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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στην εργασία αυτή θα αναφερθούµε στην οργάνωση και τη διοίκηση µιας 
επιχείρησης µπόουλινγκ χωρίς όµως να σταθούµε µόνο σε αυτό. 

 Θα γνωρίσουµε τις αίθουσες µπόουλινγκ που υπάρχουν στην περιφέρεια αλλά 
θα δούµε και την ιστορία του ίδιου του αθλήµατος. Θα δούµε από κοντά την µελέτη 
περίπτωσης της αίθουσας «Cosmos Bowling» και επίσης θα δούµε και τις απόψεις 
των πελατών καθώς έχει γίνει έρευνα ικανοποίησης πελατών και τα αποτελέσµατα 
έχουν αναλυθεί. 

 Τέλος, έχοντας εξετάσει τα πάντα σε σχέση µε την µελέτη περίπτωσης θα 
δούµε αναλυτικά τον άµεσο ανταγωνισµό που έχει µε αντίστοιχη επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Γενικά 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε και θα γνωρίσουµε την ιστορία του 
µπόουλινγκ στη χώρα µας. Θα δούµε ποια ήταν η πρώτη αίθουσα που άνοιξε και όλη 
την πορεία και που έχει ως σήµερα αυτό το άθληµα καθώς και ό,τι έχει επιτευχθεί 
έως τώρα στον χώρο αυτόν. 

 Θα αναφερθούµε στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται καθώς και στα είδη 
του µπόουλινγκ που υπάρχουν και παίζονται ανά τον κόσµο. 

 Συνδυαστικά θα δούµε επίσης και πως οργανώνεται αλλά και διοικείται ένας 
ανάλογος χώρος.  

 

 

 

1.1 Η ιστορία του µπόουλινγκ 

Το 1930 ο Βρετανός ανθρωπολόγος Sir Flinders Petrie και η οµάδα του, 
αποτελούµενη από αρχαιολόγους, ανακάλυψαν στον τάφο ενός παιδιού από την 
Αίγυπτο (3200 π.Χ.) µια αρκετά µεγάλη συλλογή από εξαρτήµατα… bowling: 
εννιά πέτρες (κορίνες) όπως και µία επιπλέον που σκοπό είχε να σηµαδεύει και να 
ρίχνει τις υπόλοιπες. Η «µπάλα» αυτή έπρεπε να περάσει µέσα από καµάρα 
σχήµατος «Π», που την αποτελούσαν τρία µάρµαρα. Ο Sir Flinders Petrie είχε 
ανακαλύψει την αρχέγονη µορφή του bowling! Αλλά και οι αρχαίοι Πολυνήσιοι 
έριχναν πέτρες πάνω σε εννέα αντικείµενα από απόσταση 60 ποδιών (18.29 µ.) - η 
απόσταση παραµένει η ίδια µέχρι σήµερα.  

Σε πολλές άλλες χώρες υπήρχε επίσης το µπόουλινγκ µε διάφορες µορφές 
όπως για παράδειγµα πριν περίπου 400 χρόνια στη Γερµανία κυλούσαν µπάλες µε 
σκοπό να ρίξουν ένα οµοίωµα του διαβόλου. Όποιος τα κατάφερνε θεωρούταν 
καλός άνθρωπος ενώ όποιος δεν τα κατάφερνε θεωρούταν κακοποιός και 
βρισκόταν στην φυλακή για κάποιες µέρες. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως οι 
παλαιολιθικοί άνθρωποι κυλούσαν πέτρες µε σκοπό να ρίξουν οστά προβάτων 
που είχαν στερεώσει. 

Τον 17ο αιώνα ονοµαζόταν «σκιτλς» και χρησιµοποιούσαν εννέα αντί για 
δέκα κορίνες που χρησιµοποιούµε σήµερα. Λόγω όµως των πολλών στοιχηµάτων 
που παίζονταν ο βασιλιάς της Αγγλίας Τζέιµς ο 1ος απαγόρευσε το µπόουλινγκ 
καθώς η κυβέρνησή του όπως και πολλές άλλες είχαν εξοργιστεί. Ο κόσµος όµως 
αγανακτισµένος και µαγεµένος από το µπόουλινγκ σκέφτηκε να προσθέσει ακόµη 
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µία κορίνα αφού είχε απαγορευθεί το µπόουλινγκ των εννέα και όχι των δέκα 
κορινών. Επίσης σταµάτησαν και να στοιχηµατίζουν. 

Το 1936 το µπόουλινγκ παίρνει µέρος στους Ολυµπιακούς του Βερολίνου σαν 
αγώνισµα επίδειξης ενώ το 1988 πήρε µέρος στους Ολυµπιακούς της Σεούλ πάλι 
σαν αγώνισµα επίδειξης. Έχει αναγνωρισθεί σαν άθληµα από τις περισσότερες 
χώρες αλλά ακόµη παλεύει να γίνει Ολυµπιακό άθληµα.  

Στην Ελλάδα, το µπόουλινγκ κάνει την πρώτη του εµφάνιση το 1972 στο 
Apollo Palace στο Καβούρι ενώ την ίδια χρονιά χτίστηκε και η πρώτη αίθουσα 
µπόουλινγκ στον Προφήτη Ηλία στον Πειραιά το οποίο λειτουργεί ακόµη και 
σήµερα.  

Το 1974 ιδρύεται ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μπόουλινγκ και 
αθλητές συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια πρωταθλήµατα ενώ 
ιδρύονται και σύλλογοι.  

Το 1985 ιδρύεται η Οµοσπονδία και έτσι οργανώνονται πανελλήνια 
πρωταθλήµατα , κύπελλα Ελλάδας και ατοµικοί αγώνες. Το ελληνικό µπόουλινγκ 
αποκτά ταυτότητα στους αγώνες στο εξωτερικό.  

Τέλος, το 1988 η Εθνική οµάδα µπόουλινγκ βραβεύεται ως η καλύτερη 
πρωτοεµφανιζόµενη της τελευταίας 20ετίας στο Κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Η 
Ελλάδα έχει να καµαρώνει δύο πρωταθλητές Ευρώπης, τον Κώστα Σακελλαρίου 
που κατέκτησε την κορυφή το 1993 και τον Γιάννη Σταθάτο που ξεχώρισε το 
2009. 

 

                           

 

 

1.Αρχαίος τάφος 

με ευρήματα 

μπόουλινγκ. ( 

Πηγή : 

www.google.gr )  
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1.1.1 Το παιχνίδι 
 

Το παιχνίδι του µπόουλινγκ είναι από τα πιο διασκεδαστικά και ευχάριστα 
παιχνίδια. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το πόσοι άνθρωποι το έχουν επιλέξει τόσο σαν 
χόµπι όσο και σαν άθληµα καθώς δεν αγνοούµε πως αποτελεί και µια καλή 
γυµναστική για το σώµα.  

Το µπόουλινγκ είναι ένα άθληµα όπου οι παίκτες πετούν µπάλες σε µια 
επίπεδη επιφάνεια (διάδροµος) µε στόχο να ρίξουν τα όρθια αντικείµενα (κορίνες) και 
να κερδίσουν πόντους.  

Κάθε παιχνίδι αποτελείται από 10 διπλές βολές και κάθε 2πλη βολή 
ονοµάζεται frame. Μεγαλύτερο δυνατό σκορ είναι οι 300 πόντοι κάνοντας σε όλες τις 
βολές strike, δηλαδή ρίχνοντας µε την 1η προσπάθεια κάθε βολής όλες τις κορίνες.  

Επίσης αξίζει να σηµειωθούν ακόµη δύο ωρολογίες του µπόουλινγκ για την 
καλύτερη κατανόησή του : το split, που στην οθόνη όπου καταγράφονται οι βαθµοί  
συµβολίζεται µε ένα κουτάκι που µέσα έχει τον αριθµό των κορινών που έχουν πέσει, 
και σηµαίνει πως η βολή είναι αρκετά δύσκολη εποµένως οι πιθανότητες να γίνει 
spare είναι λίγες έως και καθόλου. Η 2η λοιπόν έννοια είναι το spare που σηµαίνει ο 
παίκτης να ρίξει όλες τις κορίνες αλλά χρησιµοποιώντας και τις 2 βολές. Σε κάθε 2η 
βολή υπάρχει καθοδήγηση µέσω της τηλεόρασης που αναγράφει το σκορ για το πώς 
θα επιτευχθεί το spare. 

Σηµαντικό για τον παίκτη είναι να µην πατήσει την µαύρη γραµµή του φάουλ 
καθώς αν την πατήσει η βολή του θεωρείται άκυρη και δεν παίρνει κανέναν βαθµό 
όσες κορίνες και αν έχει καταφέρει να ρίξει. 

 

 

1.1.2 Χαρακτηριστικά διαδρόµων  

 

Οι διάδροµοι είναι φτιαγµένοι συνήθως από ξύλο ή µια συνθετική αποµίµηση 
ξύλου. Κάθε διάδροµος έχει πλάτος περίπου 103-104 cm ενώ η απόσταση από την 
αρχή του διαδρόµου έως την 1η κορίνα είναι 60 πόδια.   

Στο τέρµα κάθε διαδρόµου υπάρχουν 10 κορίνες στηµένες σε σχήµα 
πυραµίδας και τοποθετούνται σε αυτό το σχήµα από ένα µηχάνηµα που ονοµάζεται 
διανοµέας.  

Σε περίπτωση που κάποια κορίνα κολλήσει ή µπει ανάποδα ή στραβά ο 
διανοµέας σταµατάει και δεν στήνει τις κορίνες αν ο µηχανικός δεν λύσει το 
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πρόβληµα. Να σηµειωθεί πως σε κάθε 2πλο διάδροµο υπάρχει και ένα µηχάνηµα 
επιστροφής για τις µπάλες. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως στους διαδρόµους υπάρχουν και τα λεγόµενα 
bumpers που είναι τα προστατευτικά κάγκελα που σηκώνονται δεξιά και αριστερά 
του διαδρόµου για να µην πηγαίνει λούκι η µπάλα και δεν χτυπάει καµία κορίνα για 
να µπορούν να ευχαριστηθούν και τα παιδιά παιχνίδι. 

 

 

2. ∆ιαστάσεις διαδρόµων και σχήµατος κορινών ( Πηγή : 
Bowling in Greece, 2017 ) 

 

1.1.3 Οι κορίνες  

Οι κορίνες έχουν ύψος 36 εκατοστά και δεν ζυγίζουν παραπάνω από 1,700 
κιλά η καθεµία. Το  πιο συνηθισµένο χρώµα που χρησιµοποιείται είναι το λευκό 
χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξη άλλων χρωµάτων που συνήθως χρησιοποιούνται 
στις προσφορές για να δώξουν έµφαση,ένταση και χρώµα στο παιχνίδι. 

Υπάρχουν επίσης πολλά είδη και τιµές για να αγοράσει κάποιος κορίνα ακόµα 
και για αναµνηστικό. Υπάρχουν ακόµα και κορίνες που έχουν πάνω το λογότυπο του 
καταστήµατος ή ακόµα και happy birthday,άγιο Βασίλη ή πασχαλινά αυγά! 
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    3. Σχήµα και αρίθµηση κορινών ( Πηγή : Bowling in 
Greece, 2017 ) 

 

 

       

   

4. ∆ιάφορες κορίνες (Πηγή : Sivisidis, 2017 )  

 

 

1.1.4 Εξοπλισµός  

Για τους ερασιτέχνες ο εξοπλισµός για να παίξουν δίνεται από την αίθουσα 
µπόουλινγκ που έχουν επισκεφθεί και αυτά είναι τα παπούτσια που τα 
παραλαµβάνουν από τη ρεσεψιόν και οι µπάλες που θα παίξουν που βρίσκονται σε 
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ειδικά διαµορφωµένα στάντς πίσω από τους διαδρόµους σε διάφορα κιλά,χρώµατα 
και µεγέθη για τα δάχτυλα. 

Τα παπούτσια πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιούνται καθώς η µη χρήση 
τους µπορεί να οδηγήσει στη φθορά του διαδρόµου ή σε τραυµατισµό του παίκτη. 
Αυτό συµβαίνει καθώς ο διάδροµος είναι ειδικά διαµορφωµένος και η χρήση κάποιου 
παπουτσιού που φοράµε έξω µπορεί να τον γδάρει. Όσο για τον τραυµατισµό που 
προαναφέρθηκε  µπορεί να συµβεί αν δεν φοράµε ειδικό παπούτσι καθώς πρέπει να 
να γλιστρήσει ελαφρώς το πόδι στο διάδροµο για να πραγµατοποιήσουµε την βολή µε 
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Τα παπούτσια του µπόουλινγκ είναι 
κατασκευασµένα µε δερµάτινη επένδυση στο µπροστινό µέρος του παπουτσιού για 
να διευκολίνει το µικρό γλίστριµα στο τελευταίο βήµα και να αποφευχθούν οι 
φθορές. ∆ιακρίνονται σε παπούτσια διασκέδασης αλλά και επιδόσεων.  

Τα παπούτσια διασκέδασης κυκλοφορούν σε διάφορα χρώµατα και στυλ από 
πολλές εταιρείες καθώς προορίζονται για πολλαπλή χρήση. Έτσι είναι φυσιολογικό 
επακόλουθο να είναι πιο οικονοµικά από τα επιδόσεων. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα 
κόστη θα δούµε και σε παρακάτω αναφορές. 

Τα επίδοσης τα φορούν αθλητές και θα γίνει µεγαλύτερη ανάλυσή τους σε 
παρακάτω κεφάλαιο. Τέλος, χωρίζονται σε παπούτσια δεξιόχειρα και αριστερόχειρα 
όσον αφορά τους επαγγελµατίες παίκτες. Η διάκριση αυτή γίνεται γιατί διαφέρει το 
παπούτσι που θα έχει την επένδυση στον πάτο για να γίνει η ολίσθηση στο τελευταίο 
βήµα. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό, αξίζει να σηµειωθεί πως οι 
επαγγελµατίες πρέπει να κάνουν 4-5 βήµατα µέχρι τη γραµµή του φάουλ για να 
ρίξουν τη βολή τους.  
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5. Παπούτσια διασκέδασης ( Πηγή : bowling.com )  

 

Οι µπάλες του µπόουλινγκ βγαίνουν σε πολλά χρώµατα και βάρη. Το βάρος 
που αναγράφει πάνω κάθε µπάλα είναι σε λίµπρες και υπολογίζεται ως το µισό σε 
κιλά. Για παράδειγµα, µια µπάλα του µπόουλινγκ που πάνω θα γράφει 8 δεν σηµαίνει 
πως είναι 8 κιλά αλλά 8 λίµπρες άρα 4 κιλά.  

Κάθε µπάλα έχε περίπου διάµετρο 22 εκατοστά και περιφέρεια 67 εκατοστά. 
∆ιαθέτει 3 τρύπες για να µπορεί ο παίκτης να βάζει τα δαχτυλά του και να µπορεί να 
την κρατήσει αλλά και να την αιωρήσει για να την πετάξει. Οι τρύπες έχουν και αυτές 
µεγέθη για τα δάχτυλα΄που πάνω αναγράφεται πχ small ή medium.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες : οι απλές και οι δυναµικές µπάλες. Οι απλές είναι 
οι µπάλες που είναι φτιαγµένες από ένα µόνο υλικό, συνήθως πλαστικό, και 
χρησιµοποιούνται στη δεύτερη βολή από τους επαγγελµατίες( η λεγόµενη 
σπερόµπαλα) ενώ σε όλες τις αίθουσες µπόουλινγκ οι πελάτες παίζουν µε αυτές. Στον 
χώρο του µπόουλινγκ αυτές οι µπάλες ονοµάζονται house για να δώσουν έµφαση στο 
γεγονός ότι είναι µπάλες του καταστήµατος απλής χρήσης χωρίς πυρήνα. 

Οι δυναµικές µπάλες είναι το εργαλείο του κάθε παίκτη µπόουλινγκ. 
∆ιαφέρουν ως προς τον πυρήνα δηλαδή τι έχουν στο εσωτερικό τους. Υπάρχουν 
διάφορα είδη που αναλύονται εκτενέστερα σε επόµενο κεφάλαιο. Να σηµειωθεί πως 
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στις µπάλες των παικτών µπορεί να υπάρξει και µια τέταρτη τρύπα η οποία µπορεί να 
χρησιµεύσει ή να αλλάξει τον τρόπο που κινείται η µπάλα στον διάδροµο.  

Κλείνοντας, να αναφέρω πως κάθε παίκτης µπορεί να διαλέξει όποια µπάλα 
θέλει για να παίξει αρκεί να µπορεί να την σηκώνει χωρίς κόπο και να χωρούν τα 
δάχτυλά του στις τρύπες.  

 

6. House µπάλες ( Πηγή : bowling.com ) 

 

 

1.1.5 Τα είδη του µπόουλινγκ  

Το µπόουλινγκ χωρίζεται σε εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οι 
κατηγορίες για το µπόουλινγκ εσωτερικού χώρου είναι οι εξής :  

1) Μπόουλινγκ µε δέκα κορίνες : είναι το πιο διαδεδµένο και είναι αυτό 
που αναλύουµε και στην εργασία. 

2) Candlepin bowling : οι κορίνες εχουν διπλό λαιµό και είναι οι πιο 
ψηλές όλων των ειδών. Παίζεται στην Νέα Αγγλία και στον Καναδά. 
Οι βασικές διαφορές µε το µπόουλινγκ που εµείς γνωρίζουµε, πέραν 
των κορινών, είναι ότι κάθε παίκτης έχει 3 προσπάθειες ανά βολή και 
όχι 2 καθώς επίσης οι µπάλες που χρησιµοποιούνται είναι µικρότερες 
τόσο σε διάµετρο όσο και σε βάρος καθώς ζυγίζουν όσο µία κορίνα 
και δεν έχουν τρύπες για να βάζουν οι παίκτες τα δάχτυλά του και να 
την κρατάνε πριν την ρίξουν όπως εµείς έχουµε συνηθίσει. ‘Ετσι όπως 
είναι λογικό διαφέρει και στον τρόπο βαθµολογίας (καθώς υπάρχουν 3 
προσπάθειες). Θεωρείται πολύ πιο δύσκολο είδος τόσο στο να παίξεις 
αλλά και στη βαθµολογία. Παρ’όλα αυτά η υψηλότερη βαθµολογία 
που έχει σηµειωθεί σε αυτό το είδος είναι 245 βαθµοί πρώτη φορά το 
1984. Η επιφάνεια που παίζεται είναι πανοµοιότυπη µε τη γνωστή σε 
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εµάς µε µικρές διαφορές σε διαστάσεις και 1 διαφορά στο ότι ο 
διάδροµος στο δικό µας γνωστό είδος (tenpin bowling) είναι σε όλα τα 
σηµεία επίπεδος, σε αυτό το είδος υπάρχει ένα µέρος λίγο πριν τις 
κορίνες  που η επιφάνειά του είναι πιο τραχιά. Επίσης να προστεθεί 
πως ο διάδροµος δεν καθαρίζεται σε κάθε βολή από τις κορίνες που 
έχουν ήδη πέσει. Τέλος,αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν πολλές 
ωρολογίες σε αυτό το είδος. ∆εν λείπουν όµως και οι τηλεοπτικές 
εκποµπές για αυτό το είδος.  

 
     7. Candlepin bowling ( Πηγή : kinglanes.com ) 
 
 

3) Duckpin bowling : είναι µια παραλλαγή του ten pin bowling µόνο που 
οι κορίνες εδώ είναι κοντόχντρες 24 εκατοστά στο ύψος και 10 
εκατοστά φάρδος στο φαρδύτερο σηµείο τους και δεν ζυγίζουν πάνω 
από 700 γραµµάρια. Οι µπάλες δεν έχουν ούτε εδώ τρύπες και δεν 
ζυγίζουν παραπάνω από 1,700 κιλά. Παίζεται πολύ στην Ουάσινγκτον.  
 

 
8. Duckpin bowling ( Πηγή : fly.yale.edu )  

 

4) Μπόουλινγκ µε 5 κορίνες : παίζεται στον Καναδά. 
5) Nine-pin skittles : παίζεται στην Ευρώπη. 
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   9. Παραδείγµατα κορινών ( Πηγή : 
visualdictionaryonline.com ) 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

Γενικά 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε όλες τις αίθουσες µπόουλινγκ στην περιφέρεια 
Αττικής. Θα δούµε που βρίσκονται και θα πούµε και λίγα λόγια για την κάθε 
επιχείρηση. Οι πληροφορίες που καταγράφω πηγάζουν από επίσηµα µέσα που 
αναφέρονται καθώς επίσης και από προσωπική εµπειρία και γνώση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

BLANOS BOWLING  ΓΛΥΦΑ∆Α 
COSMOS BOWLING ΡΕΝΤΗ 
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STRIKE BOWLING 
CENTER 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

SUPER BOWL ΡΕΝΤΗ 
SPORTING GEMA ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ  
SPORTING CLUB ΙΙ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 
BLUE RED BOWLING 
CLUB 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

VILLAGE FUN AND 
BOWL 

ΜΑΡΟΥΣΙ (The Mall 
Athens)  

ROYAL BOWLING ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

EXTRA BOWL ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

 

 Ας ξεκινήσουµε να αναφέρουµε λίγα λόγια σχετικά µε τον κάθε χώρο για να 
µπορέσουµε να αντιληφθούµε τυχόν οµοιότητες, διαφορές ή που υπερτερεί ή υστερεί 
κάθε χώρος και γιατί. 

I. Blanos Bowling : βρίσκεται στη Γλυφάδα. Αποτελείται από δώδεκα 
διαδρόµους µπόουλινγκ. Στον χώρο όµως αυτόν υπάρχουν τραπέζια 
µπιλιάρδου, τραπέζια πινκ πονκ, ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και 
αίθουσα 300 τ.µ για roller skating. Τέλος, στεγάζεται και παιδότοπος 
200 τ.µ από το 2013. (Πηγή πληροφοριών η επίσηµη ιστοσελίδα του 
καταστήµατος http://www.blanosbowling.gr ) 

II.  Cosmos Bowling : είναι και η µελέτη περίπτωσης. Θα αναφερθούµε σε 
γενικά χαρακτηριστικά καθώς η ανάλυση γίνεται σε επόµενο 
κεφάλαιο. ∆ιαθέτει 14 διαδρόµους µπόουλινγκ, 14 τραπέζια 
µπιλιάρδου, 2 τραπέζια πινκ πονκ, ηλεκτρονικά παιχνίδια και χώρο 
όπυ µπορεί κάποιος να απολαύσει τον καφέ του εντός και εκτός του 
καταστήµατος. Το ξεχωριστό αυτού του µαγαζιού είναι ότι βρίσκεται 
στον πρώτο όροφο του εµπορικού κέντρου star center στο Ρέντη και το 
µπόουλινγκ αποτελεί ξεχωριστό µαγαζί από αυτό που στεγάζονται τα 
µπιλιάρδα και βρίσκονται ακριβώς απέναντι. 

III.  Strike Bowling : βρίσκεται στο Χαϊδάρι. Άνοιξε το 1998 και 
συστεγάζεται µα κατάστηµα goody’s & flocafe. Έχει 16 διαδρόµους 
µπόουλινγκ και πραγµατοποίσε ανακαίνιση τον Αύγουστο του 2008. 
Επίσης διαθέτει 9 τραπέζια µπιλιάρδου από τα οποία τα 7 είναι 
αµερικάνικα και τα 2 γαλλικά. (καθορίζει τον τρόπο παιχνιδιού το 
τραπέζι) Έχει και αυτό το κατάστηµα πινκ πονκ (όµως µόνο ένα 
τραπέζι) και ηλεκτρονικά. Εξυπηρετεί τους πελάτες του µε υπόγειο 
πάρκινγκ. Εδώ έχουν την έδρα τους 3 αθλητικοί σύλλογοι µπόουλινγκ 
: strike bc, asteras bc, energy bc. Αυτό σηµαίνει πως όσοι είναι 
εγγεγραµµένοι σε αυτούς τους συλλόγους κάνουν εκεί τις προπονήσεις 
τους και διεξάγονται και εσωτερικά πρωταθλήµατα. ( strikebowl.gr, 
2017 )  
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IV.  Super Bowl : αποτελεί τον άµεσο ανταγωνισµό της µελέτης 
περίπτωσης για αυτό και θα αναφέρουµε µόνο κάποια βασικά στοιχεία 
εδώ καθώς και αυτό αναλύεται παρακάτω. Ο χώρος που στεγάζεται 
είναι από τους µεγαλύτερους. Ξεκίνησε µε 31 διαδρόµους µπόυλινγκ, 
πολλά τραπέζια µπιλιάρδου και ηλεκρονικά. Τώρα υπάρχουν 20 
διάδροµοι καθώς ο χώρος που υπήρχαν οι υπόλοιποι 11 είναι τώρα 
δοµηµένος και λειτουργεί σαν αίθουσα roller. Αποτελείται από 2 
2όροφα κτίρια( ένα πάνω κάτω µε διαδρόµους µπόουλινγκ και 
τραπεζάκια καφέ και ένα που στον πάνω όροφο είναι η αίθουσα για τα 
roller και τα µπιλιάρδα. Εσωτερικά ενώνονται µε έναν διάδροµο όπου 
υπάρχει και ένα δωµατιάκι µε ηλεκρονικά παιχνίδια και τραπέζια πινκ 
πονκ) 

V. Sporting Gema : είναι η συγχώνευση 2 διαφορετικών αιθουσών. Το 
sporting ήταν από τις πρώτες αίθουσες µπόουλινγκ. Το 2013 ο 
ιδιοκτήτης αποφάσισε να αγοράσει µερίδιο του gema και να 
µεταφερθεί στο οίκηµα που ήδη στεγαζόταν το gema κάνοντας 
ανακαίνιση και φυσικά µετονοµάζοντάς το σε sporting gema. Έχει 15 
διαδρόµους µπόουινγκ, µπιλιάρδα, πινκ πονκ και ηλεκτρινικά. Να 
σηµειωθεί ότι όλα αυτά εκτείνονται σε 3 ορόφους.  

VI.  Sporting II : βρίσκεται σε έναν από τους πιο ευνοϊκούς χώρους που 
υπάρχουν παρόµοιες επιχειρήσεις. Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του 
κτιρίου µε τις αίθουσες σινεµά Odeon Star City στη λεωφόρο 
Συγγρού. Αποτελείται από 12 διαδρόµους µπόουλινγκ και 4 τραπέζια 
µπιλιάρδου ενώ έχει τραπέζια πινκ πονκ και ηλεκρονικά παιχνίδια. Ο 
συγκεκριµένος χώρος ήταν και πριν αίθουσα µπόουλινκ , 2 ορόφων 
µάλιστα, η οποία έκλεισε και την επιχείρηση ανέλαβε ένας έµπειρος 
ιδιοκτήτης 2 αιθουσών τέτοιου τύπου, ανακαινίζοντάς το και θέτοντάς 
το πάλι σε λειτουργία. Είναι ένας πραγµατικά µεγάλος και πάρα πολύ 
ευχάριστος χώρος σίγουρα µε προοπτικές εξέλιξης καθώς όπως και 
προαναφέρθηκε λειτουργεί ο ένας από τους δύο ορόφους που σηµαίνει 
πως υπάρχει αρκετός χώρο προς εκµετάλλευση. Ένα αρνητικό που θα 
µπορούσσε κάποιος να του προσάψει είναι πως δεν ανοίγει το πρωί 
αλλά νωρίς το απόγευµα καθώς ο περισσότερος κόσµος το συνδέει µε 
τα ωράρια του σινεµά. Τέλος, λόγω των δύσκολων καιρών που ζούµε 
πολλές από τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στο συγκρότηµα έχουν 
πλέον κλείσει.  

VII.  Blue Red Bowling Club : ένα από τα παλαιότερα µαγαζιά µπόουλινγκ. 
Αποτελείται από 8 διαδρόµους και έχει φιλοξενήσει άπειρα 
πρωταθλήµατα. ∆εν έχουµε παραπάνω πληροφορίες καθώς δεν είναι 
ούτε ελάχιστα δικτυωµένο. 

VIII.  Village Fun And Bowl : βρίσκεται στο µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο 
της Αθήνας, στο The Mall Athens στο Μαρούσι. ∆ιαθέτει 14 
διαδρόµους µπόουλινγκ και µπιλιάρδα όπως επίσης και τη µεγαλύτερη 
αίθουσα interactive games στην Ελλάδα καθώς έχει επιλεχθεί από την 
εταιρία Namco ως χώρος δοκιµής των νέων παιχνιδιών της. ( 
villagecinemas, 2017  )  
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IX.  Royal Bowling : βρίσκεται στο Περιστέρι. Έχει 2 ορόφους. Στον 1ο 
έχει 10 διαδρόµους ενώ στο ισόγειο έχει 5 διαδρόµους, µπιλιάρδα, 
πινκ πονκ, ηλεκτρονικά παιχνίδια και αίθουσα για rollers. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως η σελίδα του στο διαδίκτυο που είναι και η επίσηµη 
πηγή µας για τις πληροφορίες είναι η πιο καλά στηµένη από όλες όσες 
είδαµε. ( royalbowling, 2017 ) 

X. Extra Bowling : είναι ένας µικρός χώρος στο Κερατσίνι. Έχει 4 
διαδρόµους και τραπέζια µπιλιάρδου. Αν και από εγκαταστάσεις και 
παροχές υστερεί σε σχέση µε τα άλλα, όντας συνοικιακό µαγαζί 
προσφέρει αρκετή διασκέδαση.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

 

Γενικά  

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο πως διοικείται µια επιχείρηση σε 
ευρύ επίπεδο και ποια χαρακτηριστικά αλλά και ποιες τεχνικές απαιτούνται στην 
διοίκηση µιας επιχείρησης µε αντικείµενο δράσης το µπόουλινγκ όπως  είναι η 
µελέτη περίπτωσης. Επίσης θα γίνει σαφές τι είναι επιχείρηση, ποιοι είναι οι στόχοι 
και οι λειτουργίες της, οι µορφές της και η θέση και οι ευθύνες της στην κοινωνία. 

 

3.1 : Η έννοια της επιχείρησης 

 Σύµφωνα µε τους Κ.Τζωρτζάκη και Α.Μ. Τζωρτζάκη (2007:34) , επιχείρηση 
είναι µια οργανωµένη προσπάθεια ανθρώπων που αποσκοπεί, µε την ικανοποίηση 
των αναγκών των πελατών της, να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της κατά 
επαναλαµβανόµενο τρόπο.  

 Σε µια πιο ευρεία µετάφραση και λίγο πιο απλή και καθηµερινή οι 
επιχειρήσεις αποτελούν οικονοµικές µονάδες που παράγουν και προσφέρουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουµε. Προσφέρουν εισόδηµα στον ενεργό 
πληθυσµό (αφού προσφέρουν εργασία) και έσοδα στο κράτος µέσω της φορολόγησης 
και έτσι κάθε επιχείρηση συµβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες διαθέτουν µια τιµή ως αµοιβή για το ρίσκο που παίρνουν οι παροχείς για 
την δηµιουργία τους. (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης χ.χ.   )  
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3.1.1 : Οι µορφές της επιχείρησης  

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σύµφωνα µε πολλά κριτήρια µε τα οποία και 
κατατάσσονται. Οι εταιρείες του εµπορικού δικαίου διακρίνονται σε διάφορες 
κατηγορίες. 

� Ανάλογα µε την προσωπικότητα των εταίρων ή το κεφάλαιο, οι εταιρείες 
διακρίνονται σε προσωπικές και σε κεφαλαιουχικές. Στις προσωπικές 
εταιρείες ανήκουν η οµόρρυθµη εταιρεία, η ετερόρρυθµη εταιρεία, η αφανής 
εταιρεία, η κοινοπραξία και ο συνεταιρισµός. Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, 
ανήκουν η ανώνυµη εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η 
ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και η 
ευρωπαϊκή εταιρεία µε έδρα στην Ελλάδα (Μυλωνόπουλος, 2012:215-216). 

� Ανάλογα µε το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς διακρίνονται σε µεικτές, 
δηµόσιες  και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

� Ανάλογα µε το αντικείµενο διακρίνονται στις πρωτογενούς απασχόλησης, 
δευτερογενούς απασχόλησης, τριτογενούς απασχόλησης και µεικτού 
αντικειµένου δράσης.  

� Ανάλογα µε το µέγεθος διακρίνονται σε µικρές, µεσαίου µεγέθους και 
µεγάλες 

3.1.2 Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων  

 Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η αρµονική σχέση ανάµεσα σε 
αυτές και το κράτος. Η επιχείρηση θα πρέπει µε κάποιον τρόπο ( οικονοµικό συνήθως 
) να επιλέξει έναν τοµέα στον οποίο να επενδύει για να προσφέρει στην κοινωνία. 
Μπορεί για παράδειγµα να επενδύσει στις παγκόσµιες περιβαλλοντικές ανησυχίες ή 
στην υγεία και την αφάλεια στην εργασία. ( Κ.Τζωρτζάκης κ.α, 2007 : 68-69 )  

 

3.1.3 Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης 

 Φυσικά µε τη λέξη περιβάλλον δεν εννοούµε την κυριολεκτική της σηµασία 
αλλά το εταιρικό περιβάλλον που χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό.  

 Το εσωτερικό αποτελείται από :  

• Χρηµατοδοτοτικοί πόροι : παρακρατηθέντα κέρδη, δανειακό κεφάλαιο, τόκος 
κλπ. 

• Φυσικοί πόροι : εγκαταστάσεις,αποθέµατα πρώτων υλών κλπ. 
• Ανθρώπινοι πόροι : οι άνθρωποι που δουλεύουν και ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της επιχείρησης. 
• Τεχνολογικοί πόροι : επίπεδο τεχνολογίας ( Κ. Τζωρτζάκης κ.α, 2007 : 45-48 )  

 
Το εξωτερικό αποτελείται από :  
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• Κοινωνικοί παράγοντες : δηµογραφική κατάσταση, εργασιακή ηθική και 
προσωπικές αξίες. 

• Πολιτικοί παράγοντες : οι νόµοι που επηρεάζουν την επιχείρηση και που 
εκείνη πρέπει να ανταποκρίνεται και να τους τηρεί.  

• Οικονοµικοί παράγοντες : πρέπει η επιχείρηση να λαµβάνει υπ’όψην της την 
οικονοµική κατάσταση της χώρας και να παρακολουθούνται στενά οι 
ανταγωνιστές. Επίσης όψη οικονοµικής διάστασης αποτελούν οι πελάτες που 
είναι και πολύ απαιτητικοί καθώς επιθυµούν να έχουν το προιόν στη σωστή 
στιγµή, στο σωστό µέρος και µε τη σωστή µορφή . Περισσότερες 
πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία (καταναλωτές ) µπορούµε να 
αποκτήσουµε µέσω έρευνας.  

• Τεχνολογικοί παράγοντες : η διαδικασία που ακολουθεί η επιχείρηση για να 
εκσυγχρονιστεί και να στέκεται σε κάθε περίσταση αγέρωχη µε τις ραγδαίες 
αλλαγές τις τεχνολογίας. ( Κ. Τζωρτζάκης κ.α, 2007 : 38-44 )  

 

3.2 Η έννοια της οργάνωσης και διοίκησης  

 Για να διοικηθεί σωστά και µε αποτέλεσµα µια επιχείρηση πρέπει να υπάρχει 
και σωστή οργάνωση χωρίς όµως να είναι αµελητέα η σηµασία της συνεργασίας 
ανάµεσα στα µέλη της εκάστοτε οµάδας. Είναι επίσης αυτονόητο πως όλοι πρέπει να 
σέβονται και να αγαπούν τη δουλειά τους.  

 Με τον όρο οργάνωση εννοούµε «τη διαδικασία του καταµερισµού της 
εργασίας µεταξύ οµάδων ή ατόµων και το συντονισµό των ενεργειών τους µε σκοπό 
την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης». (Τζωρτζάκης κ.α, 2007 : 163 )  

 Για να τηρηθεί αυτό αλλά κυρίως για τυπικούς και γραφειοκρατικούς λόγους 
κάθε επιχείρηση έχει και το δικό της οργανόγραµµα που δείχνει την ιεραρχία και τον 
καταµερισµό καθώς από πού λαµβάνονται αποφάσεις και εντολές όµως δεν µας 
δείχνει ποιες είναι οι αρµοδιότητες του καθένα ή πως αυτές αλλάζουν. Είναι όµως 
βασικό να γνωρίζουν όλα τα µέλη της οµάδας τον σκοπό, τους στόχους και τον 
καταµερισµό των εργασιών.   

 

3.2.1 Οργάνωση και διοίκηση µιας αίθουσας µπόουλινγκ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε, µε όση λεπτοµέρεια κατάφερα να συλλέξω, τη 
διαδικασία δηµιουργίας και διοίκησης µιας επιχείρησης µε αυτό το αντικείµενο 
απασχόλησης. Θα το δούµε αρκετές φορές έµπρακτα καθώς θα το κάνω 
συγκεκριµένο σε πολλές περιπτώσεις αφού πολλά βήµατα συνδέονται άµεσα µε την 
µελέτη περίπτωσης και ως ζωντανό παράδειγµα. 

 Ξεκινάµε σίγουρα µε τη σύλληψη της ιδέας και το κεφάλαιο που έχουµε 
διαθέσιµο για να ξεκινήσουµε την επιχείρησή µας πριν προβούµε σε δανειοληψία. 

 Αµέσως µετά, αν δεν θα υπάρχουν συνεργάτες, κοιτάζουµε να βρούµε τον 
κατάλληλο χώρο. Είναι ένα κύριο βήµα και όχι γιατί είναι το πρώτο. ∆εν είναι όλοι οι 
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χώροι κατάλληλοι για τη δηµιουργία ενός τέτοιου καταστήµατος αλλά ούτε και 
κατάλληλοι για την προσέλκυση κόσµου. Έτσι λοιπόν η τοποθεσία πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν µαζί µε τη δυνατότητα του αγοραστικού κοινού. Το συγκεκριµένο οίκηµα 
ήταν µέσα σε ένα νεοσύστατο εµπορικό κέντρο που του έλειπε µια νότα ψυχαγωγίας 
καθώς το 2002, όταν άνοιξε η επιχείριση, στο εµπορικό υπήρχαν µόνο 1 βίντεοκλαµπ, 
1 ίντερνετ καφέ, 3 µαγαζιά εστίασης και 1 γυµναστήριο. Επιπροσθέτως, µία 
σηµαντική λεπτοµέρεια όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, είναι η κατασκευή και 
η δοµή του χώρου να επιτρέπει τη δηµιουργία ενός µπόουλινγκ. Έτσι, θα πρέπει να το 
µετρήσουµε να δούµε αν οι αποστάσεις είναι οι σωστές για την τοποθέτηση των 
διαδρόµων καθώς οι διαστάσεις τους είναι προκαθοριµένες και δεν αλλάζουν ούτε 
προσαρµόζονται στον εκάστοτε χώρο. Για οικονοµικότερα αποτελέσµατα, είναι 
ιδανικό ο χώρος να µην έχει πολλές κολώνες και αυτό για να υπάρχει ζυγός αριθµός 
διαδρόµων για να έχουµε ανά 2 διαδρόµους 1 επιστροφή για τις µπάλες καθώς αυτός 
ο εξοπλισµός είναι από τους ακριβότερους και ο συχνέστερος και ασφαλέστερος 
τρόπος είναι να εξυπηρετεί 2 διαδρόµους 1 επιστροφή. Όµως οι κολώνες δεν είναι 
µόνο για αυτό σηµαντικές. Οι κολώνες σε οποιονδήποτε οίκηµα, όπως όλοι 
γνωρίζουµε, χωρίζουν τον χώρο. Είναι απόλυτα κατανοητό λοιπόν το πόσο µεγάλο 
πρόβληµα θα υπήρχε εάν οι κολώνες βρίσκονταν ακανόνιστα µέσα στο χώρο. Όµως 
για ακόµη µία φορά το «cosmos bowling» ήταν και σε αυτό τυχερό καθώς οι κολώνες 
είναι τοποθετηµένες σε τέτοιο σηµείο που επέτρεψαν να δηµιουργηθούν διάδροµοι, 
σωστός χώρος πίσω από τους διαδρόµους αλλά και καθιστικός χώρος για να µπορεί ο 
κόσµος να απολαύσει τον καφέ του, να οργανώσει ένα πάρτι ή µια εκδήλωση ή 
ακόµα και τις µέρες που έχει πολύ κόσµο να περιµένει τη σειρά του για να παίξει.  

  

3.2.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση µιας 
εταιρίας Ε.Π.Ε 

Αµέσως απαιτούµενη κίνηση είναι να κατατεθούν τα χαρτιά για να επικυρωθεί 
και να αδειοθετηθεί η έναρξη της επιχείρησης. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα στο 
διαδίκτυο, για την έναρξη µιας επιχείρησης µπόουλινγκ δεν απαιτούνται κάποια 
επιπλέον χαρτιά παρά µόνο τα προκαθορισµένα από το  νόµο σύµφωνα µε τον 
κεφαλαιουχικό της χαρακτήρα. Στην παρούσα περίπτωση αναζητήσαµε τα χαρτιά για 
τη δηµουργία µίας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε). Τα χαρτιά λοιπόν που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι 
τα εξής :  

o Καταστατικό 
o Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ (Ταµείο 

Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου)  εάν δεν έχει τυπωθεί το 
ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραµµένη από την 
εκπρόσωπο της εταιρίας ότι θα προσκοµιστεί το ΦΕΚ  µετά την κυκλοφορία 
του για να δεσµευτεί πως θα παραθέσει το ΦΕΚ οπωσδήποτε 

o Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 
περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση για 
να αποδειχθεί η σχέση µε το ακίνητο που θα στεγάσει την επιχείρηση 
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o Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των µελών από αρµόδιο Ασφαλιστικό 
Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ) 

o Σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο άτοµο θα χρειαστεί 
εξουσιοδότηση του διαχειριστή, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του 
για την απόδειξη της γνησιότητάς του καθώς επίσης πως έχει πλήρη γνώση 
και επίγνωση της κατάστασης και έχει ορίσει εκείνος κάποιον να τον 
εκπροσωπήσει σε αυτήν την διαδικασία για οποιονδήποτε προσωπικό του 
λόγο 

Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται υποχρεωτικά στη ∆.Ο.Υ. (∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία) που ανήκει ο συµβαλλόµενος. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι 
υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη 
∆.Ο.Υ. άδεια διαµονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 

 

3.2.3 Εξοπλισµός χώρου 

Συνεχίζοντας, αναζητούµε τις καλύτερες και συµφέρουσες ευκαιρίες για την 
επάνδρωση του καταστήµατος. Ξεκινάµε µε τους πιο ακριβούς εξοπλισµούς που είναι 
οι διάδροµοι. Στην Ελλάδα υπάρχουν 2 ξακουστές εταιρίες που παρέχουν τέτοιους 
εξοπλισµούς και αυτές είναι η AMF και η Brunswick. Στην Ελλάδα του 2002 πότε 
και άνοιξε και το cosmos bowling ήταν ελάχιστα τα καταστήµατα µπόουλινγκ που 
είχαν εξοπλισµό AMF µε τα περισσότερα να έχουν Brunswick. Πιο συγκεκριµένα 
στην Αθήνα δεν υπήρχε κανένα! Έτσι το cosmos bowling έκανε το πρωτοποριακό 
βήµα και επέλεξε να εξοπλίσει το µαγαζί του από την AMF µε την οποία µέχρι και 
σήµερα έχει εξαιρετική συνεργασία. Σηµασία σε αυτόν τον εξοπλισµό έχει να 
υπάρχει σωστή σχέση ανάµεσα στην τιµή και την ποιότητα. Ένας επιχειρηµατίας σε 
αυτές τις στιγµές, όταν δηλαδή είναι να αγοράσει πράγµατα για το µαγαζί του, 
σκέφτεται πολύ συνδιαστικά και µελλοντικά. Επιλέγει κάτι που να κρατήσει µε το 
πέρασµα των χρόνων και ας είναι πιο ακριβό από κάποιο άλλο. ∆ιότι, µαθηµατικά 
µιλώντας πάντα, γλιτώνει χρήµατα καθώς ένα πιο ακριβό και ανθεκτικό προϊόν δεν 
θέλει συχνή αλλαγή και δεν θα βγάζει πολλά προβλήµατα όσον αφορά τον πάγιο 
εξοπλισµό όπως µηχανές, καθίσµατα, τραπέζια κτλ. Αυτά που θα θέλουν συχνά και 
αναπόφευκτα αλλαγές είναι ο αναλώσιµος εξοπλισµός ( παπούτσια, µπάλες κτλ). ∆εν 
πρέπει όµως να αγνοούµε πως οι προσφορές δεν σταµατούν εκεί. Πρέπει να πάρουµε 
προσφορές για οτιδήποτε θα υπάρχει στον χώρο (προϊόντα, ψυγεία, κάβα κτλ ) και 
µόνο µε επίσκεψη για να µπορούµε να κρίνουµε και βλέποντας τι είναι αυτό που θα 
πάρουµε καθώς επίσης να είµαστε σε θέση να διαπραγµατευτούµε µία καλύτερη τιµή 
αλλά να δούµε και µε τι ανθρώπους έχουµε να κάνουµε (επαγγελµατισµό, 
εµπιστοσύνη κτλ) . 

 

3.2.4 Στελέχωση προσωπικού 

Τέλος, και αφού έχουν τελειώσει τόσο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες όσο και το 
στήσιµο του µαγαζιού, περνάµε στην επάνδρωσή του. Το προσωπικό όταν άνοιξε το 
κατάστηµα περνούσε από συνέντευξη και έπρεπε να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: 
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I. Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων : το σηµαντικότερο 
κριτήριο όλων ήταν αυτό σύµφωνα πάντα µε πληροφορίες που µας 
παρείχε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά 
«∆εν µπορούσες να εργαστείς σε αυτόν τον χώρο αν δεν ήσουν έστω κατά 
70% απόφοιτος/η αυτής της σχολής. ∆ηλαδή ανάµεσα σε µία όµορφη 
κοπέλα χωρίς αντίστοιχο πτυχίο και σε µία µέτριας οµορφιάς µε το 
σχετικό πτυχίο επιλέγαµε πάντα την πτυχιούχα». Οι συγκεκριµένες 
πληροφορίες είναι άκρως σηµαντικές καθώς δείχνουν τη σηµασία του 
αντικειµένου µας στον χώρο αυτόν καθώς δεν παύει να είναι παροχή 
υπηρεσιών και είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον τουρισµό ακόµα και αν οι 
περισσότεροι δεν το αντιλαµβάνονται. Εδώ φαίνεται και η ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών που ήθελε να παρέχει για τους πελάτες της η 
επιχείρηση δείγµα σηµαντικού και σωστού διαχειρισµού και µάρκετινγκ 
καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας µιας επιχείρησης 
είναι το προσωπικό και ουδείς καταλληλότερος από κάποιον που έχει 
γνώσεις φιλοξενίας και εξυπηρέτησης πελατών.  

II.  Γενικότερα προσόντα : όπως είναι ευρέως γνωστό ένα πτυχίο από µόνο 
του δεν µπορεί να σταθεί  στην αγορά εργασίας. Ο κάτοχός που πρέπει να 
επιδείξει θέληση και κάποια σχετική ικανότητα για να υπάρξει 
συνεργασία. Η προϋπηρεσία είναι πάντα σηµαντική αλλά για να 
αποκτηθεί πρέπει να υπάρξει και εκείνος που θα δώσει την πρώτη 
ευκαιρία σε κάποιον. Μην ξεχνάµε πως όσο ζούµε µαθαίνουµε και 
υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και µέσα επίτευξησς αυτής.  

III.  Εµφάνιση : η εξωτερική εµφάνιση είναι πάντα ένα σηµαντικό στοιχείο 
που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι υπάλληλοι της εκάστοτε επιχείρησης. 
Πέραν του ότι η οµορφιά είναι υποκειµενική, εγώ θέλω να πιστεύω πως 
όταν στις αγγελίες αναγράφεται η εµφάνιση ως απαιτούµενη εννοούν το 
κατά πόσο ο υποψήφιος προσέχει ή όχι την εµφάνισή του π.χ να µην 
µυρίζει άσχηµα και τα ρούχα του να είναι προσεγµένα και σύµφωνα µε 
τον κλάδο που έχει επιλέξει να υπηρετεί. Συγκεκριµένα, από προσωπική 
µου εµπειρία, ακόµα και  για να κάνεις πρακτική  στον Ο.Λ.Π. σου 
έστελναν ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είχε µια 
παρουσίαση σχετικά µε τα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας αλλά και µία 
εικόνα χιουοριστική σχετικά µε το ντύσιµο που έδειχνε ας πούµε πως δεν 
µπορείς να πας στο γραφείο µε σορτσάκι ή σαγιονάρα. Κι όµως όσο 
περίεργο και αν φαίνεται µε την πρώτη όψη δυστυχώς ήταν απαραίτητο 
καθώς πολλοί δεν αντιλαµβάνονται που βρίσκονται κάθε φορά. Ακόµη και 
µετά το συγκεκριµένο υπήρξαν αρκετοί που εµφανίστηκαν µε φόρµα και 
φυσικά τους επέπληξαν. Έτσι σε κάθε επιχείρηση η γενικότερη εµφάνιση 
παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο.  

IV.  Φύλο : όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η επιχείρηση το φύλο δεν είχε 
καµία σηµασία. Στην πραγµατικότητα οι άντρες που δούλευαν εκεί ήταν 
περισσότεροι από τις γυναίκες σε αντίθεση µε τώρα που προτιµούνται οι 
γυναίκες.  

Όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω η συνταγή επιτυχίας µιας επιχείρησης 
οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην οµάδα που την απαρτίζει. Για να δουλεύει 
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όµως σωστά το προσωπικό και να έχει επιτυχία η επιχείρηση θα πρέπει να είναι και 
ευχαριστηµένο. Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει το περιβάλλον να είναι πολύ καλό, ο 
µισθός να είναι αυτός που έχει συµφωνηθεί και φυσικά να τον λαµβάνουν στην ώρα 
τους. Έτσι αγαπάει και πονάει κάποιος τη δουλειά του σύµφωνα µε τον υπεύθυνο του 
καταστήµατος σλόγκαν του οποίου είναι «τα άτοµα να δουλεύουν για το µαγαζί και 
όχι στο µαγαζί» µε νόηµα όλα όσα αναφέραµε παραπάνω.  

 

3.2.5 Γενικότερη διοίκηση της επιχείρησης 

Όσον αφορά τη γενικότερη διοίκηση του καταστήµατος, σύµφωνα πάντα µε 
τον υπεύθυνο, το µυστικό είναι να είσαι συνέχεια πάνω από το µαγαζί και πρώτα από 
όλα η επίβλεψή του να γίνεται από κάποιον γνώστη και ενεργό στο χώρο κάτι στο 
οποίο θα αναφερθούµε και εκτενέστερα αργότερα καθώς χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί ο άµεσος ανταγωνιστής super bowl, χώρος που δηµιουργήθηκε από 
ανθρώπους που είχαν ένα µεγάλο ακίνητο και το απαιτούµενο κεφάλαιο αλλά δεν 
είχαν µεγάλη γνώση πάνω στο αντικείµενο. Στην αρχή µπορεί να είχε επιτυχία αφού 
τα καταστήµατα τέτοιου είδους ήταν λίγα και στην περιοχή κανένα αλλά µε την 
πάροδο του χρόνου η δυναµική του έπεσε γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο ότι 
δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν τις καταστάσεις. Να ξέρουν δηλαδή όλες τις µορφές 
παιχνιδιού του µπόουλινγκ ή πώς να διοργανώνουν διάφορα τουρνουά και events για 
να προσελκύσουν κόσµο. 

Τέλος, σηµαντική είναι η ανανέωση της αισθητικής και η συµβατότητα µε την 
εποχή. Για παράδειγµα τα Χριστούγεννα το µαγαζί πρέπει να διακοσµείται ανάλογα 
καθώς αυτό δείχνει πως συµβαδίζει µε τη γενικότερη ροή του κόσµου. Μια 
οικογένεια θα φύγει από το στολισµένο σπίτι της να πάει να παίξει σε έναν χώρο 
εξίσου στολισµένο και χαρούµενο.  

Το µοναδικό πράγµα που πρέπει να µένει σταθερό είναι τα προϊόντα που 
παρέχει η επιχείρηση και φυσικά να υπάρχει έλεγχος των υπηρεσιών παντός τύπου 
για να ανανεωθούν είτε αυτό είναι υλικό (µπάλες, παπούτσια) είτε αυτό είναι 
ανθρώπινο (υπάλληλοι). Σύµφωνα µε ανθρώπους του χώρου, «το µεγαλύτερο 
ποσοστό της επιχείρησης πρέπει να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
καθώς δεν αποδίδει πλέον στον µέγιστο βαθµό. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι 
έχουν επαναπαυθεί και δεν εργάζονται µε τον ίδιο ζήλο, είτε ότι απλώς δεν κάνουν 
για αυτό που τους χρειαζόµαστε εµείς.»  

Φυσικά η επιχείρηση διοργανώνει συνεχώς επιµορφωτικά σεµινάρια για το 
προσωπικό της καθώς διεξάγωνται συχνά meetings όπου συζητούν προβληµατισµούς, 
ιδέες, προβλήµατα και άλλα σχετικά µε τη δουλειά και το µαγαζί θέµατα.  

Για να γίνει καλύτερη βέβαια, αλλά και για να παραµείνει στην προτίµηση του 
κόσµου, θα πρέπει να διεξάγει έρευνες ικανοποίησης πελατών, όµοια µε αυτή που 
έκανα εγώ, για να παρακολουθεί τις απόψεις και τις ανάγκες του κόσµου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «COSMOS 
BOWLING ΕΠΕ» 

 

4.1 Γενικά στοιχεία για την επιχείρηση 

Η επιχείρηση Cosmos Bowling Center βρίσκεται Θηβών 226 και Παρνασσού, 
Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Ιδρύθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2002 αποτελούµενη από 7 
µετόχους. Ο χώρος αποτελείται από 14 πλήρως εξοπλισµένους διαδρόµους bowling 
µε χωρητικότητα 250 άτοµα. Υπάρχει επίσης καθιστικός χώρος µε 32 τραπέζια µε 
128 καθίσµατα. Η συνολική έκταση της επιχείρησης ανέρχεται στα 1.350 τ.µ. Λοιπά 
στοιχεία της επιχείρησης : τηλ. επικοινωνίας : (210) 4257201, e-mail : 
cosmosbowling2002@yahoo.gr και ιστοσελίδα επιχείρησης : cosmos-bowling 

 

 

10. Cosmos bowling ( Πηγή : προσωπικό αρχείο ) 

 

Το Cosmos Bowling Center είναι µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.) 
που υπάγεται στον κλάδο της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης καθώς και των σπορ. 
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Η συγκεκριµένη εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002 µε αρχικό κεφάλαιο 
2.000.000€.  

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να γίνει µια αναφορά στη νοµική της µορφή που 
όπως είπαµε είναι µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Σύµφωνα µε το Μυλωνόπουλο 
(2012 : 182-183 ) «στην Ε.Π.Ε. η εταιρική σύµβαση καταρτίζεται από 2 τουλάχιστον 
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά. Για τη συµµετοχή του φυσικού προσώπου απαιτείται 
πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εταιρική αυτή σύµβαση λέγεται Καταστατικό 
και περιβάλλεται µε τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Στο Καταστατικό 
της Ε.Π.Ε. οι όροι λειτουργίας της εταιρίας και οπωσδήποτε τα στοιχεία των εταίρων, 
η εταιρική επωνυµία, η έδρα της εταιρίας, ο σκοπός της εταιρίας, το  εταιρικό 
κεφάλαιο, η διάρκεια της εταιρίας. Οι εταίροι έχουν δικαίωµα να περιλάβουν και 
άλλα στοιχεία στο Καταστατικό µε την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στον νόµο.»  

 Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ήταν λαµπρά και αυτό αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι η απόσβεση επιτεύχθηκε τον 1ο  χρόνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
µέχρι το 2009 η εταιρεία απασχολούσε 35 άτοµα αλλά αργότερα λόγω οικονοµικής 
κρίσης και µείωσης των εσόδων ο αριθµός των υπαλλήλων µειώθηκε στους 15.  

Η επιχείρηση Cosmos Bowling Center ανήκει στον κλάδο της ψυχαγωγίας και 
της εστίασης (εν µέρει). Το προϊόν και οι υπηρεσίες της πραγµατεύονται το άθληµα 
του Bowling σε συνδυασµό µε την παροχή ροφηµάτων, καφέ και  σνακ. Επίσης, 
παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στόχος της είναι η προσέλκυση 
νέων πελατών και η βιώσιµη λειτουργία της σε αυτή την περίοδο της οικονοµικής 
ύφεσης. Οι λόγοι της επιτυχίας της αφορούν στην πλεονακτική της τοποθεσία(µέσα 
σε εµπορικό και κοντά σε έξοδο της εθνικής οδού)  καθώς και στην εξαιρετικά 
πρόθυµη  στάση του προσωπικού σ’ ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον µε 
εκσυγχρονισµένο εξοπλισµό που καλύπτει ακόµα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες 
πολλών καταναλωτών. Αντίθετα, βασικό µειονέκτηµα της εταιρίας  είναι το ότι το 
κτίριο που τη στεγάζει είναι µισθωµένο. Τέλος, η επιχείρηση προσδοκεί να εδραιωθεί 
στην αγορά µε διάφορα µέσα(διαφήµιση και προσφορές)ακόµη περισσότερο 
θέλοντας να αποδείξει πως το Bowling  µπορεί να κερδίσει τον κάθε καταναλωτή 

ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και φυσικής κατάστασης.    

 

4.2 Εσωτερική ανάλυση    

Ο κ. Γιώργος Κυβέλος σε ηλικία 18 ετών, µπήκε στο σύλλογο Bowling, 
Blanos-Bowling κατακτώντας έτσι στα 19 του χρόνια µία θέση στην Α’ κατηγορία. 
Με την οµάδα του κατέκτησε τέσσερις φορές το πανελλήνιο πρωτάθληµα, 
διεκδικώντας έτσι θέση για 8 χρόνια στην Εθνική Ελλάδος. Αργότερα καθιερώθηκε 
ως προπονητής της Εθνικής γυρνώντας όλον τον κόσµο. Η καριέρα του ως 
προπονητής έκλεισε το 2002 όταν έφτασε την Εθνική οµάδα αντρών στην 5η θέση 
παγκοσµίως. Όµως η αγάπη του για το bowling δεν σταµάτησε ποτέ! 

           Έτσι, στις 22 ∆εκεµβρίου 2002 µαζί µε έξι ακόµα φίλους έκανε το όνειρό του 
πραγµατικότητα : ίδρυσε το Cosmos Bowling Center. 
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 Το Bowling βρίσκεται Θηβών 226 και Παρνασσού Αγ.Ιωάννης Ρέντης στον 
πρώτο όροφο του εµπορικού κέντρου Star Center σηµείο  πολύ ευνοϊκό αφού 
συνδυάζει τις αγορές µε την ψυχαγωγία και το φαγητό. ∆ιαθέτει δωρεάν parking 
µεγάλης χωρητικότητας. 

           Σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον κατάλληλο για µικρούς και µεγάλους µε 
εξυπηρετικό και φιλικό προσωπικό παρέχονται υπηρεσίες από τις 10π.µ. µέχρι τις 
2π.µ.  

  Όσον αφορά τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση θα µπορούσε να 
σηµειωθεί πως ο τοµέας  της ψυχαγωγίας και του αθλητισµού, έχουν µεγάλη απήχηση 
σε όλες τις ηλικίες και κυρίως στη νεολαία. Ιδιαίτερα το bowling είναι ένα άθληµα το 
οποίο προσελκύει µικρούς και µεγάλους και τους δίνει τη δυνατότητα να 
διασκεδάσουν και να γυµναστούν. 

Η πορεία της επιχείρησης είναι ικανοποιητικά σταθερή.  Παρ’ όλ’ αυτά, τη 
θερινή περίοδο παρατηρείται µία αισθητή µείωση στην επισκεψιµότητα λόγω του ότι 
πολλοί λάτρεις του αθλήµατος φεύγουν για διακοπές εκτός Αθηνών. Είναι βέβαια και 
αρκετά λογικό αν σκεφτεί κανείς τις θερµοκρασίες και τον καιρό που έχουµε το 
καλοκαίρι και τις συσχετίσουµε µε τις ανάγκες µας. Από τη φύση µας οι άνθρωποι 
θέλουµε να ξεφεύγουµε και όσο µπορούµε να είµαστε έξω. Έτσι λοιπόν την χειµερινή 
περίοδο είναι αναµενόµενο µε τις χαµηλές θερµοκρασίες και τον µουντό σχετικά 
καιρό να υπάρχει µεγαλύτερη κίνηση στον χώρο καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν να 
βγουν από το σπίτι τους και να πάνε κάπου αλλού (µέσα όµως και πάλι) σε ένα 
ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον να διασκεδάσουν όπως δεν θα µπορούσαν στο σπίτι 
τους.  

Όσον αφορά τις προοπτικές της εταιρίας είναι να εντάξει το bowling στην 
τουριστική δραστηριότητα καθώς και να παραµείνει ανοιχτή και βιώσιµη µέσα στο 
χρόνο. 

 

4.3 Προϊόντα και υπηρεσίες  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ∆ΥΝΑΤΑ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Bowling Σύγχρονη Τεχνολογία Μέτριος αριθµός 
διαδρόµων 

Café-Snack Υψηλή Ποιότητα-Χαµηλό 
Κόστος 

Μικρή ποικιλία σε snack 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Σύγχρονη τεχνολογία- 
Χαµηλό Κόστος 

Μειωµένος αριθµός 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
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Όπως αναγράφεται στον πίνακα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
επιχείρησης αποτελούνται από το bowling, το café-snack και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε όλο το χώρο. 

Πιο αναλυτικά : Όσον αφορά τον χώρο του bowling, αποτελείται από 14 
πλήρως εξοπλισµένους διαδρόµους µε σύγχρονο εξοπλισµό και οθόνες. Επιπλέον, οι 
µπάλες καθώς και οι κορίνες καθαρίζονται σε καθηµερινή βάση και ανανεώνονται 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Το βράδυ η ατµόσφαιρα γίνεται ακόµα πιο 
διασκεδαστική χρησιµοποιώντας ειδικά εφέ (black light) ανεβάζοντας τη διασκέδαση 
κατακόρυφα. Στη συνέχεια, σχετικά µε το café-snack παρέχεται υψηλή ποιότητα 
προϊόντων(φαγητά-ροφήµατα-ποτά) µε όσο το δυνατόν χαµηλότερες τιµές. Τέλος, 
αναφορικά µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βασικό δυνατό σηµείο είναι ότι µε χαµηλό 
κόστος παρέχεται ψυχαγωγία για περισσότερη ώρα συγκριτικά µε άλλα τέτοιου 
είδους παιχνίδια. 

 

 

4.4 Η τεχνολογία στον χώρο  

 Όπως είναι γνωστό, ζούµε στην εποχή της εξέλιξης στην τεχνολογία. Άµεσο 
αποτέλεσµα είναι όλοι οι άνθρωποι να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως κύριο µέσο 
πληροφόρησης και ψυχαγωγίας καθιστώντας απαραίτητη την ύπαρξη ιστοσελίδας της 
επιχείρησης. Κατ’επέκταση ,λοιπόν, δηµιουργήθηκε στο facebook µια οµάδα 
περιγράφοντας τον χώρο και τις υπηρεσίες που παρέχονται έτσι ώστε οποιαδήποτε 
ώρα της ηµέρας να υπάρχει πληροφόρηση. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι η επίσηµη 
ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή. 

 Η τεχνολογία είναι πολύ σηµαντική στη λειτουργία της επιχείρησης καθώς 
είναι ευνόητο πως µια τέτοια επιχείρηση έχει την ανάγκη να παρέχει ό,τι πιο 
εξελιγµένο και εύχρηστο υπάρχει. Σε αυτόν τον τοµέα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα 
απολύτως πρόβληµα αφού η τεχνολογία είναι ο κύριος σύµµαχός και βασικός 
παράγοντας της επιτυχίας. 

  Φυσικά δεν θα µπορούσε να µην υπάρχει wi-fi σε µια τέτοια αίθουσα σε µια 
τέτοια εποχή που όπως χαρακτηριστικά λένε οι νέοι «ό,τι  συµβαίνει ανεβαίνει!» και 
δεν εννοούν τίποτα λιγότερο από το ότι ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα όλη την 
ώρα φωτογραφίες και τοποθεσίες για να προβάλουν στον κόσµο και τους φίλους τους 
πως περνάνε την κάθε στιγµή. Φυσικά αυτό για το cosmos bowling είναι και ένα 
εξαιρετικό είδος διαφήµισης το οποίο έχει και µηδενικό κόστος.  

 

4.5 Άλλες υπηρεσίες  

 Πρωταθλήµατα : Η επιχείρηση, έχει αναλάβει 2 συλλόγους, τον Α.Σ.Μ. 
Αετός(Αθλητικός Σύλλογος Μπόουλινγκ Αετός) ο οποίος αποτελείται από 50 άτοµα 
εκ των οποίων τα 20 είναι ενεργά στα πρωταθλήµατα και το Cosmos B.C. (Cosmos 
Bowling Club) αποτελούµενος από 100 άτοµα εκ των οποίων τα 60 είναι ενεργά στα 
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πρωταθλήµατα. Και οι 2 σύλλογοι επισκέπτονται τον χώρο 2 φορές την εβδοµάδα για 
προπόνηση και µια φορά για τη διεξαγωγή του εβδοµαδιαίου πρωταθλήµατος. Έτσι 
,λοιπόν, κάθε ∆ευτέρα τα µέλη του συλλόγου Cosmos B.C χωρισµένοι σε οµάδες των 
4 ατόµων, ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποια οµάδα θα κατακτήσει την πρώτη 
θέση. Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και τα µέλη του Αετού κάθε Τετάρτη. Σε αυτό 
το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως στον όροφο λειτουργεί και κατάστηµα Pro – Shop 
που είναι κατάστηµα όπου οι αθλητές µπορούν να προµηθευτούν οποιοδήποτε 
αξεσουάρ χρειάζονται από µπάλα και παπούτσια µέχρι ειδικό καθαριστικό για 
µπάλες. Η διευκόλυνση είναι στο ότι βρίσκεται κοντά στο µπόουλινγκ αλλά και το 
ότι είναι ανοιχτό τις µέρες και ώρες διεξαγωγής προπονήσεων και πρωταθληµάτων. 
Συνεπώς ακόµη και κάποιο ατύχηµα να υπάρξει υπάρχει πάντα εκεί ο ειδικός να 
περιποιηθεί την µπάλα και ο παίκτης να συνεχίσει την πορεία του κανονικά.  

  Party : Ο χώρος διατίθεται για τη διεξαγωγή παιδικών και µη party όλες τις 
ώρες και µέρες της εβδοµάδας. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 
πελάτη, ο χώρος µετατρέπεται σε ένα γιορτινό και χαρούµενο περιβάλλον µε πολλά 
µπαλόνια και ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στα παιδιά βοηθώντας τα να 
διασκεδάσουν µε ασφάλεια. Έχοντας απόλυτη κατανόηση των οικονοµικών 
δυσκολιών της εποχής οι τιµές έχουν µειωθεί αισθητά για να µπορούν όλοι να έχουν 
πρόσβαση στη διασκέδαση.  

 ∆ιάφορα Events : Κάθε χρόνο, η αίθουσα επιλέγεται από τουλάχιστον 4 
εταιρίες για την πραγµατοποίηση κάποιου event. Για παράδειγµα, η γνωστή σε όλους 
αλυσίδα τροφίµων Mc Donalds, έκλεισε όλο το χώρο για να διασκεδάσει τους 
υπαλλήλους της. Έτσι, λοιπόν, πάνω από 450 άτοµα έπαιξαν bowling και απόλαυσαν 
τον καφέ τους.  

  Όµως, δεν επιλέγεται µόνο για διασκέδαση αλλά και για ενηµέρωση και 
µόρφωση των υπαλλήλων από διάφορες εταιρείες πραγµατοποιώντας πολύωρα 
σεµινάρια που περιλαµβάνουν παρουσίαση σε slights καθώς και βραβεύσεις στους 
καλύτερους υπαλλήλους. 

  Έχοντας γνώση, κατανόηση και ανθρωπιά το Cosmos Bowling κάθε Σάββατο 
δέχεται στο χώρο του τα παιδιά της ΄΄ανοιχτής αγκαλιάς΄΄ (άτοµα µε ειδικές και 
νοητικές ανάγκες) να παίζουν εντελώς δωρεάν 2 παιχνίδια όπως επίσης τους παρέχει 
προπονητή που τα προπονεί και τα διασκεδάζει για περισσότερες από 2 ώρες. Όµως 
δεν σταµατάει εκεί καθώς φροντίζει ακόµα και για την 3η ηλικία κάνοντας ειδικές 
τιµές στα Κ.Α.Π.Η. 

 Τέλος, πολλά σχολεία στο τέλος της σχολικής χρονιάς επιλέγουν τον 
συγκεκριµένο χώρο για την αποχαιρετιστήρια συγκέντρωση. 

 

4.6 Θέση της επιχείρησης 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συγκεκριµένη επιχείρηση δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της ψυχαγωγίας και της εστίασης (µερικώς). 
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Η πλειοψηφία των πελατών κυµαίνεται από 12 έως 35 περίπου χρονών. 
Σηµαντικότερο σηµείο που έδωσε ώθηση στην επιτυχία του Cosmos Bowling είναι ο 
ιδιαίτερα εκσυγχρονισµένος εξοπλισµός σε συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές και την 
ευνοϊκή θέση στο εµπορικό. Σε αυτούς τους τρείς πυλώνες βασίζεται η αναµφίβολα 
αυξανόµενη προσέλκυση πελατών κερδίζοντας έτσι ένα σηµαντικό µέρος της αγοράς 
κατακτώντας µία υψηλή θέση στις προτιµήσεις των καταναλωτών. 

 

4.7 Ανθρώπινο δυναµικό  

Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ό,τι πιο πολύτιµο διαθέτει µια επιχείρηση 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην παρούσα. Πιο συγκεκριµένα, κάθε επιχείρηση 
διαθέτει ένα οργανόγραµµα το οποίο παρουσιάζει την ιεραρχική δοµή της. 
Αναλυτικότερα :  

 

 

 

 

  

 

     

 

Ιδιοκτήτης 
επιχείρησης

Υπεύθυνος χώρου

Ρεσεψιόν

Υπεύθυνη χώρου

Μπουφές

Σερβιτόροι

Υπεύθυνη χώρου 
2

Μηχανικοί
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  Το Cosmos Bowling απασχολεί 15 άτοµα καλύπτοντας έτσι επαρκώς όλες τις 
ανάγκες που έχει η επιχείρηση.  

 Έτσι η επιχείρηση απασχολεί 3 υπάλληλους ρεσεψιόν, 4 υπάλληλους µπουφέ, 
3 σερβιτόρους, δύο µηχανικούς και 2 εξωτερικούς υπαλλήλους, τον λογιστή και τον 
τεχνικό υπολογιστών. 

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί πως  όλοι οι απασχολούµενοι είναι 
ασφαλισµένοι στο ταµείο του ΙΚΑ. Για την πρόσληψη τους σηµαντικό ρόλο έπαιξε η 
προϋπηρεσία τους, η θέλησή τους και η όρεξή τους για δουλειά. Η πολιτική του 
µαγαζιού είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού που επιτυγχάνεται µε τακτικά  
επιµορφωτικά meetings ως προς τη δουλειά τους και εκπαιδευτικά σεµινάρια όσον 
αφορά ό,τι νέο κυκλοφορεί στην αγορά.  

 

4.8 Ανάλυση της αγοράς  

Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να έχει στον κλάδο η κατηγοριοποίηση των 
πελατών αφού αυτοί διαµορφώνουν την ένταση της δραστηριότητας και 
προσδιορίζουν την αύξηση ή την µείωση του τζίρου της επιχείρησης.  

  Το Bowling είναι ένα άθληµα που προσελκύει όλες τις ηλικίες. Οι 
καταναλωτές ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν έχουν διαφορετικές ανάγκες. 
Τα παιδιά, που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος εσόδων, µπορούν να παίξουν 
bowling από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Είναι µία δραστηριότητα αρκετά 
ασυνήθιστη σε αυτά γεγονός που αυξάνει την ζήτηση. ∆ιασκεδάζουν πολύ καθώς 
επίσης εντάσσονται κατά κάποιο τρόπο στον κόσµο των µεγάλων αφού γυµνάζονται 
και µαθαίνουν να λειτουργούν οµαδικά. 

 Είναι επίσης µία δραστηριότητα αρκετά ελκυστική σε εφήβους  και σε 
µεγαλύτερες ηλικίες. Οι πρώτοι συνδυάζουν την έξοδό τους µε τον καφέ και την 
διασκέδασή τους αφού είναι µία έξυπνη και σχετικά φθηνή επιλογή. Όσο για τους 
µεγάλους είναι ακόµη µία καλύτερη επιλογή καθώς µπορεί να συνυπάρξει η 
οικογένεια µε την ψυχαγωγία.  

 Παρακάτω θα δούµε και τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας που θα µας 
βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση του χώρου. 

 

4.9 Στρατηγική της επιχείρησης 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ιδιαίτερη σηµασία δίνει  στην 
προώθηση και τη διαφήµιση των προϊόντων του µέσω του Τύπου, της τηλεόρασης, 
των ραδιοφώνων και του διαδικτύου. Αναφορικά µε το τελευταίο και λαµβάνοντας 
υπ’ όψην ότι το διαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα η ιστοσελίδα του facebook ασκούν 
µεγάλη επιρροή στους νέους-και όχι µόνο- η επιχείρηση προέβη στη δηµιουργία 
ιστοσελίδας στο facebook. Εκεί, αναγράφονται χρήσιµες πληροφορίες οι οποίες 
κατευθύνουν τον πελάτη στο Cosmos Bowling δίνοντας ταυτόχρονα και άλλες 
διευκρινήσεις σχετικά µε τις δραστηριότητές του.  
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 ∆εδοµένου των δύσκολων οικονοµικών συγκυριών που µαστίζουν τη χώρα 
µας και τη δύσκολη, σε σχέση µε άλλες εποχές, συµπεριφορά του καταναλωτή η 
εταιρεία αποφάσισε να λάβει δραστικά µέτρα.   

 Έτσι, για τη µεγαλύτερη προσέγγιση  πελατείας γίνεται εκπόνηση  
προσφορών και διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων. Επιπλέον,  µοιράζονται 
αναπτήρες, στυλό και µπλουζάκια µε το λογότυπο της επιχείρησης. Ένας ακόµη 
τρόπος προσέλκυσης πελατών  είναι η έκδοση κουπονιών στο διαδίκτυο που 
περιλαµβάνει ποικίλες εκπτώσεις όχι µόνο στα παιχνίδια αλλά και στα ροφήµατα. 
Επίσης, πραγµατοποιείται έντυπη διαφήµιση σε διάφορες στήλες περιοδικών που 
αφορούν τις εξόδους και την ψυχαγωγία όπως για παράδειγµα στο ΄΄Αθηνόραµα΄΄. 
Τέλος, είναι σκόπιµο να σηµειωθεί πως το προσωπικό, η διεύθυνση και άλλοι 
παράγοντες που απαρτίζουν την εταιρεία κάνουν το καλύτερο δυνατό για να 
δηµιουργήσουν στον πελάτη τους τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι, οι επισκέπτες 
προτείνουν µε τη σειρά τους το χώρο ως κέντρο διασκέδασης σε διάφορους φίλους 
και γνωστούς µε αποτέλεσµα την αυξηµένη επισκεψιµότητα.     

 Στόχος των προσφορών και όλων των διαδικασιών που γίνονται για την 
εδραίωση της επιχείρησης στην αγορά είναι η προσέλκυση όλο και περισσότερων 
νέων αφού εκείνοι πλαισιώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των πελατών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Ο ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 Φυσικά εδώ αναφερόµαστε στο κατάστηµα εκείνο που παρέχει ίδιες 

υπηρεσίες µε την µελέτη περίπτωσης και βρίσκεται και πιο κοντά γεωγραφικά. Αυτό 

δεν είναι άλλο από το super bowl.  

 

5.1 Super Bowl 

 Κύριος ανταγωνιστής του Cosmos Bowling είναι το Super Bowl το οποίο 

απέχει µόλις λίγα µέτρα από την επιχείρησή µας. Συγκεκριµένα βρίσκεται  

Καναπιτσέρη 10, Άγιος Ιωάννης Ρέντης.  Όλα ξεκίνησαν όταν  δύο αδέρφια κατείχαν 

ένα ακίνητο κοντά στο Village το οποίο ήθελαν να εκµεταλλευτούν ανοίγοντας 

κατάστηµα µε είδη σωλήνων αφού αυτή ήταν η δουλειά τους. 

  Στη συνέχεια όµως, τα σχέδια τους ναυάγησαν αφού ο κλάδος στον οποίο 

εργάζονταν δεν είχε την προβλεπόµενη εξέλιξη. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να το 

ενοικιάσουν. Λίγους µήνες αργότερα και µετά από πολλούς ενδιαφερόµενους 

εµφανίστηκε κάποιος που θα άλλαζε την µέχρι τώρα πορεία και σκέψη τους. Ο 

συγκεκριµένος άνθρωπος όντας πολλά χρόνια στον χώρο του bowling και έχοντας 
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αποκτήσει µεγάλη εµπειρία θέλησε να εκµεταλλευτεί το συγκεκριµένο ακίνητο 

δηµιουργώντας  ένα Bowling Center. Αυτό αρχικά ξάφνιασε τους ιδιοκτήτες του 

χώρου αλλά αργότερα όταν τους εξήγησε την ευνοϊκή πλευρά της θέσης και της 

εποχής άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν µετά από πολλές 

συζητήσεις δεν µπορούσαν να αγνοήσουν κάτι τόσο ξεκάθαρο που προηγουµένως 

δεν είχαν λάβει υπόψιν τους. Απέναντι ακριβώς από το συγκεκριµένο οίκηµα 

βρισκόταν το Village Shopping and More µε άµεσο αποτέλεσµα την σίγουρη επιτυχία 

αφού επίσης ένα τέτοιου είδους Center δεν υπήρχε στην περιοχή. Τελικά το 2000 

ίδρυσαν τη δική τους επιχείρηση ,το Super Bowl. 

   

 

 

Ο χώρος ο οποίος είναι 4000 τ.µ διαθέτει : 

 

� 25 διαδρόµους bowling 

� 27 τραπέζια µπιλιάρδου αγωνιστικών προδιαγραφών (FR, USA, snooker) 

� 10 τραπέζια ping pong  

� Video walls και οθόνες  

� Prive αίθουσες µπιλιάρδου µε mini bar και ιδιαίτερο service 

� Επιτραπέζια παιχνίδια 

� Κατάστηµα µε εξοπλισµό ειδών bowling, µπιλιάρδου και exclusive 

µπλουζάκια 

� Ειδικό εξοπλισµό για παιδιά  και διαδρόµους  µε προστατευτικά κάγκελα 

� Νυχτερινό φωτισµό µε φωσφορίζουσες µπάλες και ατµοσφαιρικά disco  

� Αίθουσα σεµιναρίων, 120 τ.µ που µπορεί να εξυπηρετήσει 120 συµµετέχοντες 

(καθηµένους ή 300 όρθιους), το οποίο διαθέτει air – condition, ασύρµατη 

µικροφωνική εγκατάσταση, project Crestie, γραφεία εργασίας, fax, computers 

και φωτοτυπικό. 
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� Έναν όροφο διαµορφωµένο για roller skating  

 

 

        Επιτεύγµατα : 

 

 Το Super Bowl  διοργανώνει parties, επιχειρηµατικές συναντήσεις και 

σεµινάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως : 

 

� Γαλλική Πρεσβεία  

� SC Johnson Hellas 

� Village  

� Επιστηµονικός Αθλητικός Σύνδεσµος Προσαρµοσµένων ∆ραστηριοτήτων 

 Ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα µεγάλος καθώς όλα κρίνονται στη 

λεπτοµέρεια. Να σηµειωθεί πως στην έναρξή της η επιχείρηση είχε 31 διαδρόµους 

µπόουλινγκ αλλά στην πορεία οι 11 αφαιρέθηκαν για να φτιαχτεί η αίθουσα µε τα 

rollers. Επίσης το οίκηµα είναι 2όροφο και χωρίζεται σε 2 µέρη. Τέλος, στον 

εξωτερικό του χώρο έχουν ανοίξει και ένα σουβλατζίδικο για να µπορούν οι πελάτες 

και οι περαστικοί να απολαµβάνουν φαγητό.  

 

5.2 Σύγκριση µελέτης περίπτωσης µε τον ανταγωνισµό 

 Στον παρακάτω πίνακα συγκρίνουµε τα 5 βασικότερα στοιχεία των 

επιχειρήσεων αυτού του είδους που είναι : µέχρι ποια ώρα µπορεί ο κόσµος να 

διασκεδάσει στην κάθε επιχείρηση, την τοποθεσία του κάθε καταστήµατος που 

συµβολίζει την τοποθεσία του και κατά πόσο ευνοεί, την εξυπηρέτηση που λαµβάνει 

ο πελάτης, πόσους διαδρόµους διαθέτει το κάθε µαγαζί για να εξυπηρετήσει τον 

κόσµο και τέλος αν το οίκηµα είναι ιδιόκτητο ή όχι που αφορά κυρίως τη µεριά του 

ιδιοκτήτη  για τα έξοδα που έχει.  
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 COSMOS BOWLING CENTER SUPER - BOWL 

Κλείσιµο 

καταστήµατος 

02:00 π .µ 00:00 π. µ 

Τοποθεσία 1ος όροφος σε εµπορικό κέντρο Υπόγειος εν µέρει χώρος 

Service Άψογη  

εξυπηρέτηση 

Αισθητά  

αργό 

Χωρητικότητα 14 διάδροµοι 25 διάδροµοι 

Χώρος Μισθωµένος Ιδιόκτητος 

Πάρκινγκ Ιδιόκτητο δωρεάν ∆εν παρέχεται από το 

κατάστηµα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ COSMOS BOWLING – SUPER BOWL 

 Όπως είδαµε από τον πίνακα κάθε επιχείρηση έχει τόσο τα θετικά όσο και τα 

αρνητικά της στοιχεία, γεγονός που µπορεί βέβαια να αποτελεί και υποκειµενικό 

κριτήριο καθώς για παράδειγµα ακόµη και αν η µελέτη περίπτωσης διαθέτει 

λιγότερους διαδρόµους από τον ανταγωνισµό δεν είναι απαραίτητο πως θα κριθεί από 

όλους αρνητικά καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιµούν χώρους µε λιγότερη 

φασαρία. Στην ουσία όµως, βλέπουµε πως το cosmos bowling µένει ανοιχτό µέχρι 

αργά, έχει πολύ καλό σέρβις και καλή τοποθεσία. Από την άλλη το super bowl έχει 

περισσότερους διαδρόµους σε έναν χώρο ιδιόκτητο. Τέλος, το πάρκινγκ που αποτελεί 

βασικό στοιχείο παρέχεται από το cosmos bowling δωρεάν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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 Σε αυτό το κεφάλαιο θα έχουµε την ευκαιρία να µάθουµε κάποιες βασικές 

πληροφορίες για τις 2 εταιρίες που επιλέγουν οι επιχειρηµατίες να συνεργαστούν για 

το στήσιµο της επιχείρησής τους.  

 

6.1 Amf 

 Η Amf είναι και η εταιρία που έχει επιλέξει η µελέτη περίπτωσης να 

συνεργαστεί. Προµηθεύεται τα προϊόντα της AMF από την αντιπρόσωπο εταιρία 

Σιβισίδης Α.Β.Ε.Ε που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1928 µε τη δηµιουργία 

τραπεζιών µπιλιάρδου. Με τα χρόνια επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς καθώς επίσης 

δραστηριοποιήθηκε στην εισαγωγή, εγκατάσταση και υποστήριξη διαδρόµων 

µπόουλινγκ. Στην πορεία ξεκίνησε να δηµιουργεί ανταλλακτικά και λογισµικά 

προγράµµατα που θα χρησιµοποιεί η ρεσεψιόν του καταστήµατος. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως η επιχείρηση είναι οικογενειακή και όλοι εξυπηρετούν µε αγάπη και 

µεράκι καθώς το αγαπούν πολύ αυτό που υπηρετούν και φαίνεται. ( Αφοί Σιβισίδη 

Α.Β.Ε.Ε. ) 

 

6.2 Brunswick  

 Η αλήθεια είναι πως για αυτήν την εταιρία θα ήθελα να αναφέρω πάρα πολλά 

καθώς ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργήθηκε φαντάζει πραγµατικά σαν σενάριο 

ταινίας. Παρόλα αυτά όµως, ας επικεντρωθούµε στα κυριότερα σηµεία. Αποτελεί µία 

από τις παλαιότερες εταιρίες (ιδρύθηκε το 1845) µε τις µεγαλύτερες επιτυχίες και 

µεγαλύτερες εφευρέσεις και καινοτοµίες στον συγκεκριµένο χώρο και όχι µόνο. Η 

Brunswick έχει καταφέρει να επεκταθεί τόσο γεωγραφικά όσο και επαγγελµατικά 

καθώς έχει εισχωρήσει σε πολλούς κλάδους. Είναι όµως υπεύθυνη για όλη την αρχή 

και την εξέλιξη του αθλήµατος και για όλους όσους αγαπούν το άθληµα και θέλουν 

να µάθουν την ιστορία του δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το site τους. Τέλος, µία 

από τις φράσεις που ξεχωρίζουν στο http://www.brunswickbowling.com/about/  είναι 

«Brunswick simply means bowling like nobody else. Always has. Always will.» που 

σηµαίνει πως Brunswick σηµαίνει απλά µπόουλινγκ όπως κανένας άλλος. Πάντα 

ήταν. Πάντα θα είναι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

7.1 Έρευνα 

Η έρευνά µας ξεκίνησε µε στόχο την έρευνα ικανοποίησης πελατών του 

Cosmos Bowling. Ξεκίνησε την Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 2015 και τελείωσε την Τρίτη 

22 ∆εκεµβρίου 2015. ∆ιανεµήθηκαν συνολικά 70 ερωτηµατολόγια στον χώρο της 

reception κατά την αναχώρηση του κόσµου. Συµπληρώθηκαν και τα 70 

ερωτηµατολόγια. 

Στη συνέχεια, για την ανάγκη της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας 

θεώρησα σωστό να υπάρχουν και λίγα ακόµη δείγµατα πιο πρόσφατα. Έτσι λοιπόν 

διανεµήθηκαν ακόµη 30 ερωτηµατολόγια µε διαφορετικό τρόπο διανοµής αυτήν την 

φορά. Αυτό σηµαίνει πως 10 απαντήθηκαν τον ∆εκέµβριο, 10 τον Ιανουάριο και 10 

τον Φεβρουάριο 2017. Το συγκεκριµένο σύστηµα διανοµής το επέλεξα γιατί ήθελα 

να υπάρχει και µία χρονική απόκλιση στα δείγµατα γιατί πχ τον ∆εκέµβριο οι 

επιχειρήσεις σαν την συγκεκριµένη δουλεύουν περισσότερο. Με αυτό το σκεπτικό 

αποφάσισα να εξετάσω το πελατολόγιο της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. 

Αναλυτικότερα, η διανοµή έγινε ως εξής :  

� Κυριακή 6/12/2015 18:00-22:00 ►18 ερωτηµατολόγια 

� Τρίτη 8/12/2015 18:00-22:00 ► 4 ερωτηµατολόγια  

� Τρίτη 15/12/2015 18:00-22:00 ►16 ερωτηµατολόγια 

� Σάββατο 19/12/2015 18:00-22:00 ►12 ερωτηµατολόγια  

� Κυριακή 20/12/2015 18:00-22:00 ►9 ερωτηµατολόγια  

� Τρίτη 22/12/2015 18:00-22:00 ►11 ερωτηµατολόγια  

� Τρίτη 27/12/2016 18:00 – 22:00 ►10 ερωτηµατολόγια 

� Τρίτη 17/01/2017 18:00 – 22:00 ►10 ερωτηµατολόγια 

� Τρίτη 28/02/2017 18:00 – 22:00 ►10 ερωτηµατολόγια 

Ο συνολικός αριθµός δείγµατος είναι 100. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν 

αυστηρά τις ώρες 18:00-22:00. Από τον κόσµο ζητήθηκε να αξιολογήσει όλες τις 
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παροχές του καταστήµατος όπως επίσης υπήρχαν επιπλέον ερωτήσεις για όσους 

έχουν οργανώσει πάρτι στον χώρο, που αποτελούν την µειονότητα του δείγµατος.  

 

7.2 Στατιστική περιγραφική ανάλυση 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 14 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 2 είναι 

ανοιχτές πλήρως µη δοµηµένες ενώ οι υπόλοιπες 12 είναι όλες κλειστού τύπου. Στο 

ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 9 ερωτήσεις που αφορούν το κατάστηµα και τις υπηρεσίες 

του γενικά αλλά και 5 που απευθύνονται µόνο σε όσους έχουν κάνει πάρτι στο 

µαγαζί.  

Αναλυτικότερα στο ερωτηµατολόγιο υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, κλίµακας Likert ( σε πίνακα ) και κλίµακας βαθµολόγησης. 

Οι ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος ( που συµπληρώθηκαν από όλους) είναι 

1-5 και 12-14 ενώ οι ερωτήσεις 7-11 έχουν συµπληρωθεί ΜΟΝΟ από όσους έχουν 

κάνει πάρτι στο κατάστηµα. 

Απαντήθηκαν και τα 100 ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν µε µόνα 

προβλήµατα τα εξής : το 1 ερωτηµατολόγιο στην 5η ερώτηση έχει καταγραφεί παντού 

ως missing value καθώς το µισό έχει συµπληρωθεί µε τη σωστή αντιστοίχιση στις 

τιµές ενώ το άλλο όχι και έχει και υποσηµείωση µη σωστής ανάγνωσης. Μετρήθηκε 

ως missing value για να µπορούν να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσµατα. Τέλος 

υπήρχαν κάποια ερωτηµατολόγια που η γενική τους εικόνα ήταν θετική και στην 

ερώτηση 5 είχαν συµπληρωθεί µε 5 και 4. Έτσι κατέληξα στο συµπέρασµα πως για 

να είναι όλα τα άλλα θετικά και το κυριότερο να µας προτείνουν, έχει γίνει λάθος 

ανάγνωση της ερώτησης και τα µέτρησα αντίστοιχα 5=1, 4=2, 3=3, 2=4, 1=5. 

 

Ερώτηση 1 : Φύλο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΦΥΛΟ 

ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΑΣ 47 47% 

ΓΥΝΑΙΚΑ 53 53% 
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ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Στην πρώτη ερώτηση που είναι απλή εναλλακτική βλέπουµε πως το δείγµα 

µας αποτελείται από 47 άνδρες (47%) και 53 γυναίκες (53%). Άρα το δείγµα µας έχει 

περισσότερες γυναίκες, για την ακρίβεια 6, χωρίς να υπάρχει µεγάλη απόκλιση από 

τους άνδρες. Παρακάτω βλέπουµε και τα αποτελέσµατα σε γράφηµα.  

 

Ερώτηση 2 : Ηλικία  

    ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΗΛΙΚΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΩΣ 19 11 11% 

20-35 62 62% 

36-50 22 22% 

51 ΚΑΙ ΑΝΩ  5 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Στη δεύτερη ερώτηση, που είναι πολλαπλής επιλογής, βλέπουµε την ηλικία 

των ανθρώπων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Οι περισσότεροι ήταν µεταξύ 

20-35 µε ποσοστό 62%, ακολουθούν οι 36-50 µε ποσοστό 22%, µετά οι έως 19 µε 

11% και τέλος οι 51 και άνω µε µόλις 5%.   

 

Ερώτηση 3 : Μηνιαίο ατοµικό εισόδηµα  

  ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΩΣ 400€ 36 36% 

401€-600€ 25 25% 

601€-900€ 15 15% 

901€ ΚΑΙ ΑΝΩ 22 22% 
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MISSING VALUE 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Η 3η ερώτηση αποτελεί και αυτή ερώτηση πολλαπλής επιλογής κλειστού 

τύπου. Σε αυτήν οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποια κλίµακα βρίσκεται το ατοµικό 

µηνιαίο εισόδηµά τους. Απόλυτα λογικό λόγω της οικονοµικής κρίσης που βασανίζει 

τη χώρα µας το µεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η επιλογή που υπήρχε έως 400€.  

 

Αµέσως µετά, µε διαφορά µόλις 11% έχουµε όσους έχουν εισόδηµα από 401€ - 600€. 

Αξιοπερίεργο αλλά συνέβη το 22% συγκέντρωσε το 901€ και άνω. Τέλος είχαµε 

όσους έχουν σαν εισόδηµα 601€ - 900€.  

 

Ερώτηση 4: Οικογενειακή κατάσταση 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΓΑΜΟΣ  74 74% 

ΕΓΓΑΜΟΣ  24 24% 

MISSING VALUE  2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Σε αυτήν την ερώτηση βλέπουµε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι περισσότεροι είναι άγαµοι(74%) ενώ  2 από  τους. 

 

ερωτηθέντες δεν απάντησαν. Παρακάτω ακολουθεί και άλλος πίνακας που 

αναγράφει τα δεδοµένα σχετικά µε το πόσα παιδιά έχουν όσοι ρωτήθηκαν. 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

0 ΠΑΙ∆ΙΑ 83 83% 

1 ΠΑΙ∆Ι 7 7% 

2 ΠΑΙ∆ΙΑ 6 6% 

3 ΠΑΙ∆ΙΑ  4 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι από τους 100 που απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο οι 83 δεν έχουν παιδιά ενώ 7 έχουν από 1 παιδί, 6 από 2 παιδιά και 4 

από 3 παιδιά. Τα αποτελέσµατα τα αναπαριστά και το παρακάτω γράφηµα πίτας. 

 

Ερώτηση 5 : Παρακαλούµε σηµειώστε ένα Χ στο κουτάκι που αντιπροσωπεύει 

το βαθµό ικανοποίησής σας : 

Σε αυτήν την ερώτηση που αποτελεί ερώτηση, κλίµακας Likert, ζητήθηκε από 

τον κόσµο να δηλώσει το βαθµό ικανοποίησης του σε διάφορες παροχές του 

καταστήµατος. Ας τα δούµε όµως και πιο αναλυτικά. 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 :ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

57 57% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 31 31% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

6 6% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 2 2% 
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ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 

Από τον χώρο του καταστήµατος βλέπουµε πως οι 57 δήλωσαν πολύ 

ικανοποιηµένοι, οι 31 ικανοποιηµένοι, οι 6 ούτε ικανοποιηµένοι ούτε 

δυσαρεστηµένοι ενώ 3 δήλωσαν πολύ δυσαρεστηµένοι.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

58 58% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 33 33% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

5 5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

2 2% 

MISSING VALUES 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Εδώ ο κόσµος απάντησε πως του φάνηκε το περιβάλλον του καταστήµατος. 

Το 58% ( το µεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή ) δήλωσε πολύ ικανοποιηµένος, το 33% 

ικανοποιηµένος, το 5% κράτησε µια ουδέτερη στάση δηλώνοντας πως δεν ήταν ούτε 

ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος. ∆ύο άτοµα δήλωσαν πολύ δυσαρεστηµένα 

ενώ 2 δεν απάντησαν καθόλου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΜΠΑΛΕΣ , 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΤΛ)  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

37 37% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 33 33% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

15 15% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 10 10% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

2 2% 

MISSING VALUES 3 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Όσον αφορά τον εξοπλισµό το ποσοστό ήταν 37% στην µεγαλύτερη κλίµακα 

ικανοποίησης και 33% στην αµέσως επόµενη. Τα άτοµα που δεν δήλωσαν ούτε 

ικανοποιηµένα αλλά ούτε και δυσαρεστηµένα σε αυτήν την ερώτηση αποτελούν το 

15% ενώ δυσαρεστηµένοι δήλωσαν 10 άνθρωποι σχετικά καλό ποσοστό (από τους 

100 µόνο 10 δυσαρεστηµένοι). Είναι επίσης και κάπως λογικό καθώς δεν γίνεται να 

αρέσουµε σε όλους πάντα. Τέλος 3 δεν απάντησαν καθόλου σε αυτήν την ερώτηση.  

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 : ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

69 69% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 20 20% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

6 6% 
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∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Σε αυτό το σηµείο έχει καταγραφεί η άποψη του κόσµου σχετικά µε την 

προσβασιµότητά του στο κατάστηµα. Οι περισσότεροι, µε διαφορά, δήλωσαν ότι 

είναι πολύ ικανοποιηµένοι (69%), ενώ ακολουθούν εκείνοι που δήλωσαν 

ικανοποιηµένοι µε 20%. Καταλήγουµε σε εκείνους που δεν δήλωσαν ούτε 

ικανοποίηση αλλά ούτε και δυσαρέσκεια µε ποσοστό 6%, 3% δήλωσαν πολύ 

δυσαρεστηµένοι ενώ το 1% το συναντάµε σε αυτούς που δήλωσαν δυσαρεστηµένοι 

αλλά και σε εκείνους που δεν απάντησαν. 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5 : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

63 63% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 26 26% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

8 8% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 1% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 
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Σχετικά µε την καθαριότητα στο κατάστηµα, οι 63 είναι πολύ ικανοποιηµένοι, 

οι 26 ικανοποιηµένοι, 8 ούτε ικανοποιηµένοι αλλά ούτε κ δυσαρεστηµένοι, 1 δήλωσε 

δυσαρεστηµένος και 1 πολύ δυσαρεστηµένος και 1 δεν απάντησε καθόλου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6  : ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

68 68% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 24 24% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

5 5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 1% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος παρατηρούµε πως το 

µεγαλύτερο ποσοστό (68%) είναι πολύ ικανοποιηµένοι. Το 24% είναι απλώς 

ικανοποιηµένοι ενώ το 5% κράτησε ουδέτερη στάση µην δηλώνοντας ικανοποίηση ή 

δυσαρέσκεια. Τέλος, το 1%  (1 άτοµο) δήλωσε δυσαρεστηµένο ενώ 1 δεν απάντησε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7 : ΤΙΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

41 41% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 35 35% 
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ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

21 21% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 1% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Όσον αφορά τις τιµές οι περισσότεροι βρίσκονται στην κλίµακα ικανοποίησης 

(41 πολύ ικανοποιηµένοι και 35 ικανοποιηµένοι). Οι 21 δήλωσαν ούτε 

ικανοποιηµένοι αλλά ούτε και δυσαρεστηµένοι. Ένας δήλωσε δυσαρεστηµένος ενώ 

ένας δεν απάντησε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

52 52% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 32 32% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

11 11% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 1% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 
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Για την ποιότητα των προϊόντων οι 52 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, οι 32 

ικανοποιηµένοι, οι 11 ούτε ικανοποιηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι ενώ στις κλίµακες 

δυσαρεστηµένος και αναπάντητα έχουµε από ένα άτοµο. Πολύ δυσαρεστηµένα 

δήλωσαν 3 άτοµα.  

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 7.9 : SERVICE 

SERVICE ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

69 69% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 19 19% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

7 7% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 Το service αξιολογήθηκε από το 69% του κόσµου πάρα πολύ θετικά αφού 

δήλωσαν την µεγαλύτερη βαθµίδα ικανοποίησης. Ακολουθεί µε 19% η δεύτερη 

καλύτερη βαθµίδα ικανοποίησης και µε 7% όσοι κράτησαν ουδέτεροι στάση. Κανείς 

δεν δήλωσε δυσαρεστηµένος ενώ 2 δήλωσαν πολύ δυσαρεστηµένοι. Τέλος 2 

επέλεξαν να µην απαντήσουν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 71 71% 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 19 19% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

5 5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 2 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 Στην εξυπηρέτηση του προσωπικού οι 71 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, οι 

19 ικανοποιηµένοι, οι 5 ούτε ικανοποιηµένοι ούτε δυσαρεστηµένοι, 3 άτοµα πολύ 

δυσαρεστηµένα ενώ έχουµε και 2 αναπάντητα.  

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11 : ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

74 74% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 21 21% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 1% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 3% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 
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 Για την ευγένεια του προσωπικού το 74% δήλωσε απόλυτη ικανοποίηση ενώ 

το 21 % ικανοποιηµένο γεγονός φυσικά θετικό. Ένας κράτησε την ουδέτερη στάση 

όµως κανείς δεν δήλωσε δυσαρεστηµένος. Παρ’ όλα αυτά 3 δήλωσαν πολύ 

δυσαρεστηµένοι και έχουµε και 1 απώλεια του ερωτηµατολογίου που έχουµε ήδη 

αναφέρει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.12 ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

73 73% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 21 21% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 1% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

4 4% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

  Για την προθυµία του προσωπικού οι 73 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, οι 21 

ικανοποιηµένοι και 4 πολύ δυσαρεστηµένοι. Ένας δήλωσε την 3η κλίµακα 

ικανοποίησης ( ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος) αλλά κανείς την 4η 

(δυσαρεστηµένος).     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13 : ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

59 59% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 30 30% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

5 5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

5 5% 

MISSING VALUES 1 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 Στην ταχύτητα του προσωπικού έχουµε διάφορες απόψεις. Το 59% δήλωσε 

πολύ ικανοποιηµένο, το 30% ικανοποιηµένο, το 5% πολύ δυσαρεστηµένο και άλλο 

ένα 5% ούτε ικανοποιηµένο ούτε δυσαρεστηµένο. 

 

Ερώτηση 6: Πως θα αξιολογούσατε τις προσφορές µας ; 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 28 28% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 45 45% 

ΚΑΛΕΣ 23 23% 

ΜΕΤΡΙΕΣ 4 4% 

ΚΑΚΕΣ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

Εδώ έχουµε µια ερώτηση κλειστή µε κλίµακα βαθµολόγησης. Ο κόσµος 

απάντησε πως κρίνει τις προσφορές του καταστήµατος και τα αποτελέσµατα έχουν 
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ως εξής : το 45% δήλωσε πως είναι πολύ καλές, το 23 % δήλωσε πως είναι καλές , το 

28 % δήλωσε πως είναι εξαιρετικές και το 4% µέτριες.  

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν (από την 7 έως την 11) έχουν συµπληρωθεί 

ΜΟΝΟ από όσους έχουν διεξάγει πάρτι στο Cosmos Bowling. 

Ερώτηση 7 : Ερώτηση 5 : Παρακαλούµε σηµειώστε ένα Χ στο κουτάκι που 

αντιπροσωπεύει το βαθµό ικανοποίησής σας : 

Από τα 100 ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν µόλις τα 17 δήλωσαν πως 

έχουν οργανώσει κάποια στιγµή πάρτι στο κατάστηµα.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΤΙ 

ΕΧΟΥΝ ∆ΙΕΞΑΓΕΙ 

ΠΑΡΤΥ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 17 17% 

ΟΧΙ 83 83% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 

Όπως είναι ξεκάθαρο, όσοι έχουν κάνει πάρτι στον χώρο αποτελούν την 

µειονότητα του δείγµατος. Παρακάτω αναλύονται παροχές των πακέτων πάρτι µαζί 

µε τις αξιολογήσεις τους. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : ΤΙΜΕΣ  

ΤΙΜΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

7 41,25% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 7 41,25% 
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ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 17,5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

Όπως βλέπουµε το 41,25% δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο από τις τιµές 

πακέτων των πάρτι, ακόµη ένα 41,25% ικανοποιηµένο ενώ το 17,5% ούτε 

ικανοποιηµένο αλλά ούτε και δυσαρεστηµένο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

8 47% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 7 41% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 11% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 11% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 
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 Στην ποιότητα των προϊόντων το 47% έµεινε πολύ ικανοποιηµένο, το 41% 

ικανοποιηµένο ενώ 11% έχουµε στους βαθµούς ικανοποίησης «δυσαρεστηµένος» και  

«ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος». Βέβαια αυτός δεν είναι λόγος 

ανησυχίας καθώς ένα άτοµο δήλωσε δυσαρεστηµένο και ένα ούτε ικανοποιηµένο 

ούτε δυσαρεστηµένο.  

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

8 47% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 7 41% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 11% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 11% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

Στην ποσότητα οι 8 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, οι 7 ικανοποιηµένοι, 1 

ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος και 1 δυσαρεστηµένος. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 : ΠΟΙΚΙΛΙΑ  

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

6 35,3% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 6 35,3% 

ΟΥΤΕ 1 5,9% 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 4 23,5% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

Εδώ το δείγµα µοιράστηκε καθώς 6 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι από την 

ποικιλία στα πάρτι,6 ικανοποιηµένοι και µόλις 3 δυσαρεστηµένοι. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.5 : ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ 

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

12 70,6% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 3 17,6% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 5,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

Από το σερβίρισµα το 70,6% έµεινε πολύ ικανοποιηµένο όπως επίσης 

ικανοποιηµένο έµεινε και το 17,6%. Πολύ δυσαρεστηµένο δήλωσε το 5,9%.  
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    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.6 : ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

7 41,7% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 5 29% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

3 17,6% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 2 11,7% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

 Για την διακόσµηση του χώρου όταν υπάρχει πάρτι οι γνώµες ποικίλλουν. 7 

δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, 5 ικανοποιηµένοι, 3 ούτε ικανοποιηµένοι αλλά ούτε 

και δυσαρεστηµένοι ενώ 2 άτοµα δήλωσαν δυσαρεστηµένα.  

 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.7 : ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

8 47% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 6 35,3% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 1 5,9% 
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ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

Σχετικά µε την µουσική που ακούγεται στον χώρο το 47% δήλωσε πολύ 

ικανοποιηµένο, το 35,3% ικανοποιηµένο, το 5,9% ούτε ικανοποιηµένο ούτε 

δυσαρεστηµένο, το 5,9% δυσαρεστηµένο και το 5,9% πολύ δυσαρεστηµένο. 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 9.8 : ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

13 76,5% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 3 17,6% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

 

 Για την προθυµία του προσωπικού ο κόσµος έµεινε πολύ ικανοποιηµένος 

(76,5%) , ικανοποιηµένος (17,6%) ενώ 1 άτοµο δήλωσε πολύ δυσαρεστηµένο. (5,9%) 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.9 : ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

11 64,7% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 4 23,5% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

 Για την ταχύτητα το δείγµα δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο (64,7%), 

ικανοποιηµένο (23,5%) αλλά και πολύ δυσαρεστηµένο (5,9%) καθώς και ούτε 

ευχαριστηµένο ούτε δυσαρεστηµένο ( 5,9% ).  

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.10 : ΕΥΓΕΝΕΙΑ  

ΕΥΓΕΝΕΙΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

13 76,5% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 3 17,6% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

0 0% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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 Οι 13 στους 17 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι από την ευγένεια του 

προσωπικού, 3 στους 13 ικανοποιηµένος ενώ ο 1 στους 13 πολύ δυσαρεστηµένος. 

∆ηλαδή οι περισσότεροι έµειναν ικανοποιηµένοι. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 9.11 ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

11 64,7% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 4 23,5% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 0 0% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 

1 5,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 

 

 Και για την συνέπεια οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι (64,7%), 

το 23,5% ικανοποιηµένοι ενώ µόλις το 5,9% πολύ δυσαρεστηµένοι.  

 

Ερώτηση 8: Θεωρείτε πως τα χρήµατα που σας ζητήθηκαν 

ανταποκρίθηκαν στις υπηρεσίες που σας προσφέραµε ; 

Εδώ έχουµε µια ερώτηση κλειστού τύπο µε κλίµακα Likert. Παρακάτω 

βλέπουµε τα αποτελέσµατα σε πίνακα και σε γράφηµα πίτας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

6 35,3% 

ΣΥΜΦΩΝΩ 10 58,8% 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ 

1 5,9% 

∆ΙΑΦΩΝΩ 0 0% 

∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 Στο ερώτηµα αν τα χρήµατα που ζητήθηκαν αντιπροσώπευσαν το αποτέλεσµα 

το 58,8% δήλωσε πως συµφωνεί, το 35,3% δήλωσε απόλυτη συµφωνία ενώ το 

ποσοστό που δεν δήλωσε ούτε να συµφωνεί αλλά ούτε και να διαφωνεί είναι µόλις 

5,9%.  

 

 

Ερώτηση 9 : Θα διοργανώνατε ξανά πάρτι σε εµάς ; 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΤΙ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΤΙ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 12 70,6% 
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ΟΧΙ 1 5,9% 

ΙΣΩΣ 4 23,5% 

∆Γ/∆Α 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 Στο ερώτηµα αν θα ξανά διοργάνωναν πάρτι στο χώρο οι 12 στους 17 

απάντησαν ναι , οι 4 ίσως ενώ µόνο 1 άτοµο απάντησε πως όχι.  

 

Ερώτηση 10 : Θα µας προτείνατε ως χώρο για παιδικά πάρτι;  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΤΙ 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΡΤΙ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 13 76,5% 

ΟΧΙ 1 5,9% 

ΙΣΩΣ 3 17,6% 

∆Γ/∆Α 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

 Είναι ξεκάθαρο πως το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (76,5%) δήλωσε πως 

θα έκανε ξανά πάρτι στο χώρο ενώ το 17,6% του δείγµατος δεν απάντησε κάτι µε 

σιγουριά αλλά ίσως. Μόλις το 5,9 % απάντησε αρνητικά λέγοντας πως δεν θα ξανά 

διοργάνωνε πάρτι στον χώρο. 

 

 

Ερώτηση 11 : Προτάσεις ή παρατηρήσεις στον τοµέα των πάρτι. 

 Σε αυτήν την ερώτηση που είναι ανοιχτή πλήρως µη δοµηµένη δεν έγραψαν 

αρκετοί τη γνώµη τους. Ούτε για να κάνουν κάποια πρόταση, όπως αν λείπει κάτι 
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κατά τη γνώµη τους που θα έπρεπε να προστεθεί ούτε και για να κάνουν κάποια 

παρατήρηση. ∆ηλαδή να τονίσουν κάτι που δεν τους άρεσε και χρειάζεται διόρθωση. 

 Οι µοναδικές καταγραφές σε αυτήν την ερώτηση ήταν µόλις 5. Η 1η αναφέρει 

πως ήταν όλα τέλεια ενώ η 2 έλεγαν πως θα ήθελαν καλύτερη διακόσµηση στα πάρτι. 

Η 3η αναγράφει απλώς πως «παίρνει βελτίωση» γεγονός που µας κάνει να 

σκεφτόµαστε πως απαντώντας τόσο γενικά αλλά προς το αρνητικό, το άτοµο που  

συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο είχε πολλά παράπονα και πράγµατα που θα ήθελαν 

αλλαγή κατά τη γνώµη του απλώς δεν ήθελε να επεκταθεί. Η τελευταία αναφέρει να 

µην βάζει το µαγαζί πολλά πάρτι µαζί γιατί ο κόσµος δεν εξυπηρετείται σωστά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΤΙ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ANSWERABLE 5 29,1% 

NOT ANSWERABLE  12 70,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 17 100% 

 

Ερώτηση 12 : Πως µας γνωρίσατε;  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : ΜΕΣΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 

  

ΜΕΣΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 0 0% 

ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ 57 57% 

ΤΥΧΑΙΑ 34 34% 

ΑΛΛΟ 9 9% 
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ΣΥΝΟΛΟ 100 100% 

 

 Σε αυτήν την ερώτηση βλέπουµε πως γνώρισαν το κατάστηµα. Είναι φανερό 

πως το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος επισκέφτηκε το κατάστηµα αφού το είχε 

γνωρίσει από φίλους (57%). Βέβαια δεν είναι και µικρό το ποσοστό που δείχνει πως ο 

κόσµος µπήκε να παίξει τυχαία καθώς περνούσε ή καθώς έκανε τα ψώνια του στο 

εµπορικό κέντρο. (34%). Σαν γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό καθώς σηµαίνει πως το 

κατάστηµα ελκύει τον κόσµο τόσο µε τη δοµή του όσο µε το χώρο και το περιβάλλον 

του. Επίσης 5 δήλωσαν πως γνώρισαν το µαγαζί όντας παίκτες bowling, 3 από µέλη 

της οικογένειας,1 δεν έδωσε παραπάνω εξήγηση και τέλος 1 σηµείωσε πως µας 

γνώρισε από το γυµναστήριο που βρίσκεται στον πάνω όροφο. Σηµαντική 

λεπτοµέρεια είναι πως κανείς δεν δήλωσε να έχει γνωρίσει τον χώρο από το 

διαδίκτυο, πράγµα αρνητικό για την επιχείρηση καθώς στη σηµερινή εποχή που όλα 

γίνονται µέσω διαδικτύου θα έπρεπε να έχει δικτυωθεί καλύτερα. Μην ξεχνάµε ότι 

πλέον το διαδίκτυο έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας.  

 

Ερώτηση 13: Θα µας προτείνατε στους φίλους σας;  

 Εδώ έχουµε µια απλή εναλλακτική ερώτηση κλειστού τύπου από τις 

σηµαντικότερες του ερωτηµατολογίου καθώς πρόκειται για ένα είδος διαφήµισης και 

µάλιστα του πιο επιτυχηµένου. Εκείνο που καλούµε «στόµα µε στόµα». Είναι πολύ 

σηµαντικό ο κόσµος που έχει επισκεφθεί το µαγαζί να το προτείνει και σε άλλους. Ας 

δούµε λοιπόν τα αποτελέσµατα. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΘΑ ΜΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ  100 100% 

ΟΧΙ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 70 100% 
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 Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα, ένας από τους κύριους στόχους της 

επιχείρησης έχει επιτευχθεί καθώς το 100% του δείγµατος θα πρότεινε τον χώρο.  

 

Ερώτηση 14 : Βοηθήστε µας να γίνουµε καλύτεροι µε τις δικές σας προτάσεις και 

παρατηρήσεις.  

 Σε αυτήν την ανοιχτή ερώτηση πλήρως µη δοµηµένη ζητήθηκε από τον κόσµο 

να εκφράσει την άποψή του σχετικά µε τις υπηρεσίες, το χώρο και το προσωπικό 

καθώς να κάνει και τις δικές του προτάσεις. Παρακάτω αναγράφονται όσα 

συλλέχθησαν. 

� «Μείωση τιµών» : Είναι λογικό ακόµη και αν έχουν γίνει µειώσεις  ο 

κόσµος να αναζητά µεγαλύτερες λόγω κρίσης. 

� «Happy hour για καλύτερη τιµή» : Παρόµοια πρόταση µε την 

προηγούµενη µόνο που εδώ τίθεται σαν προσφορά πχ κάθε πρωί 

10:00-18:00 2€ το παιχνίδι ανά άτοµο. 

� «Μου άρεσε πολύ αλλά θα ήθελα να µην χαλάνε οι διάδροµοι γιατί 

δυσαρεστήθηκαν λίγο τα παιδιά.» : Οι βλάβες στους διαδρόµους δεν 

είναι κάτι που αποτελεί γενικά µόνιµο πρόβληµα καθώς δεν 

συµβαίνουν συνέχεια. Όπως είναι όµως λογικό όπως όλα τα 

µηχανήµατα έτσι και αυτά κάποια στιγµή κολλάνε λιγάκι. 

� «Περισσότερες 7άρες» : Εδώ αναφέρονται στα κιλά που έχουν οι 

µπάλες και που όπως φαίνεται οι 7άρες δεν επαρκούν. 

� «Θα προτιµούσα περισσότερες προσφορές το Π-Σ-Κ και να 

ασχοληθείτε περισσότερο µε τον τοµέα των social media για να γίνεται 

πιο γνωστοί» : Είναι µία πρόταση που αφορά τα οικονοµικά και την 

έχουµε ξανά δει. Αυτό που βλέπουµε όµως 1η φορά είναι η πρόταση 

της καλύτερης προβολής στα social media που θέλω να τονίσω πως 

είναι πολύ εύστοχη. 

� «Καλύτερης ποιότητας κορίνες. Πάντως έχετε φοβερά ευγενικό 

προσωπικό.» : Άλλος ένας στόχος της επιχείρησης εδώ παίρνει 

παράσηµα καθώς το σωστό προσωπικό (ευγενικό, ευχάριστο, 

πρόθυµο, συνεπές) είναι και αυτό µια χρυσή συνταγή επιτυχίας. 

� «Όλα µια χαρά» : Άλλο ένα ‘µπράβο’ για την επιχείρηση. 
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� «Να βάλετε πάλι τα photoplay» : Αυτά είναι κάτι ηλεκτρονικά 

παιχνίδια που µπορεί να διασκεδάσει κάθε ηλικία.  

�  «Είσαστε οι πρώτοι» : Ακόµη ένας έπαινος για το κατάστηµα αλλά 

και για το προσωπικό φυσικά. Μην ξεχνάµε πως κάθε επιχείρηση 

πηγαίνει είτε καλά είτε κακά έχοντας το ανθρώπινο δυναµικό της. 

� «Να υπάρχει η προσφορά για τους ανέργους και µετά τις 6» : Αυτή 

είναι µια καλή πρόταση. Και αν όχι η ίδια θα µπορούσε να υπάρξει 

κάποια προσφορά για τους ανέργους. 

� «Περισσότερες µέρες µε εκπτώσεις ή πχ στα 2 παιχνίδια το 3ο δώρο» : 

Ακόµη µια πρόταση για προσφορά. 

� «Καλύτερος εξαερισµός στο κατάστηµα» : Εδώ γίνεται µια 

παρατήρηση σχετικά µε τον χώρο ή ακόµη καλύτερα το περιβάλλον. 

Χρειάζεται περισσότερο καθαρό αέρα. 

� «Οργάνωση και εξυπηρέτηση πελατών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα» : 

Ακόµη ένα µπράβο λοιπόν σχετικά µε την οργάνωση και εξυπηρέτηση 

των πελατών που αδιαµφισβήτητα είναι πολύ σηµαντικός τοµέας. 

� «Μην αλλάξετε τίποτα είναι όλα υπέροχα» : Και άλλος ένας έπαινος 

και ένα µπράβο για να συνεχίσουν την καλή δουλειά.  

� «Καλύτερες τιµές» : Θέµα που έχει ήδη θιχτεί. 

� «∆εν κάνουν όλοι ωραίο καφέ. Οι σερβιτόροι να προσέχουν καλύτερα 

τον κόσµο τους πχ να κοιτάζουν τις κανάτες µας αν άδειασαν και όχι 

να πηγαίνουµε να τις γεµίζουµε µόνοι µας.» : Εδώ θίγεται το 

ανθρώπινο δυναµικό τόσο του µπουφέ που παράγει τα προϊόντα όσο 

και του service που παραδίδει τα προϊόντα, εξυπηρετεί τον κόσµο και 

έχει άµεση επαφή µαζί του. 

� «Βελτιώσεις στο λάδωµα των διαδρόµων, λιγότερο black light, να µην 

κολλάει το wifi.» : Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις πρόκειται για 

επαγγελµατία παίκτη καθώς εκείνοι θέλουν ειδικό λάδωµα και 

καθόλου black light. Τα black light είναι το εφέ που σβήνουν τα φώτα 

και ανάβουν κάτι µωβ λάµπες που κάνουν σχεδόν τα πάντα να 

φωσφορίζουν. Όσο για το wifi απαραίτητη πλέον προϋπόθεση για να 

επισκεφθεί κάποιος έναν χώρο και να διασκεδάσει. Το πρόβληµα που 

δυστυχώς υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις που κολλάει είναι ότι δεν 

µπορεί να εξυπηρετήσει τόσα άτοµα ταυτόχρονα. 
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� «Έχετε δυνατότητα µε µικρο-αλλαγές να γίνεται ακόµη καλύτεροι» : 

Θα χαρακτήριζα αυτήν την απάντηση διπλωµατική καθώς  από τη µία 

θίγει θέµα βελτίωσης αλλά όχι µε µεγάλες αλλαγές και από την άλλη 

δεν υπάρχει η παραµικρή υπόδειξη. Τέλος λέγοντας καλύτεροι υπονοεί 

πως τους θεωρεί ήδη καλούς αλλά ίσως όχι αρκετά. 

� «Όλα είναι πολύ καλά» : Άλλη µία θετική κριτική. 

� «Μεγαλύτερη ποικιλία στη µουσική» : Μέγα θέµα σε ένα χώρο 

διασκέδασης όπως ένα µπόουλινγκ είναι η µουσική. Σαν µέρος 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας λοιπόν που εξυπηρετεί όλες τις κλίµακες 

ηλικίας θα πρέπει να έχει µεγάλη ποικιλία στη µουσική και να 

ακούγονται τόσο ξένα όσο και ελληνικά για να ικανοποιούνται όλοι. 

� «Ο χώρος θα µπορούσε να είναι πιο µοντέρνος. Ακόµη και τα κωµικά 

βίντεο θα µπορούσαν να είναι καλύτερης ποιότητας. Αυτά µοιάζουν 

παλιά. Καλή συνέχεια!» : Μια διαφορετική παρατήρηση έχουµε εδώ 

σχετικά µε τον χώρο. Στα µάτια του ατόµου που συµπλήρωσε το 

ερωτηµατολόγιο ο χώρος δεν είναι τόσο µοντέρνος και θα ήθελε τόσο 

εκείνον όσο και τα χιουµοριστικά βιντεάκια που παίζουν στις οθόνες 

να είναι πιο διασκεδαστικά και µοντέρνα.  

� «Καλύτερος εξοπλισµός, µείωση τιµών έχουµε κρίση» : Εδώ 

αναφέρεται το θέµα του εξοπλισµού (µπάλες , παπούτσια, κτλ) και των 

τιµών που έχει αναφερθεί ξανά.  

� «Ελληνική µουσική» : Εδώ έχουµε µία πρόταση σχετική και άµεση µε 

την ψυχαγωγία του κόσµου καθώς η µουσική όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει αποτελεί µέρος της διασκέδασης. Σε χώρους όπως αυτός 

συνήθως παίζουν ξένη µουσική. Όχι πως λίγη ελληνική µουσική θα 

κάνει κακό. Μία λοιπόν ακόµη πρόταση για το µαγαζί. 

� «Όχι ικανοποιητικό προσωπικό καθώς γεµίζετε το µαγαζί µε πάρτι και 

ο κόσµος δεν εξυπηρετείται σωστά και τα ήδη υπάρχοντα παιδιά που 

σερβίρουν δεν προλαβαίνουν.» : Υπάρχει ακόµα ένα παρόµοιο σχόλιο 

γεγονός που ώθησε και την επιχείρηση στην άµεση επίλυση του 

προβλήµατος. 

� «∆ιοργανώσεις τουρνουά µε χρηµατικά έπαθλα»: Μία ακόµη πρόταση 

µάλλον ενός καλού παίκτη γεµάτο αυτοπεποίθηση και έτοιµο να 

κερδίσει κάθε µάχη!  
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7.3 Μεγαλύτερη ανάλυση των αποτελεσµάτων  

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να δούµε λιγάκι πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα 

της έρευνας εξετάζοντας κάθε γενική ερώτηση ξεχωριστά και κατηγοριοποιώντας την 

σε απαντήσεις ανδρών και γυναικών. Το κάνουµε µόνο για τις γενικές ερωτήσεις 

καθώς ο τοµέας των πάρτι είναι κ πιο εξειδικευµένος αλλά και τα άτοµα που 

συµπλήρωσαν τις ερωτήσεις αποτελούν την µειονότητα του δείγµατος. 

  Ξεκινάµε µε την ηλικία. Ας δούµε δηλαδή σε τι ηλικίες κυµαίνονται οι άνδρες 

και σε τι οι γυναίκες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΗΛΙΚΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ  

ΑΝ∆ΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΩΣ 19 6 12,8% 

20-35 27 57,4% 

36-50 10 21,3% 

51 ΚΑΙ ΑΝΩ  4 8,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.1 : ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΩΣ 19 5 9,4% 

20-35 36 68% 

36-50 12 22,6% 
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51 ΚΑΙ ΑΝΩ  0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 53 100% 

 

Μέσα από αυτήν την περαιτέρω ανάλυση µπορούµε να δούµε καθαρά τις 

ηλικίες και το φύλο αντίστοιχα που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Συγκεκριµένα 

είχαµε 6 άνδρες έως 19 ετών ενώ γυναίκες µόλις 5. 27 ήταν οι άνδρες ηλικίας 20-35 

ενώ οι γυναίκες 36. 12 ήταν οι γυναίκες 36-50 ετών ενώ οι άνδρες ήταν 10. Τέλος 51 

και άνω άνδρες είχαµε 4 ενώ γυναίκα καµία. 

Το συµπέρασµα λοιπόν που προκύπτει είναι πως η πελατεία του cosmos 

bowling έχει από όλες τις ηλικίες καθώς όλοι διασκεδάζουν, άνδρες και γυναίκες 

οποιασδήποτε ηλικίας µε την πλειονότητα να την κατέχει το γυναικείο φύλο. 

 Συνεχίζουµε µε το ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΩΣ 400€ 14 29,8% 

401€-600€ 10 21,2% 

601€-900€ 7 15% 

901€ ΚΑΙ ΑΝΩ 14 29,8% 

MISSING 

VALUE 

2 4,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 17.1: ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
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ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  

ΕΩΣ 400€ 23 43,4% 

401€-600€ 15 28,3% 

601€-900€ 8 15,1% 

901€ ΚΑΙ ΑΝΩ 7 13,2% 

MISSING 

VALUE 

0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 53 100% 

 

 Στην πρώτη κλίµακα εισοδήµατος (έως 400€) βλέπουµε πως έχουµε 14 

άνδρες και 23 γυναίκες. Στην δεύτερη κλίµακα (401€-600€) έχουµε 10 άνδρες και 15 

γυναίκες. Στην τρίτη κλίµακα (601€-900€) έχουµε 7 άνδρες και 8 γυναίκες. Στην 

τελευταία κλίµακα εισοδήµατος (901€ και άνω) συναντάµε 14 άνδρες και 7 γυναίκες 

ενώ 2 άνδρες δεν απάντησαν καθόλου σε αυτήν την ερώτηση. Βλέπουµε λοιπόν πως 

στην µικρότερη κλίµακα βρίσκουµε περισσότερες γυναίκες, το ίδιο και στην δεύτερη 

κλίµακα ενώ στην 3η είναι κατά 1 περισσότερες. Στην τελευταία κλίµακα είναι 

περισσότεροι οι άνδρες µε διαφορά καθώς είναι 14 έναντι στις γυναίκες που είναι 7. 

Εύλογα λοιπόν θα µπορούσε κάποιος να πει πως οι άνδρες του δείγµατος έχουν 

µεγαλύτερο ατοµικό εισόδηµα από τις γυναίκες του δείγµατος.  

Προχωράµε µε την οικογενειακή κατάσταση των φύλων του δείγµατος. 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΓΑΜΟΣ  36 76,6% 

ΕΓΓΑΜΟΣ  10 21,3% 

MISSING VALUE  1 2,1% 
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ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18.1: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΓΑΜΟΣ  38 71,7% 

ΕΓΓΑΜΟΣ  14 26,4% 

MISSING VALUE  1 1,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 53 100% 

 

 Είχαµε µικρή διαφορά άγαµων ανδρών και άγαµων γυναικών (36 και 38 

αντίστοιχα) . Έγγαµοι δήλωσαν 10 άνδρες και 14 γυναίκες ενώ 1 άνδρας και 1 

γυναίκα δεν απάντησαν στην ερώτηση.  

 Στη συνέχεια θα δούµε τα στατιστικά στοιχεία της ερώτησης 5 που αφορούσε 

την ικανοποίηση αναλυτικά ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

26 55,3% 31 58,5% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

16 34% 15 28,3% 

ΟΥΤΕ 1 2,1% 5 9,4% 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

2 4,3% 1 1,9% 

MISSING VALUES 2 4,3% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

Τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται σε θετικές κριτικές τόσο από τους 

άνδρες αλλά και από τις γυναίκες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

27 57,4% 31 58,5% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

16 34% 17 32% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 3 5,7% 
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∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 1 1,9% 

MISSING VALUES 2 4,4% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Περισσότερο ικανοποιηµένες έµεινα οι γυναίκες καθώς το ποσοστό που 

δήλωσε πολύ ικανοποιηµένο ξεπερνά των ανδρών (58,5 έναντι 57,4) ενώ 

ικανοποιηµένοι φαίνονται και  οι άνδρες. Αυτό που θα ήθελα να σηµειώσω σε αυτό 

το σηµείο είναι πως οι γυναίκες φαίνεται να συµµετέχουν σε όλες τις κλίµακες 

βαθµολόγησης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

16 34% 22 41,5% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

19 40,5% 14 26,4% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

8 17% 7 13,2% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ 3 6,4% 7 13,2% 
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ΟΣ 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 2 3,8% 

MISSING VALUES 1 2,1% 1 1,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Ίσως θα µπορούσαµε να πούµε πως σε γενικά πλαίσια υπάρχει ικανοποίηση 

και από τα 2 φύλα χωρίς να παραλείψουµε όµως ότι εδώ τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες έχουν δώσει αρνητικές τιµές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.3 : ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤ

Α  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

35 74,5% 34 64,1% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

6 12,8% 14 26,4% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

4 8,5% 2 3,8% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

1 2,1% 2 3,8% 
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ΟΣ 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Πολύ ικανοποιηµένοι και εδώ οι περισσότεροι όπως επίσης είχαµε και 1 

απώλεια (ένας άνδρας δεν απάντησε).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.4 : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

33 70,2% 29 54,7% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

9 19,1% 16 30,2% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

2 4,3% 6 11,3% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

2 4,3% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 
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Και σε αυτό το σηµείο βλέπουµε πως οι απαντήσεις είναι σχεδόν όµοιες πάλι 

ως προς την καθαριότητα µε τις γυναίκες πιο αυστηρές όπως ακριβώς ήταν και 

αναµενόµενο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.5 : ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

33 70,2% 35 66% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

10 21,3% 14 26,4% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

3 6,4% 2 3,8% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 34 100% 
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 Στο θέµα του ωραρίου λειτουργίας του καταστήµατος πάλι παρατηρούµε πως 

οι γνώµες είναι παρόµοιες και είναι θετικές γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό για την 

επιχείρηση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.6 : ΤΙΜΕΣ 

ΤΙΜΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

25 53,2% 16 30,2% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

14 29,8% 21 39,6% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

7 14,9% 14 26,4% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 1 1,9% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Για τις τιµές παρατηρούµε κάποιες διαφορές καθώς περισσότερο 

ικανοποιηµένοι δήλωσαν οι άνδρες από τις γυναίκες. Αυτό βέβαια θα µπορούσε να 

συνδεθεί µε την 3η ερώτηση όπου καταγράφηκαν τα ατοµικά µηνιαία εισοδήµατα και 
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βγήκε το αποτέλεσµα πως τα εισοδήµατα των ανδρών είναι µεγαλύτερα κατά µέσο 

όρο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.7 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

28 59,6% 23 43,4% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

15 31,9% 18 34% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

2 4,3% 8 15% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 1 1,9% 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 3 5,7% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Και εδώ βλέπουµε πως πιο αυστηρά και πιο αρνητικά έκριναν οι γυναίκες. 

Αυτό φυσικά έχει να κάνει και µε το γεγονός πως οι γυναίκες έχουν µια εµπειρία 

στην παρασκευή διάφορων ροφηµάτων (πχ καφέδες, σοκολάτες κτλ ) καθώς είναι 

νοικοκυρές και φτιάχνουν πάρα πολλά ροφήµατα, φαγητά κτλ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19.8 : SERVICE 

SERVICE  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

34 72,3% 35 66% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

9 19,2% 10 18,9% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

3 6,4% 5 9,4% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 0 0 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 2 3,8% 

MISSING VALUES 1 2,1% 1 1,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Στον τοµέα του σέρβις βλέπουµε παρόµοια ποσοστά τόσο στους άνδρες όσο 

και στις γυναίκες µε µια µικρή απόκλιση. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι αρνητικό που να 

µας απασχολήσει ιδιαίτερα. Όπως είδαµε και παραπάνω έχουν εκφραστεί καλύτερα 

οι απόψεις στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (ερώτηση 11 και ερώτηση 

14) πάνω σε πολλά θέµατα ένα εκ των οποίων είναι και το  συγκεκριµένο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19.9 : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

36 76,6% 35 66% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

8 17% 11 20,8% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 4 7,5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 0 0 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 3 5,7% 

MISSING VALUES 2 4,3% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Στην εξυπηρέτηση του προσωπικού είχαµε, στην πλειονότητά τους, θετικές 

κριτικές και από τα 2 φύλα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.10 : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
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ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

39 83% 35 66% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

6 12,8% 15 28,3% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 0 0% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 0 0 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 3 5,7% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Αυστηρά έκριναν πάλι οι γυναίκες καθώς ενώ από τους 47 άνδρες οι 39 

δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι, από τις 53 γυναίκες δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένες 

µόλις 35 ενώ 3 δήλωσαν και πολύ δυσαρεστηµένες. Άρα, σε αυτόν τον τοµέα οι 

άνδρες έµειναν πιο ικανοποιηµένοι από τις γυναίκες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.11 : ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

38 80,9% 35 66% 
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ΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

7 14,9% 14 26,5% 

ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 0 0% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 0 0 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 4 7,5% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Και εδώ περισσότερο ικανοποίηση εξέφρασαν οι άνδρες από ότι οι γυναίκες. 

Για ακόµη µια φορά βλέπουµε πως κρίνουν πιο αυστηρά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.12 : ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

30 63,8% 29 54,7% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ 

15 31,9% 15 28,3% 
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ΟΥΤΕ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΣ ΟΥΤΕ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

1 2,1% 4 7,5% 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 0 0 

ΠΟΛΥ 

∆ΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝ

ΟΣ 

0 0% 5 9,4% 

MISSING VALUES 1 2,1% 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

 Οι απαντήσεις αυτής της ερώτησης είναι παρόµοιες και για τα 2 φύλα.  

 Η ερώτηση 6 αναφερόταν στις προσφορές του καταστήµατος. Ας δούµε 

αναλυτικά πως απάντησαν τα 2 φύλα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 12 25,5% 16 30,2% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ 22 46,8% 23 43,4% 

ΚΑΛΕΣ 11 23,4% 12 22,6% 

ΜΕΤΡΙΕΣ 2 4,3% 2 3,8% 

ΚΑΚΕΣ 0 0% 0 0% 
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ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 53 100% 

 

Εδώ παρόλο που σε συνολική εικόνα έχουµε θετικό αποτέλεσµα αξίζει να 

σηµειώσουµε πως το δείγµα των γυναικών µοιράστηκε οµοιόµορφα ενώ κοντά το 

50% των ανδρών πήγε κατευθείαν στην επιλογή «πολύ καλές».  

 

 

7.4 ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα 

 Ας δούµε λοιπόν από την αρχή τις ερωτήσεις για να µπορέσουµε να κάνουµε 

κάποιους σχολιασµούς. 

 Το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατός µας ήταν γυναίκες. Η ηλικία του 

δείγµατος ήταν κατά κύριο λόγο 20-35 ετών και η οικογενειακή κατάσταση άγαµος. 

Το µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα του µεγαλύτερου τµήµατος ήταν έως 400€.  

 Όσον αφορά το βαθµό ικανοποίησης του κόσµου από τις παροχές, αυτό που 

ξεχωρίζει είναι πως σχολιάστηκαν αρκετά οι τιµές ως τµήµα που χρειάζεται βελτίωση 

όπως επίσης και ο εξοπλισµός του καταστήµατος που θέλει ανανέωση. Για τον τοµέα 

του service επίσης οι γνώµες διχάζουν καθώς έχουν σηµειωθεί υψηλοί βαθµοί 

ικανοποίησης όµως στα σχόλια και τις  παρατηρήσεις έχουν λάβει αρκετά  αρνητικές 

κριτικές.  

 Στη συνέχεια , σε γενικές γραµµές για τα πάρτι αυτά που ξεχωρίζουν είναι η 

καλύτερη διακόσµηση και η µεγαλύτερη ποικιλία στα πακέτα που παρέχουν. Το 

θετικό είναι πως οι περισσότεροι θα επέλεγαν ξανά τον ίδιο χώρο για την οργάνωση 

πάρτι. 

 Ακολούθως, πολύ σηµαντικό και απαραίτητο, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

εποχής, είναι να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση περισσότερο στο ίντερνετ καθώς 

είναι κάτι αναγκαίο που θα τη βοηθήσει να προωθηθεί ακόµη περισσότερο όπως και 

να προβληθεί.  

 Τέλος, σηµαντικότερη, κατά την άποψή µου , ήταν η 13η ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου που ρωτούσε αν εκείνος που απαντούσε το ερωτηµατολόγιο θα 
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πρότεινε το κατάστηµα στους φίλους του. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή η ερώτηση 

απέσπασε το 100% του δείγµατος να απαντήσει θετικά είναι δείγµα πως η επιχείρηση 

οδεύει καλά και σωστά και πως αν θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο 

θα την εκτοξεύσουν ακόµη πιο ψηλά.  

 

7.5 Προτάσεις 

 Σύµφωνα µε όσα ζητήθηκαν από τον κόσµο θεωρώ πως αρκετές από τις 

προτάσεις του κόσµου είναι καλές. Ας δούµε λιγάκι τι εννοώ : 

I. Ανανέωση εξοπλισµού : αναφέροµαι στα παπούτσια και όχι στις µπάλες. 

II.  ∆ηµιουργία σελίδας σε όλα τα social media και διοργάνωση διαγωνισµών 

µέσω αυτών µε έπαθλα δωρεάν παιχνίδια. 

III.  Καλύτερο δίκτυο wifi για να µπορεί να ικανοποιεί τον κόσµο και τις 

απαιτήσεις της εποχής που είναι «η εποχή της τεχνολογίας». 

IV.  ∆ηµιουργία προσφοράς έκπληξης που να λαµβάνει χώρα στο κατάστηµα 

ξαφνικά , δίχως να ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει. Να είναι µία προσφορά που να 

γίνεται σχεδόν κάθε µέρα στα ξαφνικά 2 φορές και να διαρκεί ένα τέταρτο της 

ώρας. Μία τέτοια θα µπορούσε να είναι να κατεβαίνει ο υπεύθυνος στους 

διαδρόµους και πριν ρίξει ο παίκτης να ρωτάει τον ίδιο ή κάποιον από την 

παρέα του πόσες κορίνες πιστεύει πως θα ρίξει ο παίκτης. Με απόκλιση 1 

πάνω 1 κάτω αν κερδίσουν την µαντεψιά κερδίζουν και ένα δωρεάν παιχνίδι 

που να µπορούν να εξαργυρώσουν µέσα σε µία εβδοµάδα. Αν για παράδειγµα 

πουν πως θα ρίξει 4 και εκείνος ρίξει 5 κερδίζει εκείνος που παίζει 1 δωρεάν 

παιχνίδι που µπορεί να εξαργυρώσει έως 7 µέρες αργότερα. Αν όµως πουν 2 

και ρίξει 6 δεν κερδίζουν τίποτα. 

V. Μεγαλύτερη αφοσίωση από το προσωπικό : όχι για κανέναν άλλον λόγο αλλά 

για να µην υπάρχει το παραµικρό σχόλιο περί του θέµατος. 

VI.  Να τοποθετηθεί µηχάνηµα για να µπορεί να πληρώνει ο κόσµος µε κάρτα : 

είναι πολύ δύσκολα µε τα capital controls να ελέγξεις αλλά και να κρατάς τα 

χρήµατά σου. Για αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη βάλει 

µηχάνηµα. Καιρός να γίνει και εδώ που δεν υπάρχει και έχει τύχει ο κόσµος 
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να τρέχει να βρει µηχάνηµα ανάληψης για να πληρώσει, αφήνοντας µάλιστα 

τα παιδιά του πίσω ως απόδειξη πως τα λεφτά δεν θα χαθούν.  

Η συγκεκριµένη επιχείρηση δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον 

χώρο. Ο ιδιοκτήτης της είναι γνώστης του αντικειµένου, καθώς είναι χρόνια παίχτης 

αλλά έχει υπάρξει και προπονητής της Εθνικής Οµάδας Μπόουλινγκ. Αυτό 

συνεπάγεται γνώση τόσο του αντικειµένου όσο και τις αγοράς. Έχοντας καταφέρει να 

κρατηθεί στην αγορά αλλά και να αποτελεί σταθερή επιλογή αρκετού κόσµου θα 

µπορούσε κανείς να πει πως είναι λίγα αυτά που θα πρέπει να κάνει. Εγώ όµως θα  

πω πως σίγουρα µια επιχείρηση που είναι χρόνια ανοιχτή και έχει πάντα κόσµο έχει 

καθιερωθεί αλλά δεν πιστεύω πως εκεί σταµατάνε όλα. Θεωρώ πως ο κόσµος πρέπει 

να µένει αλλά να έρχεται και καινούριος. Και κόσµος δεν θα έρθει αλλά δεν θα µείνει 

κιόλας αν κάτι δεν αλλάζει στο κατάστηµα. Φυσικά, δεν µιλάω για ριζικές αλλαγές 

που ίσως να δυσανασχετήσουν και τον κόσµο αλλά για µικρά πραγµατάκια. Όπως για 

παράδειγµα οι προσφορές που έχουν προαναφερθεί. Μια καλή προσφορά αποτελεί 

δέλεαρ για τον κόσµο, τόσο για όσους παίζουν και τους αρέσει όσο και για όσους δεν 

έχουν ξαναδοκιµάσει να παίξουν. 

Επίσης κύριο γεγονός είναι ότι για να αυξηθεί η δουλειά σε µια τέτοιου είδους 

επιχείρηση δεν χρειάζονται ενέργειες που να κοστίζουν αλλά σωστό µάρκετινγκ. Για 

παράδειγµα, µια τακτική µάρκετινγκ που θα µπορούσε να εφαρµοστεί εδώ είναι η 

προώθηση πωλήσεων. Πως θα µπορούσε να λειτουργήσει αυτό; Θα µπορούσε είτε να 

συνεργαστεί µε κάποιο προϊόν το οποίο να περιλαµβάνει στη συσκευασία του 

εκπτωτικό κουπόνι, είτε κουπόνι σαν ξυστό όπου θα έβλεπες τι παροχές έχεις 

κερδίσει και σε τι ποσότητα είτε ακόµη και δωρεάν παιχνίδια 1 στα 100 προϊόντα ας 

πούµε για να µην ρίξουµε έξω και την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο σίγουρα νέος 

κόσµος θα επισκεπτόταν το µαγαζί το οποίο αργότερα να τους κέρδιζε και να 

πήγαιναν εκεί να διασκεδάσουν. Εδώ απαιτείται να αναφερθεί και πάλι η τοποθεσία 

του καταστήµατος που το ευνοεί καθώς στο εµπορικό στεγάζονται και σούπερ 

µάρκετ. Άρα η διαφήµιση θα γίνεται από τόσο κοντά και ίσως αποδίδει και άµεσα. 

(δηλαδή να κάνουν τα ψώνια τους και να εξαργυρώσουν αµέσως το κουπόνι για να 

χαλαρώσουν.)  

Τέλος, θα ήθελα να πω πως σε µια επιχείρηση πρέπει να είµαστε διαλλακτικοί 

αλλά έξυπνα διαλλακτικοί. Αυτό σηµαίνει πως ακόµη και αν οι εποχές έχουν αλλάξει, 
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ακόµη και αν όλα έχουν ισοπεδωθεί εµείς πρέπει να παραµείνουµε επαγγελµατίες. 

Πρέπει ο λόγος µας να περνάει αλλά να τον κρατάµε κιόλας. Πρέπει να παρέχουµε 

ό,τι υποσχόµαστε στην καλύτερη δυνατή ποιότητα µε τα καλύτερα δυνατά µέσα. Όχι 

να κερδίζουµε τον πελάτη και αφού τον κερδίσουµε να του παραδίδουµε µια 

µετριότητα. Επιπροσθέτως, ακόµη και αν είναι δύσκολες εποχές σαν επαγγελµατίες 

δεν θα πρέπει να κάνουµε ακριβώς ό,τι θέλει ο πελάτης ακόµη και αν δεν µπορούµε. 

Για παράδειγµα αν έχουµε κλείσει 2 µεγάλα πάρτι δεν θα πρέπει να πάρουµε και 3ο  

για να µην δυσαρεστήσουµε ή διώξουµε τον πελάτη γιατί δεν µπορούµε και δεν 

γίνεται. ∆ιότι αν το κάνουµε θα φύγουν όλοι δυσαρεστηµένοι : και τα 3 πάρτι που δεν 

θα είχαν τον κατάλληλο χώρο το καθένα, την προσοχή, την ησυχία ή τα προϊόντα 

στην ώρα τους αλλά και ο κόσµος που θα ερχόταν να παίξει αλλά δεν θα έβρισκε 

διάδροµο. 

Είναι λοιπόν πολλά µικρά πραγµατάκια που κάνουν τη διαφορά και καλό είναι 

κάποια να εφαρµόζονται και κάποια όχι. Το καλό είναι πως στην πλειονότητά τους 

τηρεί όλα τα «πρέπει» και τα «µην» σαν επιχείρηση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ 

 Όπως είναι φυσιολογικό, µια πιο ενδοσκοπική µατιά σε κάθε επιχείρηση µας 

επιτρέπει να την γνωρίσουµε καλύτερα, τόσο εκείνοι όσο και το προσωπικό που την 

απαρτίζει καθώς και το πελατολόγιό της, βασιζόµενοι πάντα σε συµπεριφορές και σε 

γεγονότα. Απλώς αξίζει να σηµειωθεί πως οι εξαιρέσεις δεν είναι και ο κανόνας που 

σηµαίνει πως αν κάποιος πελάτης εκφράσει µία παρεκκλίνουσα συµπεριφορά δεν 

σηµαίνει πως όλοι οι πελάτες θα φέρονται έτσι. Παρακάτω αναφέρονται διάφορα 

συµβάντα αναλυτικότερα. 

 

8.1 Προβλήµατα – Παραξενιές και ευτράπελα που 

αντιµετωπίζει ένας υπάλληλος 

1) Ξεχνούν να πληρώσουν : ∆εν είναι λίγοι αυτοί που πολλές φορές 

σηκώνονται να πάνε στη ρεσεψιόν να πληρώσουν έχοντας ξεχάσει να 

πληρώσουν τα αναψυκτικά που έχουν παραγγείλει. Βέβαια αυτό 
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συµβαίνει συνήθως γιατί πιστεύουν πως είναι όλα ένα ταµείο. Φυσικά 

έχει τύχει να ξεχάσουν γενικά να πληρώσουν και να τους 

σταµατήσουν στις σκάλες!  

2) Αγένεια : ∆υστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που συµπεριφέρονται και 

µιλούν στο προσωπικό µε εµφανή αγένεια δίχως να σέβονται πως και 

αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. 

3) Άρνηση στην υπόδηση : Αρκετοί είναι και εκείνοι που αρνούνται να 

βάλουν τα σχετικά παπούτσια του µπόουλινγκ τα οποία είναι και 

απαραίτητα για την ασφάλειά τους και καθαρίζονται συνεχώς µε όλες 

τις προδιαγραφές της σωστής υγιεινής.  

4) Επιστροφή προϊόντος : Συχνό φαινόµενο σε όλα τα καταστήµατα 

θαρρώ, είναι η επιστροφή κάποιου ροφήµατος επειδή δεν έχει τη 

γεύση που ο πελάτης θα ήθελε.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα αποτυπωθούν οι διάλογοι που είχα µε κάποια 

σηµαντικά πρόσωπα του χώρου µε τους οποίους µοιραστήκαµε απόψεις και 

εµπειρίες.  

 Θα ξεκινήσουµε µε τον πρωταθλητή Ελλάδος Βαγγέλη Κριζίνη, που µας 

µίλησε µε όλη την καλή του διάθεση για το άθληµα που διαπρέπει τα τελευταία 

χρόνια, καθώς και µε µεγάλη ειλικρίνεια.  

1)Πότε άρχισες να ασχολείσαι µε το µπόουλινγκ;  

Άρχισα το 2002 σε ηλικία 12 ετών. Ξεκίνησα να παίζω στο Super Bowl σαν 

ερασιτέχνης. Κόλλησα µε το άθληµα από έναν φίλο του πατέρα µου που µε κούρευε. 

Μας πρότεινε να πάµε για µπόουλινγκ ένα Σάββατο και το αµέσως επόµενο είχα 

δικές µου µπάλες.  

2) Τόσο ξαφνικά δηλαδή; ∆εν είχες δει κάποιον πιο πριν που να σου έκανε 

εντύπωση και να σου έµεινε;  

Όχι. Για την ακρίβεια δεν γνώριζα καν τι σηµαίνει µπόουλινγκ πριν αρχίσω να παίζω.  
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3) Ο µέντοράς σου ποιος ήταν;  

Μέντορά µου, όπως ανέφερα και πριν, θεωρώ τον κοµµωτή µου. Εκείνος µε πήρε και 

µου έµαθε τι σηµαίνει µπάλα, κορίνα και καγκελάκια όπως τα λέγαµε. Μετά σαν 

παιδί, µου άρεσε και εµένα τόσο ο περίεργος φωτισµός που γινόταν κάποιες φορές 

όσο και το παιχνίδι. 

3) Έχεις κάνει πάρα πολλά στο µπόουλινγκ. Έχεις υπάρξει πάρα πολλές φορές 

πρωταθλητής όπως µάλιστα και τώρα που βγήκες πάλι πρώτος άρα πρωταθλητής 

Ελλάδας του 2016. Θες να µας πεις λίγα πράγµατα για αυτό; Πως είναι να είσαι 

πρωταθλητής και τι θεωρείς πως σε έφτασε ως εδώ;  

Πάντα ήµουν ένα παιδί µε πείσµα. ∆εν µου άρεσε απλά να υπάρχω σε έναν χώρο και 

να συνυπάρχω µε άλλους αθλητές. Ήθελα πάντα να πρωταγωνιστώ. Έκανα βέβαια 

και πολλές θυσίες τόσο στην επαγγελµατική όσο και στην προσωπική µου ζωή. 

Φυσικά έκανα και άπειρες προπονήσεις και ατοµικές αλλά και οµαδικές µε την 

Εθνική Ελλάδος. Το να είσαι όµως πρωταθλητής είναι κάτι πάρα πολύ τιµητικό όπως 

και το να συµµετέχεις στις Εθνικές οµάδες. Αυτό µπορώ να σου πω µάλιστα πως το 

θεωρώ λίγο πιο τιµητικό. Το να υπάρχει κόσµος να σε θαυµάζει και να σε φωνάζει 

πρωταθλητή είναι κάτι από µόνο του πολύ ωραίο.  

5)Το στυλ σου ακούγεται στον χώρο πως είναι µοναδικό. Ο τρόπος που κρατάς και 

πετάς την µπάλα ας πούµε. Λένε χαρακτηριστικά πως την φτάνεις στον Θεό για να 

τονίσουν το πόσο ψηλά φτάνει το χέρι σου. Επίσης, σε φωνάζουν γητευτή των 

διαδρόµων θαυµάζοντας τη δυναµική σου.  

Κοίταξε να δεις, ο χώρος είναι πολύ µικρός και έτσι µαθαίνονται όλα. Και ποιος είναι 

καλός και ποιος όχι και ποιος έχει καταφέρει κάτι και ποιος όχι και πάει λέγοντας. 

Εµένα από µικρό µε έβλεπαν έτσι. Και επειδή είµαι άνθρωπος που αφήνει τους 

άλλους να τον κρίνουν και δεν κρίνω εγώ τον εαυτό µου, χαίροµαι διπλά για αυτά τα 

λόγια. Συνεχίζω όµως να πατάω τα πόδια µου στη γη και να κάνω την προσπάθειά 

µου.  

6)Να σηµειώσω ότι είσαι µόλις 27 ετών, πολύ µικρός για τις επιτυχίες που έχεις 

ήδη καταφέρει. Σε έχουµε δει αρκετές φορές να πρωταγωνιστείς στο ίντερνετ σε 

φωτογραφήσεις καθώς όπως γνωρίζω είσαι το επίσηµο πρόσωπο της Brunswick. 
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Θέλω εδώ να τονίσω, για τις θυσίες που λέγαµε και πριν, πως το µπόουλινγκ είναι 

ένα πολύ ακριβό άθληµα. 

Είναι όντως πολύ ακριβό άθληµα και κατατάσσεται στα ακριβότερα στον κόσµο µε 

πρώτο το γκολφ. Έχει πάρα πολύ ακριβό εξοπλισµό και οι προπονήσεις κοστίζουν. 

7)Αυτό το λέω γιατί σηµαίνει πως έχεις κάνει πραγµατικά πολλές υποχωρήσεις και 

µεγάλη προσπάθεια για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου σε αυτό.  

Είµαι τυχερός γιατί τα τελευταία χρόνια έχω χορηγούς µαγαζάτορες όπως για 

παράδειγµα ο Γιώργος Κυβέλος που µε υποστηρίζει τα τελευταία 10 χρόνια δίνοντάς 

µου δωρεάν προπονήσεις. Αυτό είναι ένα χέρι βοήθειας για έναν παίκτη που µπορεί 

να κάνει αρκετή προπόνηση χωρίς να ανησυχεί για το κόστος. Τώρα όσο για τις 

µπάλες, όπως είπες, έχω τη χορηγία τα τελευταία 4 χρόνια από την Brunswick και 

αυτό µε βοηθάει στο να µην δουλεύω για να πληρώνω αυτά αλλά τα πάγια έξοδά µου.  

8)Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι πως όποιος σε δει σε αγώνες είναι πως αυτό 

που παρατηρεί και βλέπει σε εσένα είναι η ηρεµία και η σιγουριά που περνάς. 

∆ηλαδή εγώ περίµενα, καθώς είµαι απίστευτα αγχώδης σαν άνθρωπος, περίµενα η 

αγωνία να είναι χαραγµένη στο πρόσωπό σου αλλά εσύ είσαι απίστευτα ήρεµος και 

αυτό είναι θετικό καθώς δείχνεις  πόσο σίγουρος είσαι για τον εαυτό σου και  πόσο 

έχεις δουλέψει.  

Έχει να κάνει µε το ότι ξεκίνησα µικρός και ότι είµαι πεισµατάρης και δεν δέχοµαι 

εύκολα την ήττα αν και πάντα υπάρχουν και ήττες και νίκες. Βοηθάει επίσης το ότι 

πέρα από την εµπειρία στο κοµµάτι του παιχνιδιού έχω κάνει και πάρα πολλούς 

αγώνες στο εξωτερικό µε πάρα πολύ διάσηµους παίκτες σε παγκόσµια κιόλας 

κλίµακα. Κύριος όµως παράγοντας είναι το ψυχολογικό κοµµάτι. Υπάρχουν παίκτες 

που ενώ είναι πάρα πολύ καλοί υστερούν σε αυτό και έχει αρνητική επίδραση σε 

αυτούς. Το µπόουλινγκ έχει αποδειχθεί πως έχει άµεση σχέση µε την ψυχολογία.  

9)Θεωρείς πως η θέση που έχει το µπόουλινγκ στην Ελλάδα και ο τρόπος που 

αντιµετωπίζεται είναι αξιοπρεπή;  

Όχι. Θεωρώ πως είναι πολύ κατώτερο από ότι του αξίζει. ∆εν υπάρχει αρκετή 

διαφήµιση και σωστό µάρκετινγκ καθώς αν για παράδειγµα υπήρχε µία εταιρία σαν 

τη Nike µέσα µπορεί να ήµασταν και ολυµπιακό άθληµα πράγµα που παλεύεται 

χρόνια και δεν φαίνεται να είναι εύκολο να γίνει. Άλλα αθλήµατα, όπως τα βελάκια, 
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που τώρα ανέχονται στην Ελλάδα, είναι πιο καλά διαφηµισµένα από ότι είναι το 

µπόουλινγκ και αυτό µε στεναχωρεί γιατί στο µπόουλινγκ έχουµε πάρα πολύ καλές 

διακρίσεις, καλύτερες ίσως και από άλλα αθλήµατα.  

10)Σαν παίκτης τι θα ήθελες να αλλάξει στον χώρο;  

Θα πρέπει σύντοµα να αλλάξει η διαφήµιση και γενικά η προβολή του στον κόσµο. 

Οι περισσότεροι το ξέρουν «η µπάλα µε τα µπουκάλια» ενώ δεν είναι έτσι και ότι 

εµείς απλά πετάµε µια µπάλα δίχως να ξέρουν τι τεχνική χρειάζεται αυτό. Επίσης θα 

ήθελα να γίνει πιο σοβαρό και αθλητικό σαν άθληµα δηλαδή όχι ποτά και τσιγάρα 

την ώρα των αγώνων καθόλου στην αίθουσα. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση ένας 

γονέας δύσκολα θα βάλει σε αυτόν τον χώρο το παιδί του. Χρειάζεται ένα άθληµα 

που να του εµπνέει σιγουριά και εµπιστοσύνη. Ωστόσο είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. 

∆εν νοµίζω πως λείπει κάτι άλλο. 

11)Ασχολείται ο κόσµος µε το µπόουλινγκ;  

Ερασιτεχνικά αρκετός τα τελευταία χρόνια. Σοβαρά λίγος γιατί όπως είπαµε είναι 

πάρα πολύ ακριβό άθληµα. 

12)Θα σκεφτόσουν εσύ να προπονήσεις παιδιά;  

Μου έχει ζητηθεί. ∆υστυχώς όµως δεν µου αρέσει να προπονώ και όχι µε την έννοια 

της δουλειάς αλλά του ρόλου. ∆εν µου αρέσει να έχω 2 ρόλους. Είτε θα έχω τον ρόλο 

του παίκτη είτε του προπονητή. Μελλοντικά το σκέφτοµαι σίγουρα γιατί το αγαπώ 

πολύ αλλά όταν θα έχω σταµατήσει να πρωταγωνιστώ εγώ στο χώρο σαν παίκτης. 

Είναι δύσκολο γενικά να αφήσεις κάτι που έχεις δουλέψει τόσα χρόνια για να 

αρχίσεις από την αρχή και σίγουρα 2 ρόλους δεν µπορείς να κάνεις. 

13)Για εσένα τι σηµαίνει το µπόουλινγκ;  

Είναι τρόπος ζωής, η καθηµερινότητά µου. Ακόµα και οι προσωπικές µου στιγµές 

είναι γύρω από αυτό. 

14)Σε βοήθησε να γνωρίσεις και τον κόσµο. 

Ναι έχω ταξιδέψει σε πάνω από 25 χώρες και 35 πόλεις.  

15)Η πιο σηµαντική σου εµπειρία σε ταξίδι ποια ήταν;  
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Σίγουρα στο Λας Βέγκας που το έβλεπα από µικρός στην τηλεόραση και µετά πήγα 

και έζησα έναν µήνα εκεί για να παίξω στο παγκόσµιο πρωτάθληµα. Άλλος κόσµος 

και άλλη ζωή πραγµατικά. Η Ταϋλάνδη µου άρεσε πάρα πολύ επίσης. 

16)Τον πρώτο σου τίτλο σε τι ηλικία τον κατέκτησες;  

Στην Ελλάδα 15 χρονών ως πρωταθλητής Junior και ο πρώτος µεγάλος τίτλος ήρθε 

όταν ήµουν 16,5 που πήρα 2 τίτλους : οµαδικό Junior στη Θεσσαλονίκη µε 

διοργανώτρια την Ελλάδα και πήραµε για 1η φορά στην ιστορία του µπόουλινγκ 

χρυσό Πανευρωπαϊκό µετάλλιο και µετά από 4 µήνες ήρθε το Πανευρωπαϊκό 

µετάλλιο ανδρών της 3ης θέσης. 

17)Ποιους χώρους στην Αττική θεωρείς πιο καλοστηµένους για να µπορούν και 

παίκτες όπως εσύ να παίζουν;  

Οι περισσότεροι είναι. Σίγουρα µετράει πόσο ασχολείται ο καταστηµατάρχης αλλά 

και το προσωπικό µε το µαγαζί. Για παράδειγµα το Cosmos Bowling, Sporting II, 

Royal, Strike είναι πολύ καλά µαγαζιά.  

18)Θέλω να µου πεις µια σηµαντική διαφορά, πέρα από τη διαφήµιση που την 

έχεις αναφέρει, που έχει το µπόουλινγκ στο εξωτερικό µε το µπόουλινγκ στο 

εσωτερικό. 

Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι χορηγοί και περισσότερα ενεργά µέλη. Επίσης η 

οµοσπονδία της Αµερικής θεωρείται επαγγελµατική και όχι ερασιτεχνική. 

19)Ποιοι είναι οι επόµενοι στόχοι σου;  

Όταν κατακτάς την κορυφή ο πιο δύσκολος στόχος είναι να παραµείνεις εκεί καθώς 

πιο εύκολο είναι να πας από το να το διατηρήσεις. Οπότε ο στόχος µου για τα 

επόµενα χρόνια που θα παίζω είναι να παραµείνω στην κορυφή στην Ελλάδα και µε 

την οµάδα µου να κατακτήσουµε στην Ευρώπη κάποιο παγκόσµιο µετάλλιο γιατί 

αυτό λείπει από την τροπαιοθήκη µας.  
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11. Βαγγέλης Κριζίνης (προσωπικό αρχείο) 

 

 Η επόµενη συνέντευξη είναι από έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο 

µπόουλινγκ, καθώς ήταν ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, και 

φυσικά µιλάω για τον Κώστα Σακελλαρίου. Ας δούµε λοιπόν τι µας είπε. 

1)Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε µε το µπόουλινγκ;  

Ξεκίνησα στα 16 µου χρόνια.  

2)Τι σας ώθησε σε αυτό;  

Η περιέργεια. Τότε το µπόουλινγκ ήταν κάτι τελείως νέο.  

3)Μιλήστε µας λίγο για την πορεία σας. 

Ξεκίνησα καθαρά µε ερασιτεχνική βάση καθώς τότε (1975) δεν υπήρχε κανένας 

δάσκαλος. Έτσι όλοι όσοι ξεκινήσαµε, κάναµε ό,τι θεωρούσαµε περισσότερο σωστό 

και είχε αποτέλεσµα. Τότε υπήρχαν 2 αίθουσες µπόουλινγκ : το Blanos στην 

Πατησίων και η αίθουσα στον Προφήτη Ηλία. Σιγά σιγά είχαµε βελτίωση και 

δηµιουργήσαµε τους πρώτους συλλόγους το 1980 και µετά από 5 χρόνια την 

Οµοσπονδία. Τα µυστικά του επαγγέλµατος τα µαθαίναµε µε τη συµµετοχή µας σε 

αγώνες στο εξωτερικό.  

4)Πως ήταν τα πράγµατα τότε στην Ελλάδα στο χώρο του µπόουλινγκ; Γιατί ήταν 

κάτι νέο.  
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Ο κόσµος φοβόταν να συµµετάσχει καθώς το θεωρούσε σαν «κακόφηµες λέσχες».  

5)Ο τίτλος που φέρατε στην Ελλάδα πόσο εκτιµήθηκε και πόσο σας βοήθησε; 

Ο τίτλος που κατέκτησα το 1993 εκτιµήθηκε µόνο από τους γνώστες γιατί ακόµα και 

τότε το µπόουλινγκ έχτιζε τη φήµη του. ∆εν µε βοήθησε ιδιαίτερα καθώς έναν χρόνο 

αργότερα (1994) αποφάσισα να τα παρατήσω γιατί ένιωσα πως σαν παίκτης τα έχω 

κάνει όλα (7 πανελλήνια, 6 χρόνια στην Εθνική κτλ ) και ήθελα να αποχωρήσω µε 

ψηλά τα κεφάλι. Από τότε βοηθάω όσο µπορώ νέους να αναδείξουν και να εξελίξουν 

το ταλέντο τους. 

6)Σήµερα, ασχολούνται οι νέοι σοβαρά µε το άθληµα;  

Θέλουν, αλλά λόγω κρίσης δεν µπορούν και είναι κρίµα γιατί υπάρχουν ΠΑΡΑ πολλά 

ταλέντα που λόγω αυτής της κατάστασης δεν µπορούν να φανούν. 

7)Τι θα συµβουλεύατε όσους ασχολούνται µε αυτό;  

Να κάνουν ό,τι µπορούν και να προσπαθούν να το βελτιώσουν. Και αν πάλι δεν 

µπορούν να το  βελτιώσουν παραπάνω ας κάνουν αυτό που µπορούν σταθερά.  

8)Τι σηµαίνει το µπόουλινγκ για εσάς;  

Μια ολόκληρη ζωή. 

9)Ποιους χώρους θεωρείς πιο καλοστηµένους;  

Οι σωστοί χώροι είναι αυτοί  που έχουν περίπου 24 διαδρόµους και όσο το δυνατόν 

λιγότερες κολώνες. Αγωνιστικά, το καλύτερο ήταν στο Ίλιον µε 16 διαδρόµους όπου 

εύκολα έκανες πρωταθλήµατα εκεί. Γενικά, καλό µαγαζί είναι αυτό που προσελκύει 

και ευχαριστεί τον κόσµο, έχει σωστή δοµή και προσωπικό. Αυτή τη στιγµή θεωρώ 

πως το καλύτερο µαγαζί στην Αττική είναι το Cosmos Bowling.  

10)Ποια είναι η µαγεία του µπόουλινγκ;  

Το ότι µετά από 42 χρόνια στον χώρο ακόµα µαθαίνω και ότι σε κάθε αγώνα δεν 

προσπαθείς να κερδίσεις µόνο τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό σου.  
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12. Εθνική Ελλάδος 1990 (Ο Κώστας Σακελλαρίου είναι ο 2ος από αριστερά στην 

κάτω σειρά) Πηγή : bowlpedia.blogspot.gr 

 

 

    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το µπόουλινγκ αποτελεί ένα από τα πιο όµορφα αθλήµατα αλλά και µία από 

τις πιο διαδεδοµένες δραστηριότητες. ∆ιασκεδάζει µικρούς και µεγάλους και κάθε 

χώρος είναι διαφορετικός καθώς διαµορφώνεται µε το γούστο και τις επιθυµίες του 

ιδιοκτήτη. Έτσι υπάρχουν πολλοί χώροι για να διαλέξει κάποιος ποιος του ταιριάζει 

καλύτερα για να διασκεδάζει. 

 Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν επίσης και παιδικά πάρτυ καθώς επίσης µπορούν 

να διασκεδάσουν και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Το cosmos bowling αποτελεί από τα πιο δηµοφιλή και αγαπηµένα του κόσµου 

καθώς είναι ένα όµορφο και προσεγµένο µαγαζί, µε καλό προσωπικό και πάνω από 

όλα τον δηµιουργό του όλη την ώρα πάνω από αυτό για να προλαβαίνει ή να 

αντιµετωπίζει τα όποια προβλήµατα ίσως δηµιουργηθούν καθώς επίσης είναι πάντα 

σε εγρήγορση να παρακολουθεί τις ανάγκες και επιθυµίες του κόσµου έτοιµος να 

δράσει.  

Ο κόσµος µένει πλήρως ευχαριστηµένος από τις επισκέψεις του στο χώρο και 

σε αυτό το σηµείο γίνεται αντιληπτό πως η διοίκηση λειτουργεί σωστά. 
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Οπότε, για µια επιτυχηµένη εµπειρία σε διασκέδασης µπορείς να επισκεφθείς 

τον χώρο αυτόν που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παραµείνει σταθερά ψηλά 

στις προτιµήσεις του κόσµου.   
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