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ΣΟΜΟ Α΄  

 1. Πώς διαμορφώνονται τα 4 P’s σε 7 P’s στις υπηρεσίες; 

 Πξντφλ είλαη ην ζχκπιεγκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδεηαη βάζεη κηα πξνζδνθψκελεο 

σθέιεηαο ηνπ αγνξαζηή. Απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

αλαγθψλ ή γηα ηε δεκηνπξγία θέξδνπο. Σα επίπεδα ηνπ πξντφληνο ζηηο ππεξεζίεο.  Ο ππξήλαο ηνπ 

πξντφληνο = ε βαζηθή ρξεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ ζηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο. Σν 

πξαγκαηηθφ πξντφλ  αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αγνξάδεη ν πειάηεο απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα νκνεηδή ηνπ. Σν δηεπξπκέλν πξντφλ πεξηιακβάλεη 

ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη σθέιεηεο πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. 

 Σηκή είλαη ε αληαιιαθηηθή αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο εθθξαζκέλε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Σν χςνο ηεο ηηκήο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αλακελφκελν βαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ. Η ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο ΜΚΣ 

πνπ δεκηνπξγεί έζνδα, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα πνπ πξνμελνχλ έμνδα. 

 Σν κείγκα δηαλνκήο ζην ΜΚΣ ππεξεζηψλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνθηά πξφζβαζε ν 

πειάηεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Λφγσ ηεο αδηαηξεηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ε παξαγσγή ηνπο 

δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

 Σν κείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο. Σν κείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζσπηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε, ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. Πξνζσπηθή 

πψιεζε. Δλλννχκε ηηο κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο 

γηα ην φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ επηρείξεζε. Γηαθήκηζε. Δίλαη ε 

απξφζσπε παξνπζίαζε ηδεψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ε νπνία απνζθνπεί, κε ηελ θαηάιιειε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζην λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο αγνξέο – ζηφρνπο. Πξνψζεζε πσιήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο 

βξαρπρξφληεο ελέξγεηεο ηνπ ΜΚΣ, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πσιεηέο, ηνπο 

κεηαπσιεηέο ή ηνπο θαηαλαισηέο κε ηελ πξνζθνξά επηπιένλ θηλήηξσλ ή αμίαο ζην πξντφλ. 

 

 

 

 2. Ποια τα 3 επιπλέον Ps των Τπηρεσιών; Επέκταση του Κλασικού Μείγματος  

στις Τπηρεσίες 

Οη αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ θιαζηθνχ κείγκαηνο ΜΚΣ ζηηο ππεξεζίεο έρνπλ νδεγήζεη πνιινχο καξθεηίζηεο 

ζην λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν πξνζζέηνληαο θαη άιιεο κεηαβιεηέο ζηα 4Ps (product, place,promotion, 
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price) θάλνληαο ηα 7P. Οη κεηαβιεηέο πνπ πξνζηίζεληαη ζηα 4Ps : πξνηφλ, ηφπνο, πξνψζεζε θαη ηηκή) είλαη νη 

άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο θαη ε θπζηθή καξηπξία. Πεξηγξαθή ηξηψλ πξφζζεησλ Ps. 

Άλζξσπνη. 

Άλζξσπνη είλαη φινη νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ έλαλ νπνηνλδήπνηε ξφιν ζε κηα παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, θαη κπνξνχλ άκεζα ή έκκεζα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε 

γηα ην πξντφλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά κηαο ππεξεζίαο αληαιιάζζνπλ κελχκαηα ζρεηηθά κε 

απηήλ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ληχλνληαη νη ππάιιεινη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε ζηάζε 

ηνπο γεληθά επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ην επίπεδν εμππεξέηεζεο. Η επηξξνή απηή 

γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζπρλή ή έληνλε επαθή ηνπ πξνζσπηθνχ πξψηεο 

γξακκήο κε ηνλ πειάηε, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ, ηνπ δαζθάινπ ή αθφκα θαη ηνπ 

ζεξβηηφξνπ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ίδηα ε ππεξεζία. Δπίζεο, ε εκπινθή 

ησλ άιισλ πειαηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Η αζηνρία ελφο ζπζηήκαηνο 

εμππεξέηεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ή θαη ηελ απνπζία άιισλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ. 

γεκάην ή άδεην εζηηαηφξην. 

Γηαδηθαζίεο. Ωο δηαδηθαζίεο νξίδνπκε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο θαη κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζπκπαξάγεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Η δηαδηθαζία 

πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ πειάηε λα αμηνινγήζεη θαη ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. Ο 

βαζκφο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηεο παξνρήο κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

πειάηε- θαηαλαισηή.  Οη βαζκνί αλάκεημεο θαη επαθήο εθθξάδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 

Φπζηθή καξηπξία. Φπζηθή καξηπξία είλαη ην πεξηβάιινλ, ν ηφπνο κέζα ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη 

επηηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο κε ηελ πηζαλή ρξήζε θαη αιιειεπίδξαζε θαη πιηθψλ 

αγαζψλ. Η ίδηα ε Αυιφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αδπλακία ησλ πειαηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

ππεξεζία πξηλ θαλ ηελ θαηαλαιψζνπλ, απμάλνληαο θαη ην ξίζθν ή ηελ αβεβαηφηεηα κηαο πηζαλά εζθαικέλεο 

επηινγήο. Η δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε φηη πξνκεζεχεηαη απηφ πνπ επηζπκεί κπνξεί λα πάξεη ζηηο ππεξεζίεο ηε 

κνξθή πιηθψλ ελδείμεσλ - θπζηθψλ καξηπξηψλ γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία. 

 

 

 

 

 3. Σι σημαίνει Κλίμακα Αυλότητας; 

Κιίκαθα Αυιφηεηαο. Η αλάδεημε ησλ πιηθψλ θαη ησλ άπισλ ηδηνηήησλ ζε έλα πξντφλ αιιά θαη ε αλάδεημε 

φρη σο κνλαδηθνχ αιιά σο θπξίαξρνπ ηνπ πιηθνχ ή ηνπ άπινπ κέξνπο ηνπ θαζνξίδεη έλα πξντφλ σο θπζηθφ ή 

σο ππεξεζία. Ο Shostack αλάινγα κε ην ππεξβάιινλ θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ θαηέηαμε ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κία θιίκαθα απφ θαζαξά πξνηφληα – ζηα νπνία δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα άπιν 

ραξαθηεξηζηηθφ, έσο ηηο θαζαξέο ππεξεζίεο – φπνπ ην πιηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ειάρηζην. 
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Απηή ε θιίκαθα πνπ αλαδεηθλχεη ην θπξίαξρν κέξνο, πιηθφ ή άπιν, ησλ «πξντφλησλ» θαη δελ ηα θαηαηάζζεη 

ζηαηηθά ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο εηζάγεη ηελ αλάγθε γηα πην επίθαηξνπο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «ππεξεζία». 

 4. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών και τι γνωρίζετε για την 

έννοια της παρεσίας; 

ηηο ππεξεζίεο ε παξαγσγή, ε θαηαλάισζε θαη ε δηαλνκή γίλνληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, θαη ν θαηαλαισηήο 

ζπλήζσο ζπκκεηέρεη σο «ζπκπαξαγσγφο» απηήο ηεο ππεξεζίαο. Ο Bateson πεξηγξάθεη απηή ηελ ηαπηφρξνλε 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε εηζάγνληαο ηελ έλλνηα servuction (service-production)- ζηα ειιεληθά παξεζία  

(παξαγσγή θαη ππεξεζία) ζεσξψληαο φηη ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε κέξε φπσο: 

 

ην αθφινπζν ζρήκα βιέπεηε ηε δηαδηθαζία – έλλνηα ηεο παξεζίαο. 
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Πνηεο είλαη νη θχξηεο Καηεγνξίεο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (4Α) ησλ ππεξεζηψλ , πνηα ηα 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη νη επηπηψζεηο ηνπο; 

ήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δε ζπλαληψληαη ζηα 

θπζηθά πξνηφληα θαη εηζάγνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε δηαθνξεηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη 

δπλαηφλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε ηα 

4Α. Οη θαηεγνξίεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαη νη αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο είλαη: ε 

αυιφηεηα, ε αλαισζηκφηεηα, ε αδηαηξεηφηεηα θαη ε αλνκνηνγέλεηα. 

1. Αυιφηεηα.Η Αυιφηεηα είλαη ην πην βαζηθφ αιιά θαη ην πην ζπρλά αλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ππεξεζηψλ. Αθνξά ζην άπιν θπξίαξρν κέξνο ηνπο, δειαδή ηελ έιιεηςε θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεψλ καο ψζηε λα ηηο αληηιεθζνχκε πξηλ ηηο απνθηήζνπκε. 

Δπηπηψζεηο απφ ηελ αυιφηεηα. 

 Αλππαξμία δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο. 

 Αδπλακία λνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Γπζθνιία επίδεημεο ή πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο. 

 Γπζθνιία ηηκνιφγεζεο. 

2. Αδηαηξεηφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δχν – (παξαγσγφο θαη θαηαλαισηήο) πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 

ζπλαληεζνχλ ζε ρξφλν θαη κέξνο ακνηβαία ζπκθσλεκέλν, ψζηε λα εηνηκαζηεί θαη λα παξαδνζεί ην «παθέην 

σθειεηψλ».  

Ζ αδηαηξεηφηεηα πεξηιακβάλεη : α/ ηελ εκπινθή ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία,  β/ ηελ εκπινθή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο, γ/ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ άιισλ πειαηψλ. 

Δπηπηψζεηο απφ ηελ αδηαηξεηφηεηα. 
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 Η επηξξνή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ εκπινθή ηνπ πειάηε ζε απηή.  

 Η επηξξνή ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 Η επηξξνή ησλ άιισλ πειαηψλ ζηε δηαδηθαζία 

 Αδπλακία γηα επηηπρεκέλε καδηθή παξαγσγή. 

3. Αλαισζηκφηεηα. Αλαισζηκφηεηα είλαη ε αδπλακία απνζήθεπζεο ησλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα απφ ηα αγαζά, 

πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα πνπιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε ζηηγκή, νη ππεξεζίεο πξέπεη λα 

αλαισζνχλ ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη, αιιηψο ράλνληαη. 

Δπηπηψζεηο απφ ηελ αλαισζηκφηεηα.= Τςειφηεξε δήηεζε απφ ηε δηαζέζηκε πξνζθνξά., Υακειφηεξε 

δήηεζε απφ ηε δηαζέζηκε πξνζθνξά. 

4. Αλνκνηνγέλεηα. 

Η αλνκνηνγέλεηα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ πξνιεπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξηλ θζάζεη 

ζηνλ θαηαλαισηή. 

Δπηπηψζεηο απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα. 

 Έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πνπ νθείιεηαη 

ζηελ παξνπζία ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ζηνλ βαζκφ πνπ απηή νθείιεηαη ζηε δηάζεζε θαη 

ην θέθη ηνπ ίδηνπ ηνπ ππαιιήινπ- πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο. 

 Αδπλακία εμαζθάιηζεο ησλ ίδησλ «θιεηζηψλ» ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζπλέρεηα, αθνχ ην 

πεξηβάιινλ είλαη κηα αζηάζκεηε κεηαβιεηή. 

Η αξλεηηθή αλνκνηνγέλεηα αλαθέξεηαη σο ν βαζκφο απφθιηζεο απφ ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα 

πξφηππα, ηφζν ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη 

αξλεηηθφ εηδηθά ζε επηρεηξήζεηο καδηθφηεηαο ή έληαζεο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.. Η ζεηηθή αλνκνηνγέλεηα, 

αλαθέξεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εζθεκκέλα κηα ππεξεζία μεθεχγεη απφ ηνλ θαλφλα, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε.  

 5. Σι πρεσβεύει το Σρίγωνο του ΜΚΣ Τπηρεσιών; 

ΣΟ ΣΡΗΓΧΝΟ ΣΟΤ ΜΚΣ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 Σξίγσλν ηνπ ΜΚΣ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Kotler έρεη σο 

θνξπθέο ηελ εηαηξεία, ηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδφκελν. 

Σαπηφρξνλα εηζάγεη ηξεηο ηχπνπο ΜΚΣ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρεκέλε. Σν 

εμσηεξηθφ, ην εζσηεξηθφ θαη ην δηαδξαζηηθφ ΜΚΣ. Σν 

εμσηεξηθφ ΜΚΣ, ππνδειψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ πξέπεη λα 


