
ΔΕΟ 33: Marketing II  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 



 

 
 

 

 

Τι σημαίνει Κλίμακα Αϋλότητας; 

Κλίμακα Αϋλότητας. Η ανάδειξη των υλικών και των άυλων ιδιοτήτων σε ένα προϊόν αλλά και 

η ανάδειξη όχι ως μοναδικού αλλά ως κυρίαρχου του υλικού ή του άυλου μέρους του 

καθορίζει ένα προϊόν ως φυσικό ή ως υπηρεσία. Ο Shostack ανάλογα με το υπερβάλλον 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό κατέταξε τις οικονομικές δραστηριότητες σε μία κλίμακα από 

καθαρά προιόντα – στα οποία δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άυλο χαρακτηριστικό, έως τις 

καθαρές υπηρεσίες – όπου το υλικό χαρακτηριστικό είναι ελάχιστο. 

 

Αυτή η κλίμακα που αναδεικνύει το κυρίαρχο μέρος, υλικό ή άυλο, των «προϊόντων» και δεν 

τα κατατάσσει στατικά σε αγαθά και υπηρεσίες εισάγει την ανάγκη για πιο επίκαιρους 

ορισμούς της έννοιας «υπηρεσία».  

Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών; 

Στις υπηρεσίες η παραγωγή, η κατανάλωση και η διανομή γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα, και ο 

καταναλωτής συνήθως συμμετέχει ως «συμπαραγωγός» αυτής της υπηρεσίας. Ο Bateson 

περιγράφει αυτή την ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση εισάγοντας την έννοια 



 

 
 

servuction (service-production)- στα ελληνικά παρεσία  (παραγωγή και υπηρεσία) θεωρώντας 

ότι η όλη διαδικασία μπορεί να διαιρεθεί σε μέρη όπως: 

 

Στο ακόλουθο σχήμα βλέπετε τη διαδικασία – έννοια της παρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες είναι οι κύριες Κατηγορίες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (4Α) των υπηρεσιών , 

ποια τα Χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους; 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι οι υπηρεσίες έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά, τα οποία δε 

συναντώνται στα φυσικά προιόντα και εισάγουν την ανάγκη για τη διαφορετική τους 

αντιμετώπιση. Οι διαφορές αυτές είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες 



 

 
 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τις οποίες ονομάζουμε τα 4Α. Οι κατηγορίες των 

χαρακτηριστικών αυτών και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον τρόπο διοίκησης είναι: η 

αϋλότητα, η αναλωσιμότητα, η αδιαιρετότητα και η ανομοιογένεια. 

1. Αϋλότητα.Η Αϋλότητα είναι το πιο βασικό αλλά και το πιο συχνά αναφερόμενο 
χαρακτηριστικό των υπηρεσιών. Αφορά στο άυλο κυρίαρχο μέρος τους, δηλαδή την έλλειψη 
φυσικών χαρακτηριστικών, που δεν επιτρέπουν τη χρήση των αισθήσεών μας ώστε να τις 
αντιληφθούμε πριν τις αποκτήσουμε. 

Επιπτώσεις από την αϋλότητα. 

 Ανυπαρξία δυνατότητας αποθήκευσης. 

 Αδυναμία νομικής προστασίας 

 Δυσκολία επίδειξης ή προβολής του προϊόντος. 

 Δυσκολία τιμολόγησης. 

2. Αδιαιρετότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο – (παραγωγός και καταναλωτής) πρέπει 
τουλάχιστον να συναντηθούν σε χρόνο και μέρος αμοιβαία συμφωνημένο, ώστε να ετοιμαστεί 
και να παραδοθεί το «πακέτο ωφελειών».  

Η αδιαιρετότητα περιλαμβάνει :  

α/ την εμπλοκή του παραγωγού ή του προμηθευτή της υπηρεσίας στην παραγωγική 
διαδικασία 

β/ την εμπλοκή του καταναλωτή στην παραγωγή της υπηρεσίας 

γ/ την αλληλεπίδραση των άλλων πελατών. 

Επιπτώσεις από την αδιαιρετότητα. 

 Η επιρροή στην παραγωγική διαδικασία από την εμπλοκή του πελάτη σε αυτή. 

 Η επιρροή στον τόπο παραγωγής και τον τρόπο παράδοσης της υπηρεσίας. 

 Η επιρροή των άλλων πελατών στη διαδικασία 

 Αδυναμία για επιτυχημένη μαζική παραγωγή.  



 

 
 

3. Αναλωσιμότητα. 

Αναλωσιμότητα είναι η αδυναμία αποθήκευσης των υπηρεσιών. Αντίθετα από τα αγαθά, που 
μπορούν να αποθηκευτούν και να πουληθούν σε μεταγενέστερη στιγμή, οι υπηρεσίες πρέπει 
να αναλωθούν τη στιγμή που παράγονται, αλλιώς χάνονται. 

Επιπτώσεις από την αναλωσιμότητα. 

 Υψηλότερη ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά. 

 Χαμηλότερη ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά. 

4. Ανομοιογένεια. 

Η ανομοιογένεια σχετίζεται με τη μεταβλητότητα με την οποία είναι δυνατόν να προσφέρεται 
μια συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και με την έλλειψη ουσιαστικού προληπτικού ποιοτικού 
ελέγχου πριν φθάσει στον καταναλωτή. 

Επιπτώσεις από την ανομοιογένεια. 

 Έλλειψη σαφώς καθορισμένων προτύπων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, που οφείλεται 
στην παρουσία του πελάτη. 

 Αδυναμία διασφάλισης της ίδιας ποιότητας, στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διάθεση και 
το κέφι του ίδιου του υπαλλήλου- προμηθευτή της υπηρεσίας. 

 Αδυναμία εξασφάλισης των ίδιων «κλειστών» συνθηκών παραγωγής συνέχεια, αφού το 
περιβάλλον είναι μια αστάθμητη μεταβλητή. 

Η αρνητική ανομοιογένεια αναφέρεται ως ο βαθμός απόκλισης από συγκεκριμένα και 
προκαθορισμένα πρότυπα, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων, όσο και σε επίπεδο διαδικασιών. 
Το γεγονός αυτό θεωρείται αρνητικό ειδικά σε επιχειρήσεις μαζικότητας ή έντασης 
τεχνολογικού εξοπλισμού. Π.χ. ένας σεφ μπορεί να φτιάξει ένα υπέροχο πιάτο , αλλά ο ίδιος 
σεφ αν του  ζητηθεί ακριβώς το ίδιο να μην έχει τη δυνατότητα να το επαναλάβει ακριβώς το 
ίδιο. Η θετική ανομοιογένεια, αναφέρεται ως ο βαθμός στον οποίο εσκεμμένα μια υπηρεσία 
ξεφεύγει από τον κανόνα, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες ενός 
συγκεκριμένου πελάτη. Π.χ, η θεραπεία που προσφέρει μια αισθητικός σε μια πελάτισσά της 
μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας άλλης, προκειμένου να την ικανοποιήσει 
πληρέστερα. 

  



 

 
 

Τι ορίζεται ως επέκταση του Κλασσικού Μείγματος  στις Υπηρεσίες; 

Οι αδυναμίες εφαρμογής του κλασικού μείγματος ΜΚΤ στις υπηρεσίες έχουν οδηγήσει 

πολλούς μαρκετίστες στο να περιγράψουν το φαινόμενο προσθέτοντας και άλλες μεταβλητές 

στα 4Ps (product, place,promotion, price) κάνοντας τα 7P. Οι μεταβλητές που 

προστίθενται στα 4Ps : προιόν, τόπος, προώθηση και τιμή) είναι οι άνθρωποι, οι διαδικασίες 

και η φυσική μαρτυρία. Περιγραφή τριών πρόσθετων Ps. 

Άνθρωποι. 

Άνθρωποι είναι όλοι οι ανθρώπινοι παράγοντες που παίζουν έναν οποιονδήποτε ρόλο σε μια 

παραγωγική διαδικασία, και μπορούν άμεσα ή έμμεσα με τη συμπεριφορά τους να 

επηρεάσουν την αντίληψη του πελάτη για το προϊόν. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προσφορά 

μιας υπηρεσίας ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με αυτήν την ίδια την υπηρεσία. Ο τρόπος 

με τον οποίο ντύνονται οι υπάλληλοι, η συμπεριφορά τους, η στάση τους γενικά επηρεάζουν 

άμεσα την αντίληψη του πελάτη για το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η επιρροή αυτή γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που έχουμε συχνή ή έντονη επαφή του προσωπικού πρώτης 

γραμμής με τον πελάτη, όπως στις περιπτώσεις του γιατρού, του δικηγόρου, του δασκάλου 

ή ακόμα και του σερβιτόρου, σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής της υπηρεσίας είναι η ίδια 

η υπηρεσία. Επίσης, η εμπλοκή των άλλων πελατών στην παραγωγική διαδικασία είναι πολύ 

σημαντική. Η αστοχία ενός συστήματος εξυπηρέτησης μπορεί να οφείλεται στην παρουσία ή 

και την απουσία άλλων χρηστών του συστήματος, π.χ. γεμάτο ή άδειο εστιατόριο. 

Διαδικασίες. Ως διαδικασίες ορίζουμε όλες τις δραστηριότητες, λειτουργίες και μηχανισμούς 

με τους οποίους μια συγκεκριμένη υπηρεσία συμπαράγεται από τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται σε αυτήν. Η διαδικασία προσφοράς της υπηρεσίας δίνει το δικαίωμα στον πελάτη 

να αξιολογήσει και την ίδια την υπηρεσία. Ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας της παροχής μιας 

υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον πελάτη- καταναλωτή.  Οι βαθμοί 

ανάμειξης και επαφής εκφράζουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και τον βαθμό 

εμπλοκής των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή. 



 

 
 

Φυσική μαρτυρία. Φυσική μαρτυρία είναι το περιβάλλον, ο τόπος μέσα στον οποίο οι 

άνθρωποι εμπλέκονται επιτελώντας τις απαραίτητες διαδικασίες συμπαραγωγής με την πιθανή 

χρήση και αλληλεπίδραση και υλικών αγαθών. Η ίδια η Αϋλότητα των υπηρεσιών σηματοδοτεί 

και την αδυναμία των πελατών να αξιολογήσουν την υπηρεσία πριν καν την καταναλώσουν, 

αυξάνοντας και το ρίσκο ή την αβεβαιότητα μιας πιθανά εσφαλμένης επιλογής. Η διασφάλιση 

του πελάτη ότι προμηθεύεται αυτό που επιθυμεί μπορεί να πάρει στις υπηρεσίες τη μορφή 

υλικών ενδείξεων - φυσικών μαρτυριών για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

 

Τι γνωρίζετε για την  Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή; 

Διαδικασία πέντε βημάτων με την οποία αγοράζει ο καταναλωτής. 

 Βήμα 1.  Αναγνώριση ανάγκης. 

 Βήμα 2. Αναζήτηση πληροφορίας. 

 Βήμα 3.  Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 

 Βήμα 4.  Αγορά. 

 Βήμα 5.  Μετά την αγορά. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Μετά την αναγνώριση της ανάγκης του, ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες. Λόγω της αϋλότητας των υπηρεσιών ο πελάτης αισθάνεται ότι διακινδυνεύει 

περισσότερο αγοράζοντας υπηρεσίες από ότι όταν αγοράζει προϊόντα. Η αναζήτηση της 

πληροφορίας στηρίζεται πολύ στα ακούσματα, τα λόγια και τις απόψεις άλλων καταναλωτών 

που έχουν την εμπειρία μιας υπηρεσίας. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στις 

υπηρεσίες είναι πολύ μικρή. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών , δηλαδή στα 

4Α. λόγω της αϋλότητας και της ανομοιογένειας ο πελάτης δεν μπορεί να συγκρίνει ουσιαστικά 

τις επιλογές του. Λόγω της αναλωσιμότητας και της αδιαιρετότητας, η εμπειρία που 

αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής αλλά και αυτή που μεταφέρει σε τρίτους έχει έντονα 

υποκειμενικά στοιχεία. Η αγορά της υπηρεσίας συνεπάγεται ουσιαστικά και την κατανάλωσή 



 

 
 

της. Η διαδικασία της αγοράς κατά τους Zeithaml και Bitner αποτελείται από «στιγμές 

εξυπηρέτησης».  

Μετά την αγορά, η αξιολόγηση που γίνεται από τον καταναλωτή ενέχει και στοιχεία 

αυτοαξιολόγησης της ίδιας της συμμετοχής του. Ο πελάτης των υπηρεσιών εμφανίζει δύο 

ιδιάζουσες συμπεριφορές σε σχέση με τον πελάτη των αγαθών. α/ δυσκολία εισαγωγής της 

καινοτομίας, λόγω της αϋλότητας και της μοναδικότητας των υπηρεσιών. β/ αυξημένη πίστη 

στον προμηθευτή υπηρεσιών. 

Τι σημαίνει η  Αξιολόγηση της Αγοράς; 

Πέρα από την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, ο καταναλωτής αξιολογεί την 

υπηρεσία που αντιλήφθηκε ότι πήρε μετά την αγορά της, συγκρίνοντάς την με ορισμένα 

πρότυπα που είχε στο μυαλό του, δηλαδή με τις προσδοκίες που είχε πριν και μετά την αγορά. 

Οι προσδοκίες του καταναλωτή για την υπηρεσία. Ως προσδοκίες ορίζονται οι αντιλήψεις του 

πελάτη για το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβει από κάποιον 

προμηθευτή με βάση τις οποίες συγκρίνει και αξιολογεί την υπηρεσία που τελικά 

προσλαμβάνει. 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί Τύποι προσδοκιών και ποιοι οι παράγοντες που επιδρούν σε 

αυτές; 

Τύποι των προσδοκιών. 
Αναμενόμενη ή προσδοκώμενη. 

 Αφορά στην πρόβλεψη που κάνουν οι καταναλωτές μιας υπηρεσίας σχετικά με το επίπεδο 
(την ποιότητα) της εξυπηρέτησης που αναμένουν και θεωρούν πιθανό να λάβουν. 

Επιθυμητή. 

Είναι το μείγμα αυτών που ο καταναλωτής πιστεύει ότι θα έπρεπε και θα άξιζε να λάβει. 

Επαρκής ή Ανεκτή. 

Αντιπροσωπεύει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών που ο καταναλωτής θα ήταν 
διατεθειμένος να ανεχθεί, προκειμένου να αγοράσει την υπηρεσία. 
Το εύρος της ανοχής. 
Είναι η απόσταση – η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή και στην ανεκτή υπηρεσία. Το εύρος 
ανοχής δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται για κάθε πελάτη. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες. 



 

 
 

1. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμητή υπηρεσία. 

 Προσωπικές ανάγκες 

 Διαρκείς ενισχυτές προσδοκιών. 

 Η αύξηση αυτής της προσδοκίας μπορεί να οφείλεται :Σε προσωπική άποψη,  Σε 
πιθανολογούμενες προσδοκίες 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανεκτή υπηρεσία. 

o Οι μεταβατικοί ενισχυτές προσδοκιών 

o Οι εναλλακτικές επιλογές 

o Η αυτοαξιολόγηση της προσωπικής συμμετοχής 

o Οι εξωγενείς παράγοντες 

o Το επίπεδο της αναμενόμενης εξυπηρέτησης 

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη υπηρεσία. 

 Οι ρητές υποσχέσεις 

 Οι υπονοούμενες υποσχέσεις 

 Οι στόμα με στόμα συστάσεις 

 Οι παλιές μας εμπειρίες 

Πώς διαμορφώνονται οι Αντιλήψεις του πελάτη για την υπηρεσία; 

Τη στιγμή που ο πελάτης της υπηρεσίας επιλέγει να προχωρήσει στην αγορά, ξεκινά μια 

σημαντική διαδικασία, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αντίστοιχη των αγαθών 

εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών (4Α), όσο και λόγω του αυξημένου χρόνου που 

απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγή και η διάθεση της υπηρεσίας. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του χρόνου, ο πελάτης έρχεται σε επαφή πολλές φορές και για μικρό χρονικό 

διάστημα με το σύστημα παροχής της υπηρεσίας, και σε κάθε τέτοια επαφή – στιγμή 

εξυπηρέτησης αντιλαμβάνεται – αξιολογεί τις προσλαμβανόμενες υπηρεσίες με το δικό του 

τρόπο. Δύο είναι οι κύριοι αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες που αναφέρονται ότι επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις του καταναλωτή για το επίπεδο της υπηρεσίας που αγοράζει:  α/ στιγμές 

εξυπηρέτησης και β/ ποιότητα των υπηρεσιών. 

Οι στιγμές εξυπηρέτησης. Ως στιγμή εξυπηρέτησης ορίζεται η περίοδος του χρόνου που ο 

καταναλωτής συναλλάσσεται και αλληλεπιδρά με την υπηρεσία. Περιλαμβάνει όλες τις 



 

 
 

παραμέτρους αυτού που παρέχει την υπηρεσία : από το προσωπικό πρώτης γραμμής και το 

προσωπικό υποστήριξης μέχρι τον τόπο παραγωγής και το τυχόν υλικό μέρος της υπηρεσίας. 

Κάθε στιγμή εξυπηρέτησης αποτελεί μια κρίση του πελάτη στο σύστημα παροχής υπηρεσιών 

και είναι δυνατόν και μία κακή στιγμή να αναστρέψει την καλή εικόνα που έχει σχηματίσει 

μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μια στιγμή εξυπηρέτησης ή στιγμή αλήθειας που είναι ιδιαίτερα 

σημαντική κατά την άποψη του πελάτη ονομάζεται κρίσιμο συμβάν. Κρίσιμα συμβάντα  είναι 

οι στιγμές εξυπηρέτησης που για οποιονδήποτε λόγο θεωρεί ο πελάτης ως πολύ σημαντικές 

είτε επειδή ικανοποιήθηκε είτε επειδή δυσαρεστήθηκε πολύ. 

Τι ορίζεται ως  Ποιότητα των Υπηρεσιών; 

Η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που οφείλει ο παραγωγός να προσφέρει στον πελάτη, το οποίο του προσφέρει 

αξία και είναι σύμφωνο ή ακόμα και ξεπερνά τις δηλωμένες ή υπονοούμενες ανάγκες και 

προσδοκίες του. Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου 

προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την 

έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Ορίζεται, επίσης, ως η πληρότητα 

των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την 

δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες. Η Ποιότητα έχει να κάνει με την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται από 

αυτούς που τα προκαλούν και επομένως η ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που προκαλεί το 

έξοδο είναι όταν δεν γίνεται μία εργασία σωστά από την αρχή. Ο τελικός στόχος της ποιότητας 

είναι μηδέν ελαττωματικά. Η υπεροχή στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και, 

η ικανοποίηση του πελάτη είναι το ζητούμενο και η πρόκληση στον τομέα των υπηρεσιών. Η 

ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών προσδιορίζει την ποιότητα στην 

διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας. 

 

 

 


