεηξίδεηαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

θαη ν πειάηεο λα παξακέλεη ηθαλνπνηεκέλνο θαη αθνζησκέλνο. Ζ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο θαη ε επρέξεηα ιφγνπ, απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ 

αλάγθε γηα επηηπρία θαη ε θηινδνμία γηα απφθηεζε δχλακεο θαη εμνπζίαο, 

κπνξεί λα σζήζεη ηνλ πσιεηή ζην λα μεπεξλά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

επηηπγράλεη ππεξβνιηθά θηιφδνμνπο ζηφρνπο. Όιεο νη επίθηεηεο δεμηφηεηεο, 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφδνζε ηνπ πσιεηή, εηδηθφηεξα νη δεμηφηεηεο 

παξνπζίαζεο, νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη νη δηνηθεηηθέο. Ζ γλψζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, ε ζηελή δέζκεπζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο θαη ε ζέιεζε γηα ζπλερή εμππεξέηεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, είλαη δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα έλαλ πεηπρεκέλν 

πσιεηή.  
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VII. Ο ζπγθεθξηκέλνο Γηεπζπληήο πσιήζεσλ αθνινχζεζε κηα δηθή ηνπ 

πξνζσπηθή αηδέληα ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πσιεηψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο απνηειεζκαηηθνχ πσιεηή, πξέπεη 

λα είλαη ηα θάησζη:  

 Ο ηξφπνο ζθέςεο-ζηξαηεγηθή ζθέςε. Ο πσιεηήο λα αλαιχεη 

θαη λα ζπλζέηεη απφςεηο γηα ηα πξάγκαηα, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα παίξλεη απνθάζεηο. 

 Να καζαίλεη γξήγνξα. (Fast and quick learning).  

 Να παίξλεη απνθάζεηο. (Decision making). Οη απνθάζεηο 

πξέπεη λα παίξλνληαη ζε ζσζηφ ρξφλν θαη γηα ηε ζσζηή αηηία.  

 Να εθαξκφδεη ην πιάλν πνπ έρεη ζρεδηάζεη. Απηφ πξέπεη λα 

είλαη ην δηαθνξνπνηφ ζηνηρείν, έλαληη ησλ πσιεηψλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 Να έρεη αλεπηπγκέλε ηελ νκαδηθφηεηα θαη λα είλαη 

ζπλεξγάζηκνο (Team building-motivation). Ζ επηθνηλσλία 

εληφο ηεο νκάδαο, πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

      Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ πσιεηψλ, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη ζεκαληηθφ θίλεηξν 

ζηνλ πσιεηή θαη απμάλεηαη ε αθνζίσζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε.   Οπσζδήπνηε 

ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ απφδνζε ηνπ πσιεηή, είλαη ε εζηθή αλαγλψξηζε 

θαη ε νηθνλνκηθή. Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε εζηθή αλαγλψξηζε, 

μαλάξρεηαη ζην πξνζθήλην, ζπκίδνληαο ζηνπο παιαηφηεξνπο Γηεπζπληέο 

Πσιήζεσλ,   πφζν παξαθηλεί έλαλ πσιεηή, ην «ρηχπεκα ζηελ πιάηε».  

      Ζ εκπεηξία ησλ πσιεηψλ, ιακβάλεη πιένλ κία δηαθνξεηηθή δηάζηαζε. 

Ζ επηηπρία δελ έγθεηηαη ζηελ επαλάιεςε, δειαδή έλαο έκπεηξνο πσιεηήο δελ 

είλαη απαξαίηεηα επηηπρεκέλνο γηαηί μέξεη πσο λα «θάλεη» ηε δνπιεηά, αιιά 

κέζσ ηεο εκπεηξίαο, αλαγλσξίδεη δεμηφηεηεο, εξγαιεία, πνπ μέξεη πσο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη.  

      Σν βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο ζπληαγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πσιεηή, είλαη ην πάζνο. Όζν έληνλε θαη λα είλαη ε θπζηθή πσιεζηαθή 

ηθαλφηεηα, αλ δελ ππάξρεη πάζνο, δελ κπνξεί ν πσιεηήο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο. Δπηπιεφλ, ν απνηειεζκαηηθφο πσιεηήο πξέπεη λα έρεη 

πάληα ζεηηθή ζθέςε, αέξα ληθεηή, πεξηέξγεηα γηα λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο 

θαη απηνπεηζαξρία γηα ςχρξαηκεο θαη ζσζηέο απνθάζεηο. Σέινο, ν πσιεηήο, 
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πξέπεη λα γλσξίδεη πνηά είλαη ε αμία θαη ην φθεινο ηεο δνπιεηάο ηνπ γηα ηνλ 

ίδην, λα έρεη πξνζσπηθφ φξακα θαη λα επηδεηά πάληα ηε γλψκε ησλ άιισλ γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ (feedback).  

VIII. ηε θαξκαθνβηνκεραλία, νη πσιεηέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθνί. Γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ε ειηθία θαη 

ε εκθάληζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, ζηηο πξψηεο εληππψζεηο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη πειάηεο. Ζ εθπαίδεπζε, πξέπεη λα είλαη πςειή θαη ζπλερήο, 

θαζψο νη πσιεηέο απεπζχλνληαη ζε επηζηήκνλεο. Ζ εκπεηξία ζηηο πσιήζεηο, 

δακάδεη ηνπο πσιεηέο, ψζηε λ’ αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ πεδίνπ 

πσιήζεσλ. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ν ηξφπνο δσήο, επεξξεάδνπλ ηνπο 

πσιεηέο, ζπλήζσο αξλεηηθά, δηφηη νη απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο είλαη έληνλεο. 

Οη έκθπηεο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο, είλαη ίζσο νη ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο 

ελφο πσιεηή απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ πσιεηή, είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηνπο πειάηεο πνπ ζα επηιέμεη λα ρηίζεη 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο. Σα παιαηφηεξα ρξφληα, νη κεηαγξαθέο ησλ πσιεηψλ ζε 

άιιεο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ζπρλέο, νπφηε ην πειαηνιφγην ηνπ 

πσιεηή ήηαλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. Οη πσιήζεηο ζε απηφλ ηνλ 

θιάδν, ζηεξίδνληαη ζεκαληηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ πσιεηψλ κε 

ηνπο πειάηεο. Ζ θνηλσληθφηεηα ινηπφλ, ε επζχηεηα θαη ππεπζπλφηεηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη ζηηο πσιήζεηο. Σέινο, ε νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ, ε νξγάλσζε ηνπ πειαηνινγίνπ, ε γλψζε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

πσιεηήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.  

 

5.2 Γεληθέο Γηαπηζηώζεηο 

 

Οη παξαπάλσ Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, αλέθεξαλ κία ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πσιεηψλ. Ζ παξαθάησ ιίζηα, ηνπο γλσζηνπνηήζεθε ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Δπηξξνή-Πεηζψ 

 Δπηθνηλσλία  

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

 Γηαρείξηζε Πφξσλ 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα-Δπειημία 
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 Οξγάλσζε-Πξνγξακκαηηζκφο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ 

έιεγρν πιαηζίνπ, ην κήλπκα θαη ηε δέζκεπζε.  

Όινη, επεζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο πσιεηέο. Ζ 

ππνζηήξημε, κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, είηε κέζσ ησλ πφξσλ θαη εξγαιείσλ 

πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, είηε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη εζηθήο αλαγλψξηζεο θαη 

ππνζηήξημεο. Δίλαη ζε φινπο μεθάζαξν, φηη ν δηθφο ηνπο ξφινο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, δηφηη νη ίδηνη δεκηνπξγνχλ «πξνζηηζέκελε αμία» ζηελ επηρείξεζε ηνπο 

θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πσιεηέο. Ζ άζθεζε εγεζίαο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

νκάδσλ πσιήζεσλ, αλ θαη αθνχγεηαη απιφ θαη επλφεην, αληηζέησο είλαη κηα δχζθνιε 

ππφζεζε, δηφηη νη πσιεηέο απνηεινχλ κηα κνλαδηθή θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, έρνπλ 

έληνλε πξνδηάζεζε γηα αλεμαξηεζία, πνιιέο θνξέο είλαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνη, 

είλαη αθνζησκέλνη ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη είλαη ηδηαηηέξσο επάισηνη ζηηο κεγάιεο 

επηηπρίεο ή ζηηο κεγάιεο απνγνεηεχζεηο πνπ κπνξεί λα βηψζνπλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 

ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο, ε αλάγθε ησλ πσιεηψλ λα 

αηζζάλνληαη ηελ επηρείξεζε θνληά ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ πσιεηψλ.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ ηέζεθε επί ηάπεηνο, ήηαλ ν φξνο «εγεζία». Οη 

Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, αλαγλσξίδνπλ ηε δπλακηθή θχζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

πσιεηή θαη αλακέλνπλ απφ απηνχο λα αλαδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο, πέξαλ ησλ 

ζηεξεφηππσλ ππνρξεψζεσλ. Έλαο θαιφο πσιεηήο πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη θαιφο 

επηρεηξεκαηίαο, λα είλαη θαιφο κάλαηδεξ θαη θαιφο εγέηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή πνπ απαηηνχληαλ ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο ζηειερψλ, ηψξα απαηηνχληαη θη απφ 

ηνπο πσιεηέο. Με ηνλ φξν εγεζία, ελλννχλ φηη ν πσιεηήο δελ ηθαλνπνηεί αλάγθεο 

αιιά πξέπεη λα απνηειεί έλαλ έκπηζην επηρεηξεκαηηθφ ζχκβνπιν. Οη «κάλαηδεξ» 

πσιεηέο θάλνπλ ρξήζε εξγαιείσλ πξνγξακκαηηζκνχ, δηακνξθψλνπλ ηε ζπλνιηθή 

εηθφλα, ηαμηλνκνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα κεκνλσκέλα άηνκα, θαηαζηξψλνπλ 

πιάλν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αλαιχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ζρεδηάδνπλ θαη  εθαξκφδνπλ ην ζηξαηεγηθφ πιάλν γηα ηνλ πειάηε. Ωο «εγέηεο», νη 

πσιεηέο, πξέπεη λα έρνπλ πςειφ βαζκφ ζπλαίζζεζεο θαη πςειφ βαζκφ εγσηζηηθήο 

νξκήο κε απψηεξν πάληα ζθνπφ, ηε λίθε.  

Αλαγλσξίδνπλ βέβαηα, φηη νη ζπλερψο απμαλφκελνη ξφινη πνπ πξέπεη λα 

αλαιακβάλνπλ νη πσιεηέο, πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα. Οη 
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πσιεηέο αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο, νη παιαηφηεξνη 

αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο κνληέξλεο ηάζεηο θαη ηειηθά 

απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο πίεζεο θαη ησλ πνιιαπιψλ απαηηήζεσλ, είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ πσιεηψλ. Γπζηπρψο ηελ θαηάζηαζε απηή, εηδηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηε βηψλνπλ έληνλα νη πσιεηέο, ζε βαζκφ κάιηζηα πνπ λα γίλεηαη 

αηζζεηή ζηα αλψηεξα ζηειέρε. Οη πσιεηέο, ληψζνπλ ππέξκεηξα θνπξαζκέλνη, 

απνζαξξχλνληαη απφ ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα απνδηνξγαλψλεηαη ε δνπιεηά 

ηνπο. Οη Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ, δηαβιέπνπλ φηη απνηειεί έλα ζχγρξνλν πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο...  Πνηά κπνξεί λα είλαη ε πηζαλή ιχζε, θαλείο δε 

γλσξίδεη. Ίζσο ζην κέιινλ, ζα δνχκε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ηελ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, σο ηε λέα κνξθή ππνζηήξημεο θαη αλαγλψξηζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.   
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Κεθάιαην 6
0 

 

Απνηειέζκαηα Πνζνηηθήο Έξεπλαο   

6.1 Παξνπζίαζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο 

έξεπλαο  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη κέζνη φξνη θαη νη ζπρλφηεηεο ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε 

αιιά θαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (N=147 άηνκα) απνηειείηαη απφ 98 άλδξεο νη νπνίνη  

θαιχπηνπλ ην 66,7% ηνπ δείγκαηνο, θαη 49 γπλαίθεο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην 33.3% ηνπ 

δείγκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6.1 θαη ζην γξάθεκα 6.1 

 

Πίλαθαο 6.1.1: Φύιν 

 

 
υχνότητα Ποσοστό 

χετική 
συχνότητα 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 ΑΝΣΡΑ 98 66,7 66,7 66,7 

ΓΤΝΑΙΚΑ 49 33,3 33,3 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 

 

Γξάθεκα 6.1.1: Φύιν 

 



 45 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο κε πνζνζηφ 

44.9% αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα «36-45» θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ κφιηο 5,4% 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα «18-25». Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 34% ε ειηθηαθή νκάδα 

«26-35».     

  

Πίλαθαο 6.1.2: Ζιηθία 

  
υχνότητα Ποσοστό 

χετική 
συχνότητα 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 18-25 8 5,4 5,4 5,4 

26-35 50 34,0 34,0 39,5 

36-45 66 44,9 44,9 84,4 

50 ΚΑΙ ΑΝΧ 23 15,6 15,6 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 

 

 

 
Γξάθεκα 6.1.2: Ζιηθία 
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ηνλ πίλαθα 6.3 αλαιχεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 40.8% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνο «ΑΔΗ-ΑΣΔΗ», ελψ ε 

θαηεγνξία «απφθνηηνο γπκλαζίνπ» θαηαιακβάλεη κφιηο ην πνζνζηφ ηνπ 11.6%. 

αθνινπζεί κε αμηφινγν πνζνζηφ 25.9% ε θαηεγνξία «κεηαπηπρηαθφ. 

 

Πίλαθαο 6.1.3: Μνξθσηηθό επίπεδν 

  
υχνότητα Ποσοστό 

χετική 
συχνότητα 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΔΙΟ 17 11,6 11,6 11,6 

ΙΔΚ-ΙΓΙΧΣΙΚΗ 
ΥΟΛΗ 

32 21,8 21,8 33,3 

ΑΔΙ-ΣΔΙ 60 40,8 40,8 74,1 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 38 25,9 25,9 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

Γξάθεκα 6.1.3: Μνξθσηηθό επίπεδν 
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Όζνλ αθνξά ηελ εηδηθφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ πσιεηψλ ηνπ δείγκαηνο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο κε 30.6% αλήθεη ζηηο «Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο», ελψ ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ κε 8.8% έρεη ππφβαζξν βηνινγηθψλ επηζηεκψλ. Οη εξσηεζέληεο 

πνπ απάληεζαλ ηελ επηινγή «άιιν» δήισζαλ φηη είλαη απφθνηηνη επηζηεκψλ πγείαο 

(λνζειεπηηθή, παξαταηξηθέο ζρνιέο), γεσηερληθψλ επηζηεκψλ (γεσπφλνη, ηερλνιφγνη 

ηξνθίκσλ) θαη άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο ρεκηθνί, νξπθηψλ πφξσλ, απφθνηηνη δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θ.α. Σν 11.6% δελ έρεη ιάβεη θάπνηα εηδηθφηεηα, αθνχ είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ. 

Πίνακας 6.1.4: Διδικότητα 
 

  
υχνότητα Ποσοστό 

χετική 
συχνότητα 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΛΤΚΔΙΟΤ 17 11,6 11,6 11,6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 
ΔΠΙΣΗΜΔ 

45 30,6 30,6 42,2 

ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

19 12,9 12,9 55,1 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ 
ΔΠΙΣΗΜΔ 

15 10,2 10,2 65,3 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ 13 8,8 8,8 74,1 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 17 11,6 11,6 85,7 

ΑΛΛΟ 21 14,3 14,3 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 

 

 

Γξάθεκα 6.1.4 
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ρεηηθά κε ην κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ παξαηεξείηαη φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (38.8%) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «2001-3000», ελψ πνιχ 

θνληά βξίζθεηαη θαη ε θαηεγνξία «1001-2000» κε πνζνζηφ 38.1%. Σν κηθξφηεξν 

πνζνζηφ, δειαδή ην  2.0%  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε εηζφδεκα «πάλσ απφ 5000».  

 
Πίλαθαο 6.1.5: Μεληαίν Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα 

 

 υχνότητα Ποσοστό 
χετική 

συχνότητα 
Αθροιστική 
συχνότητα 

 

ΚΑΣΧ ΑΠΟ 1000 13 8,8 8,8 8,8 

1001-2000 56 38,1 38,1 46,9 

2001-3000 57 38,8 38,8 85,7 

3001-5000 18 12,2 12,2 98,0 

ΑΝΧ ΣΧΝ 5000 3 2,0 2,0 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 
 
 
 

 

Γξάθεκα 6.1.5: Μεληαίν Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα 
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ηελ εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηη είδνπο πσιεηέο είλαη νη εξσηψκελνη ηνπ 

δείγκαηνο, ην  39.5% απάληεζε φηη είλαη «πσιεηέο ηξνθίκσλ», θαη ην ίδην πνζνζηφ 

απάληεζε «πσιεηέο θαξκαθεπηηθψλ-ρεκηθψλ πξντφλησλ». Οη εξσηψκελνη πνπ 

απάληεζαλ ηελ επηινγή «άιιν», δήισζαλ φηη είλαη πσιεηέο πηζηνπνηήζεσλ, 

γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη κεραλεκάησλ.  

Πίλαθαο 6.1.6 

  
υχνότητα Ποσοστό 

χετική 
συχνότητα 

Αθροιστική 
συχνότητα 

 ΣΡΟΦΙΜΧΝ 58 39,5 39,5 39,5 

ΛΟΙΠΧΝ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ 
22 15,0 15,0 54,4 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ-
ΥΗΜΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ 

58 39,5 39,5 93,9 

ΑΛΛΟ 9 6,1 6,1 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 

 

 

 

Γξάθεκα 6.1.6 
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ηελ εξψηεζε «πφζα ρξφληα εξγάδεζηε σο πσιεηήο» ην 38.8% ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζε φηη εξγάδεηαη «πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα» ελψ «ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν» 

αζρνιείηαη κφιηο ην 4.8%.   

Πίλαθαο 6.1.7 

 

 υχνότητα Ποσοστό 
χετική 

συχνότητα 
Αθροιστική 
συχνότητα 

 

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 1 
ΥΡΟΝΟ 

7 4,8 4,8 4,8 

1-2 ΥΡΟΝΙΑ 9 6,1 6,1 10,9 

3-5 ΥΡΟΝΙΑ 29 19,7 19,7 30,6 

5-10 ΥΡΟΝΙΑ 45 30,6 30,6 61,2 

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 10 
ΥΡΟΝΙΑ 

57 38,8 38,8 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 
 
 
 

Γξάθεκα 6.1.7 
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ηελ εξψηεζε «πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζηελ ησξηλή ζαο επηρείξεζε» ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (34,7%) δήισζε φηη εξγάδεηαη «3-5 ρξφληα», ελψ ην 8,2% εξγάδεηαη 

«ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν». 

Πίλαθαο 6.1.8 

 υχνότητα Ποσοστό 
χετική 

συχνότητα 
Αθροιστική 
συχνότητα 

 

ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 1 
ΥΡΟΝΟ 

12 8,2 8,2 8,2 

1-2 ΥΡΟΝΙΑ 32 21,8 21,8 29,9 

3-5 ΥΡΟΝΙΑ 51 34,7 34,7 64,6 

5-10 ΥΡΟΝΙΑ 32 21,8 21,8 86,4 

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 10 
ΥΡΟΝΙΑ 

20 13,6 13,6 100,0 

ύνολο 147 100,0 100,0  

 

 

 
Γξάθεκα 6.1.8 

 

 



 52 

 

6.2 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή ππόινηπσλ εξσηήζεσλ 

 

ε απηέο ηηο ελφηεηεο εξσηήζεσλ δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 

φπνπ ην 1=δηαθσλψ απφιπηα θαη ην 5=ζπκθσλψ απφιπηα. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη (Mean) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Std Deviation) ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ. 

ηελ ελφηεηα Α νη εξσηεζέληεο θαηά κέζν φξν ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε 

επηρείξεζε εθηηκά ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε βησζηκφηεηα ηεο, φηη ιακβάλεη ππφςε 

ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, ηηο αμίεο, αιιά θαη ηηο απφςεηο ηνπο, επίζεο δειψλνπλ φηη 

ε βνήζεηα απφ ηελ επηρείξεζε είλαη δεδνκέλε φηαλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα θαη 

εθηηκά νπνηαδήπνηε επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπο, ελψ δελ αγλνεί 

νπνηνδήπνηε παξάπνλν αλαθχςεη. Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα ιερζεί φηη νη εξσηεζέληεο 

θαηά κέζν φξν δηαθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ηνπο 

αληηθαηαζηήζεη κε θάπνηνλ άιιν πσιεηή κε ρακειφηεξν κηζζφ. Σέινο, νη 

εξσηεζέληεο πσιεηέο ηνπ δείγκαηνο δηαθσλνχλ θαηά κέζν φξν κε ην γεγνλφο φηη ε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπο πην ελδηαθέξνπζα, θαη κε ην φηη ε 

επηρείξεζε  λνηάδεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία. 

Πίλαθαο 6.2.α 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

N Μέσος Όρος Σσπική Απόκλιση 

Ζ επηρείξεζε  εθηηκά ηε ζπλεηζθνξά κνπ ζηε 

βησζηκφηεηά ηεο. 147 3,63 0,994 

Α1=Αλ ε επηρείξεζε κπνξνχζε λα πξνζιάβεη 

θάπνηνλ πσιεηή γηα λα κε αληηθαηαζηήζεη, κε 

ρακειφηεξν κηζζφ, ζα ην έθαλε επραξίζησο. 
147 3,18 1,281 

Α2=Ζ επηρείξεζε δελ εθηηκά νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο κνπ. 147 3,65 1,025 

Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε, ηνπο 

πξνζσπηθνχο κνπ ζηφρνπο θαη αμίεο. 147 3,26 1,086 

Α3=Ζ επηρείξεζε ζα αγλννχζε νπνηνδήπνηε 

πξνζσπηθφ παξάπνλν. 147 3,65 1,084 

A4=Ζ επηρείξεζε αγλνεί ην ζπκθέξνλ κνπ, 

φηαλ ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ κε αθνξνχλ. 147 2,93 1,168 
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Ζ βνήζεηα απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη 

δεδνκέλε φηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην 

πξφβιεκα. 
147 3,66 1,076 

Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή 

κνπ επεκεξία. 147 2,71 1,142 

A5=Όηαλ θάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ, ε 

επηρείξεζε αδπλαηεί λα ην αληηιεθζεί. 147 3,34 1,030 

Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ην εάλ ε δνπιεηά 

κε ηθαλνπνηεί. 147 2,79 1,130 

Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο 

κνπ. 147 3,43 1,020 

Ζ επηρείξεζε είλαη πεξήθαλε γηα ηα 

επηηεχγκαηα κνπ. 147 2,93 1,021 

Ζ επηρείξεζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα 

θάλεη ηε δνπιεηά κνπ φζν ην δπλαηφλ πην 

ελδηαθέξνπζα. 
147 2,68 1,153 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα Β, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο ζπκθσλνχλ θαηά κέζν φξν 

φηη ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα πνπ δνπιεχνπλ δηαθνξεηηθά απφ φηη νη ίδηνη θαη πνιιέο 

θνξέο θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη ή πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ 

δηαθνξεηηθά. Σέινο, δηαθσλνχλ θαηά κέζν φξν ζην γεγνλφο φηη ηνπο αλαηίζεληαη 

δνπιεηέο ρσξίο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πφξνπο θαη φηη δελ ληψζνπλ φηη πξέπεη λα 

ελεξγήζνπλ αληίζεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πεηχρνπλ ην ζηφρν 

ηνπο.  

Πίλαθαο 6.2.β 

 

Δνότητα Β: ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ N 
Μέσος 
Όρος 

Σσπική 
Απόκλιση 

Μνπ αλαζέηνπλ δνπιεηέο  ρσξίο ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία θαη πφξνπο γηα λα ηηο θέξσ εηο πέξαο. 147 2,80 1,303 

πλεξγάδνκαη κε αλζξψπνπο, πνπ δνπιεχνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φηη εγψ. 147 3,33 1,200 
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Πνιιέο θνξέο  θάλσ  πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά δε 

ρξεηάδνληαη. 147 3,34 1,263 

Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα ελεξγήζσ αληίζεηα απφ ηελ 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο κνπ, ψζηε λα πεηχρσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ. 
147 2,66 1,269 

Πνιιέο θνξέο ιακβάλσ αληηθξνπφκελεο εληνιέο απφ 

αλσηέξνπο κνπ. 147 2,91 1,324 

Πνιιέο θνξέο θάλσ πξάγκαηα πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ 

δηαθνξεηηθά 147 3,39 1,196 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ελφηεηα Γ, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο ζπκθσλνχλ θαηά κέζν φξν 

κε ην γεγνλφο φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ θάζε 

θνξά, μέξνπλ πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη δηθαηνδνζίεο ηνπο θαη γλσξίδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο απφ απηνχο. 

 

Πίλαθαο 6.2.γ 

 

Δνότητα Γ: ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ N 
Μέσος 
Όρος 

Σσπική 
Απόκλιση 

Ζ δνπιεηά κνπ έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο. 147 4,03 ,936 

Θεσξψ φηη δαπαλψ ην ρξφλν κνπ ζσζηά. 147 3,24 1,168 

Γλσξίδσ πνιχ θαιά πνηέο είλαη νη ππνρξεψζεηο κνπ. 147 4,27 ,770 

Γλσξίδσ πνιχ θαιά πνηέο είλαη νη πξνζδνθίεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ εκέλα. 147 4,19 ,886 

Νηψζσ απφιπηα βέβαηνο/ε γηα ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 

έρσ. 147 3,60 1,064 

Δίλαη πάληα μεθάζαξα απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ. 147 3,36 1,053 
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ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Γ νη εξσηεζέληεο πσιεηέο δήισζαλ θαηά κέζν φξν 

φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαβάιινπλ αθφκα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά 

ηνπο θαη παξάιιεια ληψζνπλ θνπξαζκέλνη ζην ηέινο ηεο κέξαο.  

 

Πίλαθαο 6.2δ 

 

Δνότητα Γ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ N 
Μέσος 
Όρος 

Σσπική 
Απόκλιση 

Γ1=Γελ ληψζσ ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηε 

δνπιεηά κνπ. 147 2,85 1,210 

ην ηέινο ηεο εκέξαο, ληψζσ θνπξαζκέλνο/ε απφ ηε 

δνπιεηά κνπ. 147 3,50 1,241 

Κάζε πξσί πνπ μππλάσ, δπζθνιεχνκαη λα πάσ γηα 

δνπιεηά. 147 2,53 1,336 

Έρσ κεγάια απνζέκαηα ελέξγεηαο λα δαπαλήζσ γηα ηε 

δνπιεηά κνπ. 147 3,14 1,211 

Νηψζσ ην πεξηβάιινλ  ηεο δνπιεηάο κνπ λα κε 

απνζαξξχλεη. 147 2,91 1,292 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαβάιισ αθφκα κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά κνπ. 147 3,45 1,245 

 

 

 

 

 

 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα νη εξσηεζέληεο πσιεηέο δήισζαλ φηη απνηειεζκαηηθφο 

πσιεηήο, είλαη απηφο ν νπνίνο πηάλεη ηνπο ζηφρνπο ησλ πσιήζεσλ θαη επηηπγράλεη 

πςειφ κεξίδην αγνξάο γηα ηα πξντφληα ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Δπίζεο 

ζπκθσλνχλ απφιπηα, φηη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θάλνπλ 

έλαλ πσιεηή απνηειεζκαηηθφ, είλαη λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεζκν φθεινο θαη λα γλσξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 
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Πίλαθαο 6.2.ε 
 

Δνότητα Δ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΧΛΗΣΧΝ N 
Μέσος 
Όρος 

Σσπική 
Απόκλιση 

Πηάλεη ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ πνπ ηνπ ζέηεη ε 

επηρείξεζε. 147 3,90 1,052 

Δπηηπγράλεη πςειφ κεξίδην αγνξάο γηα ηα πξντφληα ηνπ, 

ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. 147 3,98 ,961 

Δπηηπγράλεη θπξίσο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ κε κεγάιν 

πεξηζψξην θέξδνπο. 147 3,31 1,156 

Δπηηπγράλεη άκεζα πςειέο πσιήζεηο ησλ λέσλ 

πξντφλησλ. 147 3,35 1,103 

Γεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πνπ απνζθνπνχλ ζε 

καθξνπξφζεζκν φθεινο. 147 4,30 ,839 

Βνεζάεη ηνπο πειάηεο κε θάζε ηξφπν λα επηηχρνπλ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 147 3,71 1,117 

Γλσξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. 147 4,31 ,816 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

φισλ ησλ ελνηήησλ. 

 
Πίλαθαο 6.3.δ 

 

ΔΝΟΣΗΣΔ N 
Μέσος 
Όρος 

Σσπική 
Απόκλιση 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 147 3,22 ,76216 

 
ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

 
147 3,07 ,94662 

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 147 3,78 ,69429 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 147 3,05 ,77954 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΧΛΗΣΧΝ 147 3.83 .61297 
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6.3 Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο (Reliability Analysis) 

 

Γηα λα ειεγρζεί ε ζπλνρή κεηαμχ ησλ ππνπαξαγφλησλ (πξνηάζεσλ/εξσηήζεσλ) 

ηνπ θάζε παξάγνληα έγηλε αλάιπζε αμηνπηζηίαο cronbach’s alpha
1
 γηα ηνπο 

παξάγνληεο: ενότητα Α, ενότητα Β, ενότητα Γ, ενότητα Γ και ενότητα Δ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο,  δειαδή ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ππφ 

θαηαζθεπή θιίκαθα, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κεηξηέηαη πξάγκαηη ε έλλνηα πνπ 

καο ελδηαθέξεη, θαη φρη θάπνηα άιιε, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο απφ ηνπο επξέσο δείθηεο 

αμηνπηζηίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Cronbach (1951) θαη νλνκάδεηαη Cronbach’s 

α (alpha), ή δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internal consistency coefficient). Ζ 

εθηίκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

θιίκαθαο:  

 

                                                 a                           a           

   Cronbach’s    =            1 -     

                                             a   -  1                   a  +  2b     

 

 

a = αξηζκφο κεηαβιεηψλ 

b = άζξνηζκα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

  

Θεσξεηηθά κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην – άπεηξν έσο ην 1 (κφλν νη ζεηηθέο ηηκέο 

έρνπλ λφεκα).   

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο
2
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ νη ηδηφηεηεο (π.ρ. 

χπαξμε εμάξηεζεο) ησλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ππνπαξάγνλησλ πνπ 

ηνπο απαξηίδνπλ.  

ρεηηθά κε ην Β κέξνο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πέληε παξάγνληεο. Απαξηίδεηαη 

έηζη, νπζηαζηηθά απφ :  

                                                 
1
 Cronbach's alpha: κέηξν ζπλνρήο, δειαδή, πφζν ζηελά κηα νκάδα εξσηήζεσλ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα λα 

ππάξρεη ζπλνρή πξέπεη Cronbach's alpha > 0.65. 

2
 Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ππνινγίδεη έλαλ αξηζκφ ησλ ζπλεζέζηεξσλ κέηξσλ ηεο θιίκαθαο 

αμηνπηζηίαο θαη επίζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνπαξαγφλησλ. 
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Σνλ πξψην παξάγνληα «Δλφηεηα Α» πνπ απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο «Ζ 

επηρείξεζε εθηηκά ηε ζπλεηζθνξά κνπ ζηε βησζηκφηεηά ηεο» (εξ.4) «Αλ ε επηρείξεζε 

κπνξνχζε λα πξνζιάβεη θάπνηνλ πσιεηή γηα λα κε αληηθαηαζηήζεη, κε ρακειφηεξν 

κηζζφ, ζα ην έθαλε επραξίζησο» (εξ.5) «Ζ επηρείξεζε δελ εθηηκά νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο κνπ» (εξ.6) «Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε, ηνπο 

πξνζσπηθνχο κνπ ζηφρνπο θαη αμίεο» (εξ.7) «Ζ επηρείξεζε ζα αγλννχζε νπνηνδήπνηε 

πξνζσπηθφ παξάπνλν» (εξ.8) «Ζ επηρείξεζε αγλνεί ην ζπκθέξνλ κνπ, φηαλ ιακβάλεη 

απνθάζεηο πνπ κε αθνξνχλ» (εξ.9) «Ζ βνήζεηα απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη δεδνκέλε 

φηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα» (εξ.10) «Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή κνπ επεκεξία» (εξ.11) «Όηαλ θάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ, ε επηρείξεζε 

αδπλαηεί λα ην αληηιεθζεί» (εξ.12) «Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ην εάλ ε δνπιεία κε 

ηθαλνπνηεί» (εξ.13) «Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο κνπ» (εξ.14) «Ζ 

επηρείξεζε είλαη πεξήθαλε γηα ηα επηηεχγκαηά κνπ» (εξ.15) «Ζ επηρείξεζε 

θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα θάλεη ηε δνπιεία κνπ φζν ην δπλαηφλ πην ελδηαθέξνπζα» 

(εξ.16). 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο «Δλφηεηα Β» απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο «Μνπ 

αλαζέηνπλ δνπιεηέο ρσξίο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πφξνπο γηα λα ηηο θέξσ εηο 

πέξαο» (εξ.17) «πλεξγάδνκαη κε αλζξψπνπο, πνπ δνπιεχνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απ’φηη εγψ» (εξ.18) «Πνιιέο θνξέο θάλσ πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά δελ 

ρξεηάδνληαη» (εξ.19) «Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα ελεξγήζσ αληίζεηα απφ ηελ πνιηηηθή 

ηεο επηρείξεζήο κνπ, ψζηε λα πεηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ» (εξ.20) «Πνιιέο θνξέο 

ιακβάλσ αληηθξνπφκελεο εληνιέο απφ αλσηέξνπο κνπ» (εξ.21) «Πνιιέο θνξέο θάλσ 

πξάγκαηα πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ δηαθνξεηηθά» (εξ.22) 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο «Δλφηεηα Γ» απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο «Ζ δνπιεία 

κνπ έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο» (εξ.23) «Θεσξψ φηη δαπαλψ ην ρξφλν κνπ ζσζηά» 

(εξ.24) «Γλσξίδσ πνιχ θαιά πνίεο είλαη νη ππνρξεψζεηο κνπ» (εξ.25) «Γλσξίδσ πνιχ 

θαιά πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο απφ κέλα» (εξ.26) «Νηψζσ απφιπηα 

βέβαηνο/ε γηα ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ έρσ» (εξ.27) «Δίλαη πάληα μεθάζαξα απηά πνπ 

πξέπεη λα θάλσ» (εξ.28) 

Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο «Δλφηεηα Γ» απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο «Νηψζσ 

ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε απφ ηε δνπιεία κνπ» (εξ.29) «ην ηέινο ηεο εκέξαο, 

ληψζσ θνπξαζκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ» (εξ.30) «Κάζε πξσί πνπ μππλάσ, 

δπζθνιεχνκαη λα πάσ γηα δνπιεία» (εξ.31) «Έρσ κεγάια απνζέκαηα ελέξγεηαο λα 

δαπαλήζσ γηα ηε δνπιεία κνπ» (εξ.32) «Νηψζσ ην πεξηβάιινλ ηεο δνπιείαο κνπ λα 



 60 

κε απνζαξξχλεη» (εξ.33) «Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαβάισ αθφκα κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα ζηε δνπιεία κνπ» (εξ.34) 

Ο πέκπηνο παξάγνληαο «Δλφηεηα Δ» απνηειείηαη απφ ηηο εξσηήζεηο «Πηάλεη 

ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ πνπ ηνπ ζέηεη ε επηρείξεζε» (εξ.35) «Δπηηπγράλεη πςειφ 

κεξίδην αγνξάο γηα ηα πξντφληα ηνπ, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ» (εξ.36) «Δπηηπγράλεη 

θπξίσο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ κε κεγάιν πεξηζψξην θέξδνπο» (εξ.37) «Δπηηπγράλεη 

άκεζα πςειέο πσιήζεηο ησλ λέσλ πξντφλησλ» (εξ.38) «Γεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο πνπ απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεζκν φθεινο» (εξ.39) «Βνεζάεη ηνπο πειάηεο 

κε θάζε ηξφπν λα επηηχρνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο» (εξ.40) «Γλσξίδεη 

ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ» (εξ.41). 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Α» θαη 

ζηελ ζπλέρεηα γηα ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο «Δλφηεηα Β, Γ, Γ, Δ». εκεησηέσλ 

ζηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Α» ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξσηήζεσλ ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

reverse ζηηο εξσηήζεηο (5,6,8,9&12) νη νπνίεο κεηνλνκάζηεθαλ αληίζηνηρα ζε (Α1, 

Α2, Α3, Α4 & Α5), επί ηεο νπζίαο αλεζηξάθεζαλ νη απαληήζεηο πνπ εδφζεζαλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηνλ ηξφπν 

δηαηππψζεσο απηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο γηα ηνλ παξάγνληα 

«Δλφηεηα Α» θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

                                                Πίλαθαο 6.3.α :Δλόηεηα Α 

 

 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ππάξρεη πνιχ θαιή ζπλνρή (Cronbach's Alpha=,0,911) 

αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο ηεο νκάδαο «Δλφηεηα Α». Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο νη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο κεηξνχλ αμηφπηζηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

 

Γηα ηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Β» θαη ηηο 6 εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη 

(εξ.17,18,19,20,21,22) ν ζπληειεζηήο alpha, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα  απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ζηνλ πίλαθα 6.3.β είλαη: 0,845 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,911 13 
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                                                   Πίλαθαο 6.3.β :Δλόηεηα Β 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,846 6 

 

 

Γηα ηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Γ» θαη ηηο 6 εξσηήζεηο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ 

(εξ.23,24,25,26,27,28) ν ζπληειεζηήο alpha, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα  απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ζηνλ πίλαθα 6.3.γ είλαη: 0,795 

 

Πίλαθαο 6.3.γ :Δλόηεηα Γ 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,795 6 

 

 

  

 

 

 

Γηα ηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Γ» θαη ηηο 6 εξσηήζεηο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ 

(εξ.29,30,31,32,33,34) ν ζπληειεζηήο alpha, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα  απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ζηνλ πίλαθα 6.3.δ είλαη: 0,675. Ζ ζπλνρή αλάκεζα ζηηο 

εξσηήζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί νξηαθά θαιή αθνχ 0,675>0,65 (φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί). εκεησηέσλ φηη θαη εδψ έρεη γίλεη reverse ζηελ εξψηεζε 32 κε ζθνπφ 

ηελ ζσζηή νκνηνγέλεηα ζηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 

παξάγνληα, κε απνηέιεζκα ηελ κεηνλνκαζία απηήο ζε Γ1.  

 

 

                                                  Πίλαθαο 6.3.δ:Δλόηεηα Γ» 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,675 6 
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Γηα ηνλ παξάγνληα «Δλφηεηα Δ» θαη ηηο 7 εξσηήζεηο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ 

(εξ.35,36,37,38,39,40,41) ν ζπληειεζηήο alpha, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα  

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ζηνλ πίλαθα 6.3.ε είλαη: 0,710 

 

                                                 Πίλαθαο 6.3.ε: Δλόηεηα Δ» 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,710 7 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα παξαθάησ, ζε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο νη εξσηήζεηο δηθαηνινγνχλ απφιπηα ηελ χπαξμή ηνπο ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ρσξίο λα ηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά. 

 
Πίλαθαο 6.3.δ: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο παξαγόλησλ 

    Cronbach's Alpha  

       Δνότητα Α 

    Cronbach's Alpha 

       Δνότητα Β 

    Cronbach's Alpha 

            Δνότητα Γ 

    Cronbach's Alpha    

          Δνότητα Γ 

    Cronbach's Alpha    

          Δνότητα Δ 

0,911 0,846 0,795 0,675 0,710 

 

 

6.4 Δπαγσγηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

6.4.1  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

 

Σν t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε λα 

ζπγθξίλνπκε δχν νκάδεο κεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα (άλδξαο, γπλαίθα), σο 

πξνο κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (π.ρ., ηελ νκάδα ησλ αλδξψλ θαη ηελ νκάδα ησλ 

γπλαηθψλ σο πξνο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη λα ειέγμνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ ζηηο δχν νκάδεο (άλδξαο, γπλαίθα)  

Διέγρνπκε αλ ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ησλ δχν νκάδσλ είλαη κεδέλ ή φρη. 

Ζ0: κ1=κ2 

H1: κ1≠κ2 
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Αλ ην p-value > 0.05 ηφηε δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο λα απνξξηθζεί ε Ζ0, άξα δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Αλ p-value < 0.05 ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0, επνκέλσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

Γηαθνξέο κέζσλ όξσλ σο πξνο ην θύιν (ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο: Δλόηεηα 

Α,Β,Γ,Γ,Δ) 

 

Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ (t-test, independent samples t-test), γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ κέζσλ φξσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν θχισλ σο πξνο 

ηνπο πέληε παξάγνληεο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο θαη ζηνπο πέληε παξάγνληεο δελ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή καο ππφζεζε, επνκέλσο δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οπζηαζηηθά δελ βξέζεθε λα ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο πέληε παξάγνληεο θαη ζηα δχν θχια. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο θαη ηα δχν θχια πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ηεο έξεπλαο δελ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαλ ηνπο πέληε απηνχο παξάγνληεο. ηνλ πίλαθα 6.4.1.α θαίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 6.4.1.α 

 

 

Οη δχν πξψηεο ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θξηηεξίνπ Levene  γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ δχν νκάδσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφ, ππνδειψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πσο νη δχν δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο 

(sig.> 0,05). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε ηνπ t-test ην νπνίν θαη ζηηο πέληε 

πεξηπηψζεηο δελ δίλεη ελδείμεηο γηα λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή καο ππφζεζε.(αθνχ 

0,345>0,05, 0,617>0,05, 0,461>0,05, 0,399>0,05, 0,944>0,05). 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Equal variances 

assumed 
,154 ,695 ,947 144 ,345 ,12758 ,13477 

Equal variances not 

assumed 
  ,932 89,664 ,354 ,12758 ,13694 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Equal variances 

assumed 
,217 ,642 -,502 144 ,617 -,08418 ,16773 

Equal variances not 

assumed 
  -,493 89,083 ,623 -,08418 ,17087 

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Equal variances 

assumed 
,355 ,552 ,739 144 ,461 ,09077 ,12289 

Equal variances not 

assumed 
  ,782 108,595 ,436 ,09077 ,11609 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Equal variances 

assumed 
1,235 ,268 -,846 144 ,399 -,11643 ,13764 

Equal variances not 

assumed 
  -,827 88,202 ,410 -,11643 ,14077 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣ

ΗΣΑ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Equal variances 

assumed 
,961 ,329 ,071 144 ,944 ,04920 ,69724 

Equal variances not 

assumed 
  ,072 97,967 ,943 ,04920 ,68481 
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6.4.2 Αλάιπζε ηεο δηαθύκαλζεο (ANalysis Of VAriance – ANOVA) 

 

ρέζε κεηαβιεηήο «Ση είδνπο πσιεηήο είζηε» κε ηνπο παξάγνληεο: Αληίιεςε 

ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ 

πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Γηα λα γίλεη λα ζχγθξηζε ηεο ζρέζεο, κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο «Ση είδνπο πσιεηήο 

είζηε» θαη ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (one way anova). 

Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπγθξίλνληαη κεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο 

(δείγκαηα) σο πξνο κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν θαίλνληαη ζηνλ  πίλαθα 6.5.2α 

Σν απνηέιεζκα ηνπ πίλαθα είλαη F(3,143)=5,07, p<0.05, γηα ηνλ παξάγνληα 

«Αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ επηρείξεζε». Δπνκέλσο ππάξρεηο ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη ηέζζεξηο νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβιεηή «Ση είδνπο πσιεηήο είζηε» 

δηαθέξνπλ θαηά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ ηξφπν απφ ηελ αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

επηρείξεζε.  

Απφ ηνλ πίλαθα, θαίλεηαη αθφκε πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή «Ση είδνπο πσιεηήο είζηε θαη ζηνλ παξάγνληα «χγθξνπζε 

ξφισλ πσιεηή», θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο θαη 

ηνπ παξάγνληα, αθνχ sig<0.05. ε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ε κεδεληθή 

ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη νπφηε δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 
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Πίλαθαο 6.4.2α 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 8,156 3 2,719 5,072 ,002 

Within Groups 76,653 143 ,536   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 11,086 3 3,695 4,413 ,005 

Within Groups 119,743 143 ,837   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 2,539 3 ,846 1,784 ,153 

Within Groups 67,839 143 ,474   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,844 3 ,615 1,012 ,390 

Within Groups 86,879 143 ,608   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,329 3 ,443 1,183 ,318 

Within Groups 53,529 143 ,374   

Total 54,857 146    
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ρέζε κεηαβιεηήο «Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε σο πσιεηήο» κε ηνπο παξάγνληεο: 

Αληίιεςε ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, 

Αζάθεηα ξόισλ πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, 

Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 6.4.2β είλαη εκθαλέο πσο φινη νη παξάγνληεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά αθνχ ην  sig<0.05 θαηά ζπλέπεηα 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ηνπ πόζα ρξόληα 

εξγάδεηαη θάπνηνο σο πσιεηήο. πγθεθξηκέλα, απηνί πνπ δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ δέθα ρξφληα ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ 

ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη νπνίνη ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ, κε ηελ άπνςε πσο ππάξρεη 

αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ επηρείξεζε. ρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε ξφισλ πσιεηή, 

απηνί πνπ δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα ηείλνπλ νχηε λα ζπκθσλνχλ, νχηε 

λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε πσο ππάξρεη ζχγθξνπζε ξφισλ ζε θάπνηνλ πσιεηή, ζε 

αληίζεζε κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ, ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη νπνίνη ηείλνπλ λα 

ζπκθσλνχλ. Απηνί πνπ δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα ζπκθσλνχλ πσο νη 

ξφινη είλαη ζαθείο θαη πσο δελ ππάξρεη αζάθεηα, ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ 

δνπιεχνπλ ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη νπνίνη βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην «νχηε 

ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ». Σέινο, απηνί πνπ δνπιεχνπλ 1-2 ρξφληα είλαη θνληά ζην 

νχηε ζπκθσλνχλ, νχηε δηαθσλνχλ πσο ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ζε ζρέζε 

κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη νπνίνη βξίζθνληαη θνληά ζην λα 

δηαθσλνχλ. Όινη νη παξάγνληεο επεξεάδνληαη απφ ηα ρξφληα εξγαζίαο θάπνηνπ σο 

πσιεηή.  
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Πίλαθαο 6.4.2β 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 13,041 4 3,260 6,451 ,000 

Within Groups 71,768 142 ,505   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 20,557 4 5,139 6,618 ,000 

Within Groups 110,272 142 ,777   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 6,369 4 1,592 3,533 ,009 

Within Groups 64,009 142 ,451   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 8,416 4 2,104 3,721 ,007 

Within Groups 80,306 142 ,566   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 3,933 4 ,983 2,742 ,031 

Within Groups 50,924 142 ,359   

Total 54,857 146    
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ρέζε κεηαβιεηήο «Πόζν θαηξό εξγάδεζηε ζηελ ησξηλή ζαο επηρείξεζε» κε ηνπο 

παξάγνληεο: Αληίιεςε ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ 

πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, 

Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 6.4.2.γ είλαη εκθαλέο φηη ε κφλν νη παξάγνληεο  

«Αληίιεςε ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε» θαη «ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή» 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά αθνχ ην  sig<0.05 θαηά ζπλέπεηα 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ 

θάπνηνο εξγάδεηαη ζηελ ησξηλή ηνπ επηρείξεζε. ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαηά ζπλέπεηα ε κεδεληθή 

ππφζεζε  δελ απνξξίπηεηαη. 

 
Πίλαθαο 6.4.2γ 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 8,749 4 2,187 4,083 ,004 

Within Groups 76,060 142 ,536   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 12,665 4 3,166 3,805 ,006 

Within Groups 118,164 142 ,832   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 2,825 4 ,706 1,485 ,210 

Within Groups 67,553 142 ,476   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 5,534 4 1,384 2,362 ,056 

Within Groups 83,188 142 ,586   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,760 4 ,440 1,177 ,324 

Within Groups 53,097 142 ,374   

Total 54,857 146    
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Πην ζπγθεθξηκέλα απηνί πνπ δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ δέθα ρξφληα ζηελ 

επηρείξεζε αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηελ αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

επηρείξεζε, αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεψλ ηνπο ππεξβαίλεη ηελ άπνςε ηνπ:  

«νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ». ε αληίζεζε κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ ιηγφηεξν 

απφ έλα ρξφλν ζηελ επηρείξεζε, φπνπ ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεψλ ηνπο είλαη 

αλάκεζα ζην «δηαθσλψ» θαη «νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ», πσο ππάξρεη αληίιεςε 

ππνζηήξημεο απφ ηελ επηρείξεζε. 

Γηα ηε ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ ηνπ πσιεηή, θαίλεηαη πσο απηνί πνπ δνπιεχνπλ 

ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν, ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ θαηά κέζν φξν, πσο ππάξρεη 

ζχγθξνπζε ξφισλ ζηε δνπιεία ηνπο, ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα, φπνπ θαίλεηαη πσο ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ πσο ππάξρεη 

ζχγθξνπζε ξφισλ. 

 

ρέζε κεηαβιεηήο «Ζιηθία» κε ηνπο παξάγνληεο: Αληίιεςε ππνζηήξημεο από 

ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ πσιεηή, 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν έδεημαλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6.4.2δ 

έδεημαλ πσο φινη νη παξάγνληεο δελ έρνπλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, 

επνκέλσο νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο παξάγνληεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ειηθία. 

 

Πίλαθαο 6.4.2δ 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 5,009 4 1,252 2,228 ,069 

Within Groups 79,800 142 ,562   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 4,659 4 1,165 1,311 ,269 

Within Groups 126,170 142 ,889   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 3,733 4 ,933 1,988 ,099 

Within Groups 66,645 142 ,469   

Total 70,378 146    
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ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 5,527 4 1,382 2,358 ,056 

Within Groups 83,196 142 ,586   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,881 4 ,470 1,260 ,288 

Within Groups 52,976 142 ,373   

Total 54,857 146    

 

 

ρέζε κεηαβιεηήο «Μνξθσηηθό επίπεδν» κε ηνπο παξάγνληεο: Αληίιεςε 

ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ 

πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6.4.2ε ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή 

«Μνξθσηηθφ επίπεδν», αθνχ sig>0.05 γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. 

 

Πίλαθαο 6.4.2 ε 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups ,293 3 ,098 ,165 ,920 

Within Groups 84,516 143 ,591   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 1,143 3 ,381 ,420 ,739 

Within Groups 129,686 143 ,907   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 1,386 3 ,462 ,957 ,415 

Within Groups 68,992 143 ,482   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,375 3 ,458 ,750 ,524 

Within Groups 87,347 143 ,611   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,137 3 ,379 1,009 ,391 

Within Groups 53,720 143 ,376   

Total 54,857 146    
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ρέζε κεηαβιεηήο «Δηδηθόηεηαο» κε ηνπο παξάγνληεο: Αληίιεςε ππνζηήξημεο 

από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ πσιεηή, 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6.4.2δ ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή «Δηδηθφηεηα», 

αθνχ sig>0.05 γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. 

 
Πίλαθαο 6.4.2δ 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 6,364 6 1,061 1,893 ,086 

Within Groups 78,445 140 ,560   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 8,024 6 1,337 1,525 ,174 

Within Groups 122,806 140 ,877   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 2,277 6 ,380 ,780 ,587 

Within Groups 68,101 140 ,486   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,663 6 ,277 ,446 ,847 

Within Groups 87,060 140 ,622   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 2,818 6 ,470 1,263 ,278 

Within Groups 52,039 140 ,372   

Total 54,857 146    
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ρέζε κεηαβιεηήο «Μεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα» κε ηνπο παξάγνληεο: 

Αληίιεςε ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, 

Αζάθεηα ξόισλ πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, 

Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6.4.2ε ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή 

«Μεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα», αθνχ sig>0.05 γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. 

 

Πίλαθαο 6.4.2ε 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Between Groups 3,430 4 ,858 1,496 ,206 

Within Groups 81,379 142 ,573   

Total 84,809 146    

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 6,769 4 1,692 1,937 ,108 

Within Groups 124,060 142 ,874   

Total 130,829 146    

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Between Groups 2,278 4 ,569 1,187 ,319 

Within Groups 68,100 142 ,480   

Total 70,378 146    

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups ,850 4 ,213 ,344 ,848 

Within Groups 87,872 142 ,619   

Total 88,722 146    

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Between Groups 1,385 4 ,346 ,919 ,455 

Within Groups 53,472 142 ,377   

Total 54,857 146    
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ρέζε κεηαβιεηήο «Ση είδνπο πσιεηήο είζηε» κε ηνπο παξάγνληεο: Αληίιεςε 

ππνζηήξημεο από ηελ επηρείξεζε, ύγθξνπζε ξόισλ πσιεηή, Αζάθεηα ξόισλ 

πσιεηή, πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πσιεηώλ, Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ. 

 

πγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη κηα πην ελδειερήο αλάιπζε ψζηε λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζην είδνο ηνπ πσιεηή 

ζε ζρέζε κε ηνπο πέληε επηκέξνπο παξάγνληεο, δηαπηζηψζεθε αλαγθαίνο ν 

δηαρσξηζκφο ζε δχν νκάδεο, ζηελ εξψηεζε «ηη είδνπο πσιεηήο είζηε», αληί 

ηεζζάξσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εξψηεζε πιένλ δηαρσξίζηεθε, ζε πσιεηέο ηξνθίκσλ θαη 

ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ζε πσιεηέο θαξκαθεπηηθψλ, ρεκηθψλ ή 

άιισλ. Γηαζθαιίδνληαη έηζη θαιχηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα γηα ην είδνο 

ησλ πσιεηψλ.  

Γηα ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εξψηεζεο «ηη είδνπο πσιεηήο είζηε» θαη ησλ 

παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε t-test. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ t-test φπσο θαίλνληαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 6.4.2ζ δείρλνπλ 

πσο  νη δχν νκάδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαβιεηή «Ση είδνπο πσιεηήο είζηε» 

δηαθέξνπλ θαηά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ ηξφπν απφ ηελ αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

επηρείξεζε, δειαδή ην ηη είδνπο πσιεηήο είλαη θάπνηνο επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

δίλνληαη γηα ηα εξσηήκαηα ηνπ παξάγνληα «Αληίιεςε ππνζηήξημεο απφ ηελ 

επηρείξεζε», επίζεο ην ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ηνλ παξάγνληα «χγθξνπζε ξφισλ 

ηνπ πσιεηή». Απφ απηά ηα δχν θαηαιαβαίλνπκε πσο ην είδνο ηνπ πσιεηή επεξεάδεη 

ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο. 
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Πίλαθαο 6.4.2.ζ 

 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Equal variances assumed 2,960 ,087 -3,030 145 ,003 -,37213 ,12282 

Equal variances not 

assumed 
  -2,982 

128,

791 
,003 -,37213 ,12480 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 

ΠΧΛΗΣΗ 

Equal variances assumed 1,665 ,199 2,971 145 ,003 ,45370 ,15273 

Equal variances not 

assumed 
  2,922 

128,

328 
,004 ,45370 ,15527 

ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ 

Equal variances assumed 5,327 ,022 -1,153 145 ,251 -,13240 ,11485 

Equal variances not 

assumed 
  -1,123 

119,

138 
,264 -,13240 ,11792 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

Equal variances assumed ,003 ,959 ,323 145 ,747 ,04179 ,12949 

Equal variances not 

assumed 
  ,322 

139,

821 
,748 ,04179 ,12965 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΧΛΗΣΧΝ 

Equal variances assumed ,023 ,879 -1,416 145 ,159 -,14328 ,10116 

Equal variances not 

assumed 
  -1,418 

140,

965 
,159 -,14328 ,10108 
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Κεθάιαην 7
ν
 

 

7.1 Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Multiple Linear Regression) 

 

 

Σέινο εθαξκφζηεθε εμίζσζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, κε ηελ κέζνδν stepwise 

multiple regression.
3
  

Ζ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε απνηειεί κηα γελίθεπζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Σν κνληέιν ηεο είλαη:  

 

Τ=βν+β1ρ1+β2ρ2+…..βnXn+ε 

 

Όπσο θαη ζηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έηζη θαη εδψ πξέπεη λα ηζρχνπλ νη 

ίδηεο ππνζέζεηο: ηα θαηάινηπα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 0 

θαη γλσζηή δηαθχκαλζε γλσζηή, λα ππάξρεη ηζφηεηα δηαθπκάλζεσλ 

(Οκνζθεδαζηηθφηεηα), αλεμαξηεζία θαηαινίπσλ θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε ψζηε λα κελ ππάξρεη πνιπζπγγξακκηθφηεηα, δειαδή λα κελ ππάξρεη 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επεμεγεκαηηθψλ.  

Γηα ην κνληέιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξεχλεζεο επειέγε ζαλ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή o παξάγνληαο «Απφδνζε πσιεηψλ» θαη ζαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ειέγρεηαη ην R
2

 Adjusted 

(δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο). 

 

Σν κνληέιν/ζπλάξηεζε πνπ πξνέθπςε είλαη ην θάησζη: 

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ = -0.359 (Ασάυεια πόλυν πυλητή) - 0.242 

(ύγκποςση πόλυν πυλητή) + 0.377 (Αντίλητη ςποστήξημεο απφ επηρείξεζε) - 0.163 

(ςναισθηματική εξάντληση πυλητών) 

 

 

                                                 
3
 Ζ κέζνδνο stepwise multiple regression πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (predicted) 

θαη ζε επηιεγφκελεο εμαξηεκέλεο (predictors). Ο ηχπνο stepwise ζπλδπάδεη ην «forward and backward», ην κπξνο-

πίζσ, δειαδή ηξέρεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη δεκηνπξγεί ηελ πην 

πηζαλά δπλαηή εμίζσζε πξφβιεςεο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ειέγρεηαη ην R2
adj (δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο) πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζή εμεγεί ην κνληέιν ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαηά 95,7% (ζεσξεηηθά 

έλα πνιχ θαιφ πνζνζηφ).  
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Σν αλσηέξσ κνληέιν δείρλεη φηη, εάλ είλαη γλσζηνί νη ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ 

ην απαξηίδνπλ, ηφηε είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηνπ 97 % (ζεσξεηηθά έλα πνιχ θαιφ 

πνζνζηφ) ηεο δηαθχκαλζεο ηεο απφδνζεο ησλ πσιεηψλ. 

 

Δδψ, ε κεηαβιεηή «Ασάυεια πόλυν πυλητή» έρεη ζπληειεζηή -0,359, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,359 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,000<0,05. 

 

Ζ κεηαβιεηή «ύγκποςση πόλυν πυλητή» έρεη ζπληειεζηή  -0,242, πνπ ζεκαίλεη 

φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα κεηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,242 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,001<0,05. 

 

Ζ κεηαβιεηή «Αντίλητη εταιπικήρ αντίλητηρ» έρεη ζπληειεζηή 0,377, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,377 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη 

νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,000<0,05. 

 

Ζ κεηαβιεηή «ςναισθηματική εξάντληση πυλητών» έρεη ζπληειεζηή  -0,163, 

πνπ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,163 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,043<0,05. 
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Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ = -0.689 (Ασάυεια πόλυν πυλητή) - 0.407 

(ςναισθηματική εξάντληση πυλητών) 

 

Πίλαθαο 7.1.1 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

4 ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ -,359 ,092 ,355 3,891 ,000 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 
ΠΧΛΗΣΗ -,242 ,070 ,200 3,440 ,001 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ -,377 ,095 ,321 3,960 ,000 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 
-,163 ,080 ,132 2,044 ,043 

a. Dependent Variable: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ_ΠΧΛΗΣΧΝ 

b. Linear Regression through the Origin 

 

 

 

7.2 Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε, γηα πσιεηέο θαξκαθεπηηθώλ, 

ρεκηθώλ θαη άιισλ 

 

Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ πσιεηψλ θαξκαθεπηηθψλ, ρεκηθψλ θαη άιισλ πξνηφλησλ.  

Σν κνληέιν/ζπλάξηεζε πνπ πξνέθπςε είλαη ην θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

 

Δδψ, ε κεηαβιεηή «Ασάυεια πόλυν πυλητή» έρεη ζπληειεζηή -0,689, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,689 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,000<0,05. 
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Ζ κεηαβιεηή «ςναισθηματική εξάντληση πυλητών» έρεη ζπληειεζηή  -0,407, 

πνπ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,407 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,000<0,05. 

 

 
Πίλαθαο 7.2.1 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ -,689 ,050 ,685 13,826 ,000 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΔΞΑΝΣΛΗΗ ΠΧΛΗΣΧΝ 

-,407 ,063 ,321 6,480 ,000 

a. Dependent Variable: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ_ΠΧΛΗΣΧΝ 

b. Linear Regression through the Origin 

 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ειέγρεηαη ην R2
adj (δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο) πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζή 

εμεγεί ην κνληέιν ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαηά 97,4% (ζεσξεηηθά έλα πνιχ θαιφ πνζνζηφ).  

 

 

7.3 Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε, γηα πσιεηέο ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ 

θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ 

 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηφλησλ.  

Σν κνληέιν/ζπλάξηεζε πνπ πξνέθπςε είλαη ην θάησζη: 

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα πσιεηώλ = -0.287 (Ασάυεια πόλυν πυλητή) - 0.435 

(ύγκποςση πόλυν πυλητή) + 0.408 (Αντίλητη ςποστήξημεο απφ επηρείξεζε)  
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Δδψ, ε κεηαβιεηή «Ασάυεια πόλυν πυλητή» έρεη ζπληειεζηή -0,287, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη φηη 

κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,287 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,025<0,05. 

 

Ζ κεηαβιεηή «ύγκποςση πόλυν πυλητή» έρεη ζπληειεζηή  -0,435, πνπ ζεκαίλεη 

φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα κεηψλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,435 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,000<0,05. 

 

Ζ κεηαβιεηή «Αντίλητη εταιπικήρ αντίλητηρ» έρεη ζπληειεζηή 0,408, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο κεηαβιεηήο απηήο, αλακέλεηαη λα 

απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ θαηά 0,408 κνλάδεο, δεδνκέλνπ φηη 

νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Δίλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αθνχ p-value=0,002<0,05. 

   

  

Πίλαθαο 7.3.1 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

4 ΑΑΦΔΙΑ ΡΟΛΧΝ ΠΧΛΗΣΗ -,287 ,125 ,283 2,291 ,025 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΡΟΛΧΝ 
ΠΧΛΗΣΗ 

-,435 ,071 ,385 6,128 ,000 

ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

,408 ,129 ,334 3,162 ,002 

a. Dependent Variable: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ_ΠΧΛΗΣΧΝ 

b. Linear Regression through the Origin 

 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ειέγρεηαη ην R2
adj (δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο) πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζή 

εμεγεί ην κνληέιν ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαηά 96,7% (ζεσξεηηθά έλα πνιχ θαιφ πνζνζηφ).  
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Κεθάιαην 8
ν
 

 

8.1 πκπεξάζκαηα 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, 

απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πσιεηψλ βηνκεραληθήο πψιεζεο, ζε επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ θαη ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα ζηειέρε απηά θαη δίλνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο ηξφπνλ 

ηηλά, ζηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ πσιήζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ 

επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ, 

ζπλειέγεζαλ κέζσ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Π2). Οη δε παξάγνληεο, 

πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε Γηεπζπληέο Πσιήζεσλ (Π1) 

θαη κέζσ ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, νη πσιεηέο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

δχν επξείεο θαηεγνξίεο, ζηνπο πσιεηέο ηξνθίκσλ-θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, πνπ 

είλαη «εκπνξηθνί» πσιεηέο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ζηνπο πσιεηέο 

θαξκαθεπηηθψλ-αγξφ-ρεκηθψλ πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη «ηεξαπφζηνινη» πσιεηέο. 

πλνιηθά πξνθχπηεη 54% θαη 56% ηνπ δείγκαηνο, αληίζηνηρα. 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε φηη ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νη 98 

είλαη άλδξεο θαη νη 49 ήηαλ γπλαίθεο. Ζ κε ηζφπνζε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

ήηαλ αλακελφκελε, δηφηη νη άληξεο πξνηηκψληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπ 

πσιεηή, αιιά θαη ε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο απσζεί ην γπλαηθείν θχιν. Όζνλ αθνξά 

ζηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο κε πνζνζηφ ζρεδφλ 45% αλήθε 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα «36-45» θαη αθνινχζσο κε πνζνζηφ 34% ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

«26-35». Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ, 5,4%  αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα «18-25», πξάγκα 

αλακελφκελν, θαζψο ηφζν λεαξέο ειηθίεο δελ απαληψληαη ζπρλά ζηνπο πσιεηέο είηε 

γηαηί είλαη θνηηεηέο, είηε γηαηί ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ε πξνθαλήο έιιεηςε 

εκπεηξίαο απνηεινχλ κεηνλεθηήκαηα γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο ζε ηέηνηεο ζέζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά, φζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

θαζψο ην 41%, είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ-ΑΣΔΗ, ελψ ην 26% ηνπ δείγκαηνο είλαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ. Σα δεδνκέλα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία θαη κε 

ηε ζπλήζε άπνςε ζηηο επηρεηξήζεηο, φηη νη πσιεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πςειή 

κφξθσζε. Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πσιεηψλ, κπνξεί λα εμεγεζεί, δηφηη νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νπφηε 
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ν έληνλνο επαγγεικαηηθφο αληαγσληζκφο, αιιά θαη νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ πσιεηή, νδεγνχλ ηνπο πσιεηέο ζε αλαδήηεζε εθπαίδεπζεο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Άιισζηε, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, νη λεφηεξεο γεληέο είραλ 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε αλψηεξε εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ησλ 

ππνςήθησλ πσιεηψλ λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ αλψηαηεο παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο. 

Δπηπιένλ, έλαο ιφγνο κπνξεί λα απνηειεί, ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα, νη πηπρηνχρνη 

Παλεπηζηεκίνπ δελ απνξξνθψληαη ζε αλάινγεο ζέζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ 

ηνπο, νπφηε απεπζχλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο, γηα λα γίλνπλ πσιεηέο, θαζψο είλαη έλα 

θαιψο ακεηβφκελν επάγγεικα, ρσξίο λα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο.  

Αθνινχζσο, δηεξεπλήζεθε ε εηδηθφηεηα ησλ απνθνίησλ ΑΔΗ-ΑΣΔΗ. Σν 30,6% 

ησλ πσιεηψλ κε αλψηαηε κφξθσζε, είλαη απφθνηηνη νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ην 

14,3% άιισλ επηζηεκψλ θαη ην 8,8% είλαη απφθνηηνη βηνινγηθψλ επηζηεκψλ. ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, παξαηεξήζεθε φηη πνιινί απφθνηηνη ησλ 

γεσπνληθψλ, ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ επηζηεκψλ, θαηέηαμαλ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο 

ζην πεδίν: «άιιν, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε», ελψ πνιινί απφθνηηνη ησλ ίδησλ 

ζρνιψλ, ηηο θαηέηαμαλ ζηα πεδία «Θεηηθέο Δπηζηήκεο» ή ζηηο «Βηνινγηθέο 

Δπηζηήκεο». Πξνθαλψο ηα φξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ επηζηεκψλ απηψλ, είλαη επξεία, 

κε απνηέιεζκα ν θαζέλαο λα ηα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά. 

ρεηηθά κε ην κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ παξαηεξείηαη φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (38.8%) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «2001-3000», ελψ πνιχ 

θνληά βξίζθεηαη θαη ε θαηεγνξία «1001-2000» κε πνζνζηφ 38.1%. Σν κηθξφηεξν 

πνζνζηφ, δειαδή ην  2.0%  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε εηζφδεκα «πάλσ απφ 5000». 

Σα απνηειέζκαηα πξνθαλψο ζπλάδνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, 

παξά ην γεγνλφο, φηη ην επάγγεικα ησλ πσιεηψλ ζεσξείηαη απφ ηα πην 

θαινπιεξσκέλα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

ηε ζπλέρεηα, απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο κε ηηο πξνηάζεηο 

ησλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Π2).  

ηελ ελφηεηα Α, πνπ αθνξά ζηελ αληίιεςε ηεο εηαηξηθήο ππνζηήξημεο, νη 

εξσηεζέληεο θαηά κέζν φξν ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε εθηηκά ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε βησζηκφηεηα ηεο, φηη ιακβάλεη ππφςε ηνπο πξνζσπηθνχο 

ζηφρνπο, ηηο αμίεο, αιιά  θαη ηηο απφςεηο ηνπο, επίζεο δειψλνπλ φηη ε βνήζεηα απφ 

ηελ επηρείξεζε είλαη δεδνκέλε φηαλ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα θαη εθηηκά 
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νπνηαδήπνηε επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπο, ελψ δελ αγλνεί νπνηνδήπνηε 

παξάπνλν αλαθχςεη. Δπηπξφζζεηα, νη εξσηεζέληεο θαηά κέζν φξν δηαθσλνχλ κε ην 

γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε θάπνηνλ άιιν 

πσιεηή κε ρακειφηεξν κηζζφ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ γηα ηελ 

ζεκεξηλή επνρή ηεο χθεζεο θαη απ’ φηη θαίλεηαη, νη πσιεηέο δελ έρνπλ θιπδσληζηεί 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ην αζηαζέο εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο ηνπ δείγκαηνο δηαθσλνχλ θαηά κέζν φξν 

κε ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπο πην 

ελδηαθέξνπζα, θαη κε ην φηη ε επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

επεκεξία. Σα απνηειέζκαηα απηά, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηνπο πσιεηέο θαη δείρλεη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο θαη λα εθαξκφδνπλ ηαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ππνζηήξημεο ησλ πσιεηψλ ηνπο. αθψο, ε κέξα πνπ νη επηρεηξήζεηο ζα 

λνηάδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή επεκεξία ησλ πσιεηψλ θαη ζα πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ 

ηε δνπιεηά ηνπ πσιεηή πην ειθπζηηθή, αξγεί αθφκα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ελφηεηα Β,  πνπ αθνξά ζην πψο νη πσιεηέο αληηιακβάλνληαη ηε 

ζχγθξνπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο ζπκθσλνχλ θαηά κέζν φξν φηη 

ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα πνπ δνπιεχνπλ δηαθνξεηηθά απφ φηη νη ίδηνη θαη πνιιέο 

θνξέο θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δε ρξεηάδνληαη ή πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ 

δηαθνξεηηθά. Πξνθαλψο, ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ πσιεηψλ είλαη δχζθνιε θαη 

θαινχληαη λα θάλνπλ επηπιένλ πξάγκαηα, φπσο γξαθεηνθξαηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Σέινο, δηαθσλνχλ θαηά κέζν φξν ζην γεγνλφο φηη ηνπο αλαηίζεληαη δνπιεηέο ρσξίο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη πφξνπο θαη φηη δελ ληψζνπλ φηη πξέπεη λα ελεξγήζνπλ 

αληίζεηα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. Σν 

εχξεκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο ε θχζε ηεο δνπιεηάο ηνπ πσιεηή, είλαη 

δχζθνιε θαη ε έιιεηςε παξνρήο θαηάιιεισλ πφξσλ θαη εξγαιείσλ, ζα  θαζηζηνχζε 

ηε δνπιεηά ηνπο αδχλαηε.  

Όζνλ αθνξά ηελ ελφηεηα Γ, πνπ αθνξά ζην πψο αληηιακβάλνληαη νη πσιεηέο ηελ 

αζάθεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο ζπκθσλνχλ θαηά κέζν φξν κε ην 

γεγνλφο φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ θάζε θνξά, 

μέξνπλ πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο θαη νη δηθαηνδνζίεο ηνπο θαη γλσξίδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο απφ απηνχο. Σα επξήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ πσιεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, βηψλεη ηελ 
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αζάθεηα ηνπ ξφινπ πνιχ έληνλα. Απ’ φηη θαίλεηαη, νη Έιιελεο πσιεηέο, έρνπλ πιήξε 

ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Αλ φλησο ηζρχεη ην παξαπάλσ 

εχξεκα γηα ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ πσιεηψλ, ζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδνπλ 

έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζπγθξηηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Γ, πνπ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ 

πσιεηψλ, νη εξσηεζέληεο πσιεηέο δήισζαλ θαηά κέζν φξν φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ 

θαηαβάιινπλ αθφκα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά ηνπο θαη παξάιιεια 

ληψζνπλ θνπξαζκέλνη ζην ηέινο ηεο κέξαο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, 

φηη ε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, αλαγθάδεη ηνπο πσιεηέο λα θαηαβάιινπλ 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, είηε γηαηί νη ζηφρνη είλαη 

ππεξαηζηφδνμνη, είηε γηαηί ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο ή ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο είλαη κεησκέλε.  

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα νη εξσηεζέληεο πσιεηέο δήισζαλ φηη απνηειεζκαηηθφο 

πσιεηήο, είλαη απηφο ν νπνίνο πηάλεη ηνπο ζηφρνπο ησλ πσιήζεσλ θαη επηηπγράλεη 

πςειφ κεξίδην αγνξάο γηα ηα πξντφληα ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Οη πσιήζεηο 

θπξίσο πξντφλησλ κε κεγάιν πεξηζψξην θέξδνπο, νη πσιήζεηο λέσλ πξντφλησλ θαη ε 

ζπκβνιή  ησλ πσιεηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ησλ πειαηψλ 

ηνπο, πξνθαλψο δελ θαζηζηνχλ έλαλ πσιεηή απνηειεζκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ησλ εξσηψκελσλ. Σέινο, ζπκθσλνχλ απφιπηα, φηη έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θάλνπλ έλαλ πσιεηή απνηειεζκαηηθφ, είλαη λα 

δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πνπ απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεζκν φθεινο θαη 

λα γλσξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ζπκθσλνχλ 

ηφζν κε ηε βηβιηνγξαθία, φζν θαη κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη Γηεπζπληέο 

Πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξγάδνληαη νη εξσηψκελνη πσιεηέο.  

πγθξηηηθά, κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή πψο 

αληηιακβάλνληαη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο νη πσιεηέο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, 

εκπεηξίαο, θχινπ, ειηθίαο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, εηδηθφηεηαο θαη νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ είλαη ε αληίιεςε εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο, ε ζχγθξνπζε ξφισλ, ε αζάθεηα ξφισλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε.  
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Σν κνληέιν πνπ πξνέθπςε, θαλεξψλεη ην γεγνλφο κηαο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ  ησλ παξαγφλησλ, αζάθεηα ξφινπ, ζχγθξνπζε ξφινπ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο, θαη κηαο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ παξάγνληα αληίιεςε εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία (Hamwi et 

al. 2011).  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη φζν κεηψλεηαη ε αζάθεηα ξφινπ, ε 

ζχγθξνπζε ξφινπ (Walker et al. 1977), ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη φζν 

απμάλεηαη ε αληίιεςε ηεο εηαηξηθήο ππνζηήξημεο απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πσιεηψλ. ην παξαπάλσ κνληέιν, ε ζεηηθή ζρέζε ηεο αληίιεςεο ηεο εηαηξηθήο 

ππνζηήξημεο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ είλαη εκθαλήο θαη κάιηζηα 

ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ.  

Αθνινχζσο, φζν κεηψλεηαη ε αζάθεηα ξφινπ, ε ζχγθξνπζε ξφινπ θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ. Απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πσιεηψλ, κεγαιχηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα έρεη ε αζάθεηα ξφινπ πσιεηή, θαηφπηλ ε 

ζχγθξνπζε ξφινπ πσιεηή θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε.  

 

8.2 Πξνηάζεηο 

 

Οπσζδήπνηε, ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ είλαη έλα 

πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν, ίζσο ζε κία έξεπλα κε κεγαιχηεξν δείγκα θαη 

πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δνπιεηά ησλ πσιεηψλ, λα 

έβγαηλαλ πην μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα. Σν ζεκαληηθφ ζε απηήλ ηελ έξεπλα, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ησλ πσιεηψλ, αληηιακβάλεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ, ηνπο 

πέληε παξάγνληεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ, ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Όπσο 

πξνθχπηεη ινηπφλ, νη κειινληηθέο δηνηθήζεηο ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ, πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηε ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απφδνζε ησλ πσιεηψλ θαη κάιηζηα φζν ην δπλαηφλ ζε εμαηνκηθεπκέλα πιαίζηα. 

Δπνκέλσο, νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε, ηελ 

αζάθεηα ξφινπ πσιεηή, ηε ζχγθξνπζε ξφινπ πσιεηή, ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ 

ζηνπο πσιεηέο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ βηψλνπλ. Οη παξάγνληεο 

απηνί, επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πσιεηψλ, νπφηε γηα επηηπρεκέλε 

πνξεία ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ, νη δηνηθήζεηο πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαη λα 

πξνζδίδνπλ ζηελ εξγαζία ησλ πσιεηψλ φζν ην δπλαηφλ  πην ζαθείο αξκνδηφηεηεο θαη 
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ππνρξεψζεηο. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα δίλνπλ μεθάζαξεο εληνιέο, λα παξέρνπλ ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη πφξνπο ζηνπο πσιεηέο, ψζηε νη ίδηνη λα αηζζάλνληαη 

αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο, 

πξέπεη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά, ζηελ κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα επέιηθην σξάξην θαη πξνζθέξνληαο 

νπζηαζηηθή ελζάξξπλζε, κέζσ εθδειψζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή θαη 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Ζ ηειεπηαία κάιηζηα, ιακβάλεη ρψξα ήδε ζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, ε εζηθή, αιιά θαη νηθνλνκηθή 

αλαγλψξηζε, ε ιήςε απνθάζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πσιεηή θαζψο θαη ε 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ πσιεηψλ, απμάλεη ηε 

δέζκεπζε ησλ πσιεηψλ ζηελ επηρείξεζε, φπσο άιισζηε θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

απμεκέλε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία, αληακείβεηαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηελ ηάζε απνρψξεζεο ησλ πσιεηψλ, επνκέλσο θαη ηα έμνδα 

απνιχζεσλ/πξνζιήςεσλ θαη  ηα έμνδα εθπαίδεπζεο λέσλ πσιεηψλ. Δλ ηέιεη, 

βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη γεληθφηεξα ηελ εηαηξηθή ηεο ηαπηφηεηα ζηελ αγνξά. 

. 
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Κεθάιαην 9
ν    

 

9.1 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα αλ θαη απέδσζε κηα ζεηξά απφ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα, σζηφζν πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη 

ζα πξέπεη, ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν παξάιιεια κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο λα αλαθέξνπκε θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο. 

πγθεθξηκέλα, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα, 

ινηπφλ, ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οπνηαδήπνηε 

γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε, κε δεδνκέλε ηε κέρξη 

ζηηγκήο έιιεηςε αλάινγσλ, ζπγθξίζηκσλ εξεπλψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, ζα 

είρε ε δηεμαγσγή αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζην ρξφλν. Ζ πεξίπησζε 

κηαο δηαρξνληθνχ ηχπνπ έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη αμηφινγα απνηειέζκαηα. 

Ωζηφζν, ν κεγάινο φγθνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαλ, ν ρξφλνο ζπιινγήο ηνπο 

θαζψο θαη ην θφζηνο δηεμαγσγήο ηεο φιεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο έθαλαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα απαγνξεπηηθφ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

Ωζηφζν, ε δηεμνδηθή κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ε εηδηθφηεξε 

δεπηεξνγελήο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εμάληιεζε ηηο δπλαηφηεηεο ψζηε νη 

ζθνπνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα αληαπνθξίλνληαη φζν ην δπλαηφλ ζηελ πξαγκαηηθή 

δηάζηαζε ηνπ πξνο εμέηαζε δεηήκαηνο. 

Δπίζεο, έλαο παξάγνληαο-πεξηνξηζκφο γηα ηελ έξεπλα, απνηειεί  ην δείγκα πνπ 

απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

νθηψ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηα, δελ κπνξνχλ ζε 

θακία πεξίπησζε λα γεληθεπηνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ πσιεηψλ, πνπ εξγάδνληαη ζε 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ινηπψλ θαηαλαισηηθψλ θαη αγξφ-θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

Σέινο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

χθεζεο γηα ηελ Διιάδα, φπνπ νη πσιεηέο βηψλνπλ αθφκα δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο 

ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ ηφζν ησλ 

πειαηψλ ηνπο, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
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ηα απνηειέζκαηα ίζσο λα ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα αλ ε έξεπλα ειάκβαλε ρψξα θάπνην 

δηάζηεκα πξηλ ή κεηά.  
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Παξάξηεκα 1 

 

 

 ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

Λίζηα Υαξαθηεξηζηηθψλ/Παξαγφλησλ 

 

I. Γεκνγξαθηθά θαη Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

1. Ζιηθία 

2. Φχιν 

3. Δκθάληζε 

 

II. Τπφβαζξν θαη Δκπεηξία 

1. Πξνζσπηθφ-Οηθνγελεηαθφ Ηζηνξηθφ 

2. Δθπαίδεπζε 

3. Δκπεηξία ζε πσιήζεηο 

4. Δκπεηξία ζε άιιν ηνκέα 

 

III. Παξνχζα Καηάζηαζε-Σξφπνο Εσήο 

1. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

2. Οηθνλνκηθή  Καηάζηαζε 

3. Γξαζηεξηφηεηεο-Σξφπνο Εσήο 

 

IV. Έκθπηεο Κιίζεηο-Ηθαλφηεηεο 

1. Ννεκνζχλε-Δπθπία 

2. Ηθαλφηεηα Αληίιεςεο 

3. Δπρέξεηα Λφγνπ 

4. Τπνινγηζηηθή Ηθαλφηεηα 

5. Ηθαλφηεηα Πσιήζεσλ-Έκθπηε θιίζε ζε πσιήζεηο 
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V. Πξνζσπηθφηεηα 

1. Τπεζπλφηεηα 

2. Δπζχηεηα 

3. Δπηβνιή 

4. Κνηλσληθφηεηα 

5. Απηνεθηίκεζε 

6. Γεκηνπξγηθφηεηα-Δπειημία 

7. Αλάγθε γηα Δπηηπρία 

8. Αλάγθε γηα απφθηεζε δχλακεο 

9. Αμηνπηζηία 

 

VI. Δπίθηεηεο Ηθαλφηεηεο-Γεμηφηεηεο 

1. Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο-Δηδηθέο Ηθαλφηεηεο 

2. Γεμηφηεηεο Παξνπζίαζεο 

3. Γηαπξνζσπηθέο Γεμηφηεηεο 

4. Γλψζε Πξνηφλησλ-Αληαγσληζκνχ 

5. Γλψζε ηνπ θιάδνπ 

6. Γνηεθεηηθέο δεμηφηεηεο                    Territory management 

                                                              

                                                                 Time management 

 

Δξσηήζεηο: 

1. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο/ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

πσιεηή; 

2. Δάλ λαί, ζε ηη βαζκφ επεξξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ πσιεηψλ; 
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Παξάξηεκα 2 

ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

Αμηφηηκε Κχξηε/α, 

 

 
Η λειτουργία των πωλιςεων αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ μιασ 

επιχείρθςθσ... Σα τελευταία χρόνια ο ρόλοσ του πωλθτι κακώσ και τα κακικοντα 

του ζχουν αλλάξει, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτο ςυνεχώσ μεταβαλλόμενο 

οικονομικό περιβάλλον και ςτισ προκλιςεισ τθσ αγοράσ. τόχοσ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ, είναι να διερευνιςει τουσ παράγοντεσ που επιδροφν  ςτθν 

αποτελεςματικότθτα των πωλθτών.   

Θα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ πσο ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ, ζα είλαη 

απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. ε θακία πεξίπησζε δε ζα δεκνζηεπηνχλ κεκνλσκέλα, νχηε 

θαη ζα εθζέζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ααοο  εεππρρααξξηηζζηηψψ  εεθθ  ηησσλλ  ππξξννηηέέξξσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππννιιχχηηηηκκεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  θθααηη  ηηνν  ρρξξφφλλνν  ζζααοο.. 

                         

Με εκτίμθςθ 
Ροφηιου Μαρία 

 
                  
 

1.  Σασ παρακαλώ προςδιορίςτε εάν είςτε  πωλητθσ : 

   

Σροφίμων      

Λοιπών Καταναλωτικών Προϊόντων            

Φαρμακευτικών/ Χθμικών Προϊόντων        

Άλλο. Παρακαλώ, προςδιορίςτε:   
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2. Πόςα χρόνια εργάζεςτε ωσ πωλητθσ (ςυνολικά);  

Λιγότερο από ζνα χρόνο   

11--22  χχρρόόννιιαα     

3-5  χρόνια  

5-10 χρόνια  

ΠΠεερριιςςςςόόττεερροο  ααππόό  1100  χχρρόόννιιαα                    

 

3. Πόςο καιρό εργάζεςτε ςτην τωρινθ ςασ επιχείρηςη; 

Λιγότερο από ζνα χρόνο   

11--22  χχρρόόννιιαα     

3-5  χρόνια  

5-10 χρόνια  

ΠΠεερριιςςςςόόττεερροο  ααππόό  1100  χχρρόόννιιαα                    

 

Α. Ενότητα  

 αο παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ή δηαθσλίαο ζαο ζε 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα από 1= «Γηαθσλώ 

απόιπηα» θαη 5 = «πκθσλώ απόιπηα».   

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

   πκθσλώ 

απόιπηα   

Ζ επηρείξεζε εθηηκά ηε ζπλεηζθνξά κνπ 

ζηε βησζηκφηεηά ηεο.  
1 2 3 4 5 

Αλ ε επηρείξεζε κπνξνχζε λα πξνζιάβεη 

θάπνηνλ πσιεηή γηα λα κε αληηθαηαζηήζεη, 

κε ρακειφηεξν κηζζφ, ζα ην έθαλε 

επραξίζησο. 

1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε δελ εθηηκά νπνηαδήπνηε 

επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο κνπ.  
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε, ηνπο 

πξνζσπηθνχο κνπ ζηφρνπο θαη αμίεο. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε ζα αγλννχζε νπνηνδήπνηε 

πξνζσπηθφ παξάπνλν. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε αγλνεί ην ζπκθέξνλ κνπ, φηαλ 

ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ κε αθνξνχλ. 
1 2 3 4 5 

Ζ βνήζεηα απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη 

δεδνκέλε φηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην 

πξφβιεκα. 

1 2 3 4 5 
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Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή 

κνπ επεκεξία. 
1 2 3 4 5 

Όηαλ θάλσ φηη θαιχηεξν κπνξψ, ε 

επηρείξεζε αδπλαηεί λα ην αληηιεθζεί. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε λνηάδεηαη γηα ην εάλ ε 

δνπιεηά κε ηθαλνπνηεί. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο 

κνπ. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε είλαη πεξήθαλε γηα ηα 

επηηεχγκαηα κνπ. 
1 2 3 4 5 

Ζ επηρείξεζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα 

θάλεη ηε δνπιεηά κνπ φζν ην δπλαηφλ πην 

ελδηαθέξνπζα. 

1 2 3 4 5 

 

Β. Ενότητα 

αο παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ή δηαθσλίαο ζαο ζε 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα από 1= «Γηαθσλώ 

απόιπηα» θαη 5 = «πκθσλώ απόιπηα».   

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

   πκθσλώ 

απόιπηα   

Μνπ αλαζέηνπλ δνπιεηέο  ρσξίο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θαη πφξνπο γηα λα ηηο 

θέξσ εηο πέξαο. 

1 2 3 4 5 

πλεξγάδνκαη κε αλζξψπνπο, πνπ 

δνπιέπνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φηη 

εγψ. 

1 2 3 4 5 

Πνιιέο θνξέο  θάλσ  πξάγκαηα πνπ 

πξαγκαηηθά δε ρξεηάδνληαη. 
1 2 3 4 5 

Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα ελεξγήζσ αληίζεηα 

απφ ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο κνπ, ψζηε 

λα πεηχρσ ηνπο ζηφρνπο κνπ.  

1 2 3 4 5 

Πνιιέο θνξέο ιακβάλσ αληηθξνπφκελεο 

εληνιέο απφ αλσηέξνπο κνπ. 
1 2 3 4 5 

Πνιιέο θνξέο θάλσ πξάγκαηα πνπ ζα 

έπξεπε λα γίλνπλ δηαθνξεηηθά 
1 2 3 4 5 
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Γ. Ενότητα 

αο παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ή δηαθσλίαο ζαο ζε 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα από 1= «Γηαθσλώ 

απόιπηα» θαη 5 = «πκθσλώ απόιπηα».   

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

   πκθσλώ 

απόιπηα   

 Ζ δνπιεηά κνπ έρεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο. 1 2 3 4 5 

Θεσξψ φηη δαπαλψ ην ρξφλν κνπ ζσζηά. 1 2 3 4 5 

 Γλσξίδσ πνιχ θαιά πνηέο είλαη νη 

ππνρξεψζεηο κνπ. 
1 2 3 4 5 

 Γλσξίδσ πνιχ θαιά πνηέο είλαη νη 

πξνζδνθίεο ηεο επηρεηξήζεο απφ εκέλα. 
1 2 3 4 5 

Νηψζσ απφιπηα βέβαηνο/ε γηα ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ έρσ.  
1 2 3 4 5 

 Δίλαη πάληα μεθάζαξα απηά πνπ πξέπεη λα 

θάλσ.  
1 2 3 4 5 

 

Δ. Ενότητα 

αο παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ή δηαθσλίαο ζαο ζε 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα από 1= «Γηαθσλώ 

απόιπηα» θαη 5 = «πκθσλώ απόιπηα».   

 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

   πκθσλώ 

απόιπηα   

 Νηψζσ ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε 

απφ ηε δνπιεηά κνπ. 
1 2 3 4 5 

 ην ηέινο ηεο εκέξαο, ληψζσ 

θνπξαζκέλνο/ε απφ ηε δνπιεηά κνπ. 
1 2 3 4 5 

 Κάζε πξσί πνπ μππλάσ, δπθνιεχνκαη λα 

πάσ γηα δνπιεηά. 
1 2 3 4 5 

 Έρσ κεγάια απνζέκαηα ελέξγεηαο λα 

δαπαλήζσ γηα ηε δνπιεηά κνπ.  
1 2 3 4 5 

 Νηψζσ ην πεξηβάιινλ  ηεο δνπιεηάο κνπ λα 

κε απνζαξξχλεη. 
1 2 3 4 5 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαβάιισ αθφκα 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά κνπ.  
1 2 3 4 5 
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Ε. Ενότητα 

αο παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ην βαζκό ζπκθσλίαο ζαο ή δηαθσλίαο ζαο ζε 

θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα από 1= «Γηαθσλώ 

απόιπηα» θαη 5 = «πκθσλώ απόιπηα».   

Απνηειεζκαηηθόο πσιεηήο είλαη απηόο 

πνπ: 

Γηαθσλώ 

απόιπηα  

   πκθσλώ 

απόιπηα   

Πηάλεη ηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ πνπ ηνπ 

ζέηεη ε επηρείξεζε. 
1 2 3 4 5 

Δπηηπγράλεη πςειφ κεξίδην αγνξάο γηα ηα 

πξνηφληα ηνπ, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. 
1 2 3 4 5 

Δπηηπγράλεη θπξίσο πσιήζεηο ησλ 

πξνηφλησλ κε κεγάιν πεξηζψξην θέξδνπο. 
1 2 3 4 5 

Δπηηπγράλεη άκεζα πςειέο πσιήζεηο ησλ 

λέσλ πξνηφλησλ. 
1 2 3 4 5 

Γεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζε καθξνπξφζεκν φθεινο. 
1 2 3 4 5 

Βνεζάεη ηνπο πειάηεο κε θάζε ηξφπν λα 

επηηχρνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. 

1 2 3 4 5 

Γλσξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. 1 2 3 4 5 

 

ΣΤ. Ενότητα 

4. Φύιν: 

  Άλδξαο                 Γπλαίθα   

 

5. Ζιηθία: 

 

18-25   

26-35  

36-45  

50 και άνω  

 

6. Μορφωτικό Επίπεδο: 
 

Γυμνάςιο - Λφκειο   

ΙΕΚ- Ιδιωτικι χολι  

ΑΕΙ-ΣΕΙ  

Μεταπτυχιακό  
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7. Εάν είςτε απόφοιτοσ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ θ Ιδιωτικθσ Σχολθσ παρακαλώ 

προςδιορίςτε την ειδικότητά ςασ: 

 

Οικονομικζσ Επιςτιμεσ   

Θετικζσ Επιςτιμεσ-Πλθροφορικι  

Θεωρθτικζσ Επιςτιμεσ  

Βιολογικζσ Επιςτιμεσ  

Μθχανικόσ  

Άλλο, παρακαλώ προςδιορίςτε:  

 

8. Μηνιαίο Οικογενειακό Ειςόδημα:  
  

Κάτω από 1000 €  

1001- 2000 €  

2001-3000 €  

3001-5000 €  

Άνω των 5000 €  

 

 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για την πολφτιμη ςυνεργαςία και το χρόνο ςασ! 

 

 


