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Περίληψη 

 
Η παρούσα διατριβή με θέμα «Ανθρώπινος Παράγοντας και Ποιότητα στον Ελληνικό 

Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημαντικότητας του ανθρώπινου 

παράγοντα και τη διασύνδεσή του με την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρώντας 

εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες ως αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας 

των υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνει την παράλληλη διερεύνησή τους στα πλαίσια 

πραγματοποίησης τριών διακριτών μελετών. 

 

Σκοπός της διατριβής είναι η συνεισφορά της στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και 

ολοκληρωμένου πλαισίου βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα 

στον εμπλουτισμό της σχετικής βιβλιογραφίας και στον περιορισμό του ερευνητικού 

κενού, αφού η πλειοψηφία των μελετών εστιάζεται στη διερεύνηση μόνο των εσωτερικών 

ή μόνο των εξωτερικών πελατών και υπηρεσιών αντίστοιχα.   

 

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιείται εκτενής ανασκόπηση της ευρύτερης βιβλιογραφίας 

του μάνατζμεντ συμπεριλαμβάνοντας μία σύνθεση πολλών θεωρητικών αντικειμένων, 

όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, το δημόσιο 

μάνατζμεντ, η διοίκηση υπηρεσιών και το ενδοοργανωσιακό μάρκετινγκ. Στόχος είναι η 

διαμόρφωση ενός συνεκτικού εννοιολογικού πλαισίου στο οποίο να γίνει η ανάπτυξη μιας 

ευρείας δέσμης ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τόσο στον εσωτερικό όσο και στον 

εξωτερικό πελάτη και υπηρεσίες.  

 

Το ερευνητικό μέρος της διατριβής εστιάζεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής φορολογικής διοίκησης και τα 

κυριότερα σημεία εξυπηρέτησης του φορολογούμενου πολίτη, παρέχοντας ένα ιδιαίτερα 

ευρύ και πολύπλοκο φάσμα υπηρεσιών σε μία ποικιλομορφία φορολογούμενων.  

 

Η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων γίνεται σε τρία επίπεδα και για τον έλεγχό τους 

πραγματοποιήθηκαν τρεις διακριτές μελέτες. Ειδικότερα, η πρώτη εστιάζεται στη μελέτη 

των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. οι οποίοι ως εσωτερικοί πελάτες εξετάστηκαν σε τέσσερις 

μεταβλητές (ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση, ομαδική εργασία και 

ενδυνάμωση), με κύρια ερευνητική υπόθεση τον έλεγχο της επίδρασης ενός 
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υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Η 

δεύτερη εξετάζει τους φορολογούμενους ήτοι εξωτερικούς πελάτες ως προς την 

αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και την ικανοποίησή τους. 

Στην τρίτη μελέτη διερευνάται η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα εσωτερικών και 

εξωτερικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών (από 

την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών αντίστοιχα). Η υλοποίηση των 

παραπάνω μελετών έγινε με χρήση δομικής ανάλυσης εξισώσεων (structural equation 

modeling SEM), με διενέργεια εκτεταμένης διερευνητικής και επιβεβαιωτικής ανάλυσης, 

καθώς επίσης και με μη παραμετρική στατιστική ανάλυση.   

 

Η βασική πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στην παράλληλη μελέτη εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών στα πλαίσια των τριών διακριτών μελετών που προαναφέρθηκαν. 

Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά της στον εμπλουτισμό της διεθνούς βιβλιογραφίας 

με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του δομικού μοντέλου που υποστηρίζει την θετική 

επίδραση του «υποστηρικτικού» εργασιακού περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων, καθώς επίσης και στην προσαρμογή και εφαρμογή διεθνώς καθιερωμένων 

ερευνητικών εργαλείων λειτουργοποίησης των εννοιών στο ιδιαίτερο περιβάλλον της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης.  

 

Ωστόσο ο περιορισμός της εμπειρικής έρευνας σε έναν ιδιαίτερο τομέα δημοσίων 

υπηρεσιών και σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή καθιστά απαραίτητη την 

πραγματοποίησή της και σε άλλους τομείς δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών καθώς 

επίσης και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Τέλος, προτείνεται η διεύρυνση και 

ο εμπλουτισμός του δομικού μοντέλου της πρώτης μελέτης με άλλες μεταβλητές τόσο από 

την πλευρά των προϋποθέσεων όσο και των αποτελεσμάτων της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο κεφάλαιο της εισαγωγής επιχειρείται μία συνοπτική οριοθέτηση του ερευνητικού 

προβλήματος το οποίο δικαιολογεί τους σκοπούς της παρούσης διατριβής και κατευθύνει 

τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Το κεφάλαιο κλείνει 

με τη σκιαγράφηση της δομής και διάρθρωσης των υπολοίπων κεφαλαίων της διατριβής. 

 

1.1  Σκιαγράφηση θεωρητικού πλαισίου και οριοθέτηση ερευνητικού προβλήματος 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής θεμελιώθηκε σε έννοιες, θεωρίες και μελέτες 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης του μάνατζμεντ, όπως διοίκηση και 

μάρκετινγκ υπηρεσιών, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση ολικής ποιότητας και 

δημόσιο μάνατζμεντ. Τα περισσότερα εννοιολογικά μοντέλα που βρέθηκαν στα πλαίσια 

της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας εξετάζουν μόνο τον εργαζόμενο ή μόνο τον 

εξωτερικό πελάτη ως προς κάποιες μεταβλητές. Στη συγκεκριμένη διατριβή η οποία 

εστιάζεται στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και συγκεκριμένα στις Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μελετώνται τόσο οι εργαζόμενοι ως εσωτερικοί πελάτες, 

όσο και οι φορολογούμενοι ως εξωτερικοί πελάτες ως αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας 

αλυσίδας αξίας. Η εμπειρική διερεύνηση αυτών πραγματοποιήθηκε με την υιοθέτηση της 

στρατηγικής της μελέτης περιπτώσεως και επιλέχθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης που  

αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του γενικού πληθυσμού τόσο των εσωτερικών όσο και 

των εξωτερικών πελατών. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα δείγμα 330 εργαζομένων των 

Δ.Ο.Υ. και σε δείγμα 425 φορολογούμενων. 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας και η αποτελεσματική διοίκησή του βρίσκεται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος όλων των πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας. Οι άνθρωποι 

αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη διατήρησή της. 

Η ποιότητα προέρχεται από τους ανθρώπους ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών όπου η 

αξία τους προσδιορίζεται όχι τόσο από το παραγόμενο προϊόν όσο από αυτό που ο πελάτης 

αντιλαμβάνεται ότι λαμβάνει (Antonakopoulou and Kandampully, 2000). Από την 

προοπτική του πελάτη,  οι εργαζόμενοι που παρέχουν τις υπηρεσίες συχνά ταυτίζονται με 
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αυτές και την ποιότητά τους (Surprenant and Solomon, 1987). Η επαφή του εργαζόμενου 

που παρέχει την υπηρεσία με τον πελάτη δημιουργεί την τελευταία εντύπωση που 

καθορίζει τόσο την ικανοποίηση του τελευταίου όσο και την αντιλαμβανόμενη από αυτόν 

ποιότητα της υπηρεσίας (Bitner et al., 1990). Από τη στιγμή που η ποιότητα υπηρεσιών 

“ορίζεται” από τον πελάτη αλλά “δημιουργείται” από τον εργαζόμενο, ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι αυτός που διατηρεί τον τελικό έλεγχο και την ισορροπία της ποιότητας 

(Antonakopoulou and Kandampully, 2000). Οι ίδιοι συγγραφείς επισημαίνουν μία 

μεταστροφή της εστίασης από “το προϊόν της υπηρεσίας” στον “ανθρώπινο παράγοντα” 

υπονοώντας ότι οι εργαζόμενοι καθορίζουν τη μοναδικότητα της ποιότητας υπηρεσιών, 

ικανοποιώντας παράλληλα τον πελάτη σε όρους προστιθέμενης αξίας των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Οι άνθρωποι δεν θεωρούνται απλά ως πόροι που μπορούν συμβάλλουν στην 

υλοποίηση μιας νέας δέσμης προτύπων ή μιας νέας φιλοσοφίας εξυπηρέτησης του πελάτη, 

αλλά ως οι δημιουργοί αυτής της φιλοσοφίας θέτοντας τα δικά τους πρότυπα που 

ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη.  

 

Η “εμπλοκή” των εργαζομένων στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του 

πελάτη αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την αξιοποίησής τους. Η ενδυνάμωση 

εργαζομένων ως η πιο σύγχρονη μορφή εμπλοκής –με την εκχώρηση περισσότερων 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους εργαζόμενους των χαμηλότερων ιεραρχικά επιπέδων- 

θεωρείται ότι μπορεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα στα κόστη και στην παραγωγικότητα, 

στην ποιότητα, στην ταχύτητα και στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη και στην 

καινοτομία (Antonakopoulou and Kandampully, 2000).    

 

Η ισχυρή διασύνδεση μεταξύ πελάτη και εργαζόμενου έχει αναγνωριστεί και 

συμπεριληφθεί στα πλαίσια μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας (Vilares and Coelho 2003, 

Antonakopoulou and Kandampully 2000). Σύμφωνα με τον Piercy (1995) οι οργανισμοί 

έχουν να αντιμετωπίσουν δύο είδη αγορών και πελατών: εσωτερικούς και εξωτερικούς. 

Μελέτες δείχνουν ότι η ικανοποίηση και διατήρηση πιστών πελατών είναι αδύνατη χωρίς 

ικανοποιημένους και πιστούς εργαζόμενους (Schmit and Allsceid, 1995). Αρκετές 

μεταβλητές της σχέσης εργαζομένων - πελατών συνδέονται επίσης με την οικονομική 

επιτυχία των οργανισμών (Brooks, 2000).     

 

Ο Edvardson (1997) ορίζει την ποιότητα ως την εκπλήρωση αναγκών και προσδοκιών 

πελατών, εργαζομένων και εργοδοτών. Η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να έχει ως αφετηρία 
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την ανώτατη διοίκηση, δεν μπορεί όμως να υλοποιηθεί χωρίς την ενεργό “εμπλοκή” των 

εργαζομένων. Οι οργανισμοί προκειμένου να έχουν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα  θα 

πρέπει να αντιμετωπίζουν τόσο τους εργαζόμενους “πρώτης γραμμής” όσο και τους 

εργαζόμενους “υποστήριξης” ως αξιόλογους και σημαντικούς πόρους, ισότιμους με τους 

πελάτες τους (Zemke, 2002).    

 

Αρκετοί συγγραφείς τονίζουν τη σχέση ανάμεσα στη διοίκηση της ποιότητας και του 

ανθρώπινου παράγοντα (Redman and Mathews 1998, Rosenthal et al. 1997) επηρεασμένοι 

και από την έμφαση που δόθηκε από τους πρωτοπόρους της ποιότητας (βλ. Crosby, 

Deming, Juran, Ishikawa, ενότητα 2.2.3.2) στον κρίσιμο ρόλο της αποτελεσματικής 

διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας αγαθών και 

υπηρεσιών. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία απαιτεί 

μία δέσμη κρίσιμων πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα που μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνουν την ομαδική εργασία και την “εμπλοκή” των εργαζομένων (Redman 

and Mathews, 1998).  

 

Η σημασία που δίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα αναδεικνύεται και από τη δομή των 

κριτηρίων αξιολόγησης του σύγχρονου Μοντέλου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) στα πλαίσια του οποίου συμπεριλαμβάνεται τόσο 

στις “δυνάμεις επίτευξης” όσο και στα “αποτελέσματα” (EFQM, 2003).  

 

Η ποιότητα υπηρεσιών και η πελατειακή ικανοποίηση αποτελούν τις δύο ίσως πιο 

κεντρικές έννοιες στη θεωρία και πρακτική του μάρκετινγκ και της διοίκησης υπηρεσιών 

(Spreng and Mackoy, 1996). Στον σύγχρονο κόσμο του έντονου διεθνοποιημένου 

ανταγωνισμού, το κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος βρίσκεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που με τη σειρά 

τους οδηγούν σε ικανοποιημένους πελάτες (Shemwell et al., 1998). Παρόλα αυτά, ο 

ορισμός και η σχέση των δύο εννοιών στον τομέα των υπηρεσιών δεν έχει αποσαφηνιστεί 

ακόμη πλήρως.  

 

Σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, η ποιότητα των οποίων μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά 

με δείκτες όπως η διάρκεια, η αντοχή και ο αριθμός ελαττωματικών (Crosby 1979, Garvin 

1983), η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί μία αφηρημένη και απροσδιόριστη δομή 

εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους: αϋλότητα, ετερογένεια, αδιαιρετότητα και 
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μη διάκριση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης (Redman and Mathews 1998, 

Parasuraman et al., 1988). Εν απουσία αντικειμενικών μέτρων, η πιο κατάλληλη 

προσέγγιση εκτίμησης της ποιότητας υπηρεσιών ενός οργανισμού είναι η μέτρηση της 

αντιλαμβανόμενης από τον πελάτη ποιότητά τους. Η “αντιλαμβανόμενη ποιότητα” 

αποτελεί μία συνολική εκτίμηση του πελάτη για την αριστεία ή ανωτερότητα μιας 

υπηρεσίας (Zeithaml, 1987). Aποτελεί δηλαδή μία μορφή στάσης που σχετίζεται αλλά δεν 

ταυτίζεται με την ικανοποίηση και απορρέει από την σύγκριση μεταξύ προσδοκιών και 

αντιλήψεων για την απόδοση της υπηρεσίας.  

 

Από την άλλη πλευρά, ο Οliver (1981) συνοψίζει τις προσεγγίσεις της πελατειακής 

ικανοποίησης στον παρακάτω ορισμό: «η ικανοποίηση είναι μία ψυχολογική κατάσταση 

ως αποτέλεσμα σύνδεσης των συναισθημάτων που περιβάλλουν τις μη επιβεβαιωμένες 

προσδοκίες με τα προηγούμενα συναισθήματα του πελάτη που αφορούν σε προηγούμενες 

εμπειρίες κατανάλωσης». Η σύγκλιση που αναδεικνύεται από το ευρύ φάσμα της σχετικής 

βιβλιογραφίας περιορίζεται στη διαπίστωση ότι  “ποιότητα υπηρεσίας” και “πελατειακή 

ικανοποίηση” αποτελούν εννοιολογικά διακριτές αλλά στενά συσχετιζόμενες δομές 

(Parasuraman et al. 1994, Dabholkar et al. 1996, Shemwell et al. 1998) αφήνοντας πολλά 

περιθώρια για μελλοντικές έρευνες που αφορούν τόσο στη διακριτότητα όσο και στη 

διαστασιμότητα των δύο μεταβλητών. 

 

Σε ότι αφορά την κατεύθυνση της σχέσης των δύο μεταβλητών, παρά τα αντικρουόμενα 

ευρήματα διαφόρων μελετών, φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι η ποιότητα υπηρεσιών 

προηγείται της ικανοποίησης αφού η πρώτη αποτελεί θεμελιωδώς μια ικανότητα 

παραγωγής και η δεύτερη εμφανίζεται μετά από την κατανάλωση. Η προσέγγιση αυτή 

υιοθετείται και από τα κυριότερα μοντέλα “ποιότητας” και “οργανωσιακής αριστείας” 

(EFQM, MBQA, Deming) τα οποία θεωρούν την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια ως ένα 

αποτέλεσμα ή συνέπεια της ποιότητας όπως ακριβώς και τα οικονομικά αποτελέσματα. 

Από την προοπτική αυτή, η διοίκηση της ποιότητας υπηρεσιών αποτελεί ένα εργαλείο στη 

διάθεση των οργανισμών ενώ η ικανοποίηση είναι το αποτέλεσμα ή συνέπεια αυτού. 

Σύμφωνα με τους Fournier and Mick (1999) οι πιθανές διαχρονικές αλληλεπιδράσεις των 

δύο μεταβλητών θα πρέπει να ενσωματωθούν και να εξεταστούν σε ένα πλαίσιο σχέσεων 

αιτίου-αποτελέσματος. Η ικανοποίηση είναι μία δυναμική μεταβλητή με σωρευτικό 

συστατικό στοιχείο την εμπειρία η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις αντιλήψεις για την 

ποιότητα υπηρεσιών και αντίστροφα. Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην 
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ικανοποίηση του πελάτη αναδεικνύεται –εκτός από την ενσωμάτωσή της στα μοντέλα 

ποιότητας και οργανωσιακής αριστείας ως αποτέλεσμα/συνέπεια- και από την αύξηση 

καθιέρωσης δεικτών ικανοποίησης που τελευταία άρχισαν να υπερβαίνουν τα εθνικά όρια, 

όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης του Πελάτη (European 

Customer Satisfaction Index, ECSI) (Vilares and Coelho, 2003).      

  

Παρόλα αυτά οι οργανισμοί συνήθως εστιάζουν την προσοχή τους στις εξωτερικές 

υπηρεσίες και στους εξωτερικούς πελάτες τους υποβαθμίζοντας τη σημασία του 

εργαζόμενου ως “εσωτερικού πελάτη” και των “εσωτερικών” υπηρεσιών, έννοιες που 

αποτελούσαν μέχρι σχετικά πρόσφατα –και ίσως αποτελούν και σήμερα– περισσότερο ένα 

θέμα θεωρητικών συζητήσεων παρά πρακτικής εφαρμογής (Reynoso and Moore, 1995). Η 

παροχή ποιοτικών εσωτερικών υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών που παρέχονται  προς  

εργαζόμενους από άλλους εργαζόμενους ή τμήματα του οργανισμού αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για τη συνολική επιτυχία του (George 1977, Gremler et. al. 1994, Heskett 

1987, Schlesinger and Heskett 1991, Schneider and Bowen 1985). Επιπλέον, οι 

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών. Ο George (1990) περιέγραψε τη διαδικασία παραγωγής μιας 

υπηρεσίας σαν ένα δίκτυο συστημάτων που δημιουργείται από αλληλεπιδράσεις και  

αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα σε έναν αριθμό υπο-διεργασιών. Κάθε ολοκληρωμένη τελική-

εξωτερική υπηρεσία αποτελεί συνάρτηση αλληλοϋποστηριζόμενων εσωτερικών 

υπηρεσιών και εάν υπάρχουν ανεπαρκείς και κακής ποιότητας  εσωτερικές υπηρεσίες, τότε 

και η τελική υπηρεσία που θα παραδοθεί στον εξωτερικό πελάτη θα είναι χαμηλής 

ποιότητας. Η ικανότητα των εργαζομένων “πρώτης γραμμής” να λειτουργούν 

αποτελεσματικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη που λαμβάνουν από 

άλλους εργαζόμενους και λειτουργίες του οργανισμού (George and Grönroos, 1989). Η 

λήψη ποιοτικών υπηρεσιών των εργαζομένων “πρώτης γραμμής” από τους συνεργάτες 

τους ως ενδοοργανωσιακοί τους προμηθευτές θεωρείται επιβεβλημένη για τη βελτίωση 

της ποιότητας των εξωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. 

 

Η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία στον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής ποιότητας 

υπηρεσιών (Feldman 1991, Nagel and Gilliers 1990) που μπορεί να οδηγήσει μακροχρόνια 

σε εξοικονόμηση πόρων (μείωση κόστους) και αύξηση οικονομικών ωφελειών  (Davis 

1991, Rowen 1992). Ο Heskett (1994) αναφέρεται στην έννοια της “αλυσίδας οφέλους της 
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υπηρεσίας” (Service Profit Chain) σύμφωνα με την οποία: η ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών κατευθύνει την ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία επιτρέπει την παροχή 

εξωτερικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη, η οποία οδηγεί σε υψηλό βαθμό πελατειακής πίστης, γεγονός που 

παράγει κέρδη και ανάπτυξη.  

 

Η σημασία της ύπαρξης ενός “υποστηρικτικού” εργασιακού περιβάλλοντος ή 

υποστηρικτικών εργασιακών σχέσεων (supported-based relationships) αν και έχει 

αναγνωριστεί από αρκετούς συγγραφείς παρουσιάζει αρκετά κενά κυρίως ως προς τη 

διαθέσιμη εμπειρική έρευνα. Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι το περιβάλλον στο 

οποίο εργάζονται οι άνθρωποι μπορεί να διαμορφώσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

τους, είτε θετικά είτε αρνητικά (Katz and Kahn, 1978). Στην καρδιά της καθημερινής 

εργασιακής ζωής των εργαζομένων βρίσκονται οι σχέσεις τους με τους συνεργάτες τους, 

τον οργανισμό τους και τους πελάτες. Οι σχέσεις αυτές δημιουργούν μία ιδιαίτερη 

πραγματικότητα που επηρεάζει και κατευθύνει τους εργαζόμενους. Εργασιακά 

περιβάλλοντα που υιοθετούν και καλλιεργούν σχέσεις υποστήριξης ορίζονται ως αυτά που 

χαρακτηρίζονται από προθυμία για βοήθεια, συμμετοχή, εμπιστοσύνη και υποστηρίζεται 

ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των εργαζομένων (Corsum and Enz, 1999). 

Οι άνθρωποι δίνουν αξία στην «αίσθηση της κοινότητας» και στη συνεργασιμότητα με 

τους συναδέλφους τους (Schneider et al., 1994). Οι Bellah et al. (1996) υποστηρίζουν ότι 

το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ύπαρξη ή η απουσία μιας εργασιακής “ηθικής”, όσο το 

νόημα της εργασίας και οι τρόποι με τους οποίους συνδέει ή αποτυγχάνει να συνδέσει τους 

εργαζόμενους μεταξύ τους. Ένας σημαντικός δείκτης σχέσεων “υποστήριξης” είναι η 

προθυμία και η διάθεση των εργαζομένων να βοηθήσουν τους συνεργάτες τους, χωρίς 

ωστόσο να υπονομεύουν τον οργανισμό τους (Brief and Motowidlo, 1986). Μία σχέση 

εργασιακής αλληλεγγύης βασίζεται στη δέσμευση για αμοιβαία εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των δύο πλευρών και στηρίζεται σε αξίες. Οι συνεργάτες/συνάδελφοι που 

επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά αλληλοβοήθειας αισθάνονται περισσότερο 

ενδυναμωμένοι μέσω της υποστήριξης, δίνοντας στους άλλους την ευκαιρία να 

ανταποδώσουν. Οι οργανισμοί που προσπαθούν να αναπτύξουν περιβάλλον υποστήριξης 

χαρακτηρίζονται τυπικά ως «ανθρωπιστικές» και πιστεύουν ότι ένα κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον επιτρέπει στους εργαζόμενους να φθάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους, στην ανάλογη διαχείριση του οποίου και επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους ώστε 
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να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων τους (Organ and 

Bateman, 1991). 

 

Η ψυχολογική ενδυνάμωση ως η πιο σύγχρονη μορφή “εμπλοκής” των εργαζομένων –παρά 

την παρατηρούμενη ανεπάρκεια σε επίπεδο εμπειρικής διερεύνησης- έχει δείξει ότι μπορεί 

να επηρεάσει την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και έχει ευρέως αναγνωριστεί ως ένα 

σύγχρονο μέσο αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα ασταθές, ρευστό και πολύπλοκο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Mathes 1992, Shipper and Manz 1992, Menon 2001, 

Carless 2004). Έχει επιπλέον συνδεθεί θετικά με ατομικά και οργανωσιακά αποτελέσματα 

όπως η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, η εργασιακή ικανοποίηση, η οργανωσιακή 

δέσμευση, αλλά και με οικονομικά αποτελέσματα όπως η κερδοφορία και το μερίδιο 

αγοράς (Liden et al. 2000, Spreitzer 1995, Koberg et al. 1999). 

  

Οι έννοιες των ομάδων και της ομαδικής εργασίας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στη διοίκηση της  ποιότητας (Dimitriades, 2000). Η έννοια της ομαδικής 

εργασίας συνδέεται άμεσα και με την έννοια της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων. Ο Randolph (1995) –μεταξύ άλλων- θεωρεί την ομαδική εργασία ως έναν 

από τους τρεις κρίσιμους παράγοντες της ενδυνάμωσης (οι άλλοι δύο είναι η ύπαρξη ενός 

εμπνευσμένου οράματος και η διάχυση της πληροφόρησης). Οι Quinn and Spreitzer, 

μεταξύ των οργανωσιακών παραγόντων που αναγνωρίζουν ως κρίσιμους και σημαντικούς 

για την αποτελεσματική λειτουργία της ενδυνάμωσης καταγράφουν και την ομαδική 

εργασία. Η ομαδική εργασία συνδέεται επίσης θετικά με την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα, με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης  εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών, μειωμένα λειτουργικά κόστη, βελτιωμένη τιμολόγηση, βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων, της ποιότητας υπηρεσιών, της καινοτομικότητας  και 

της καλύτερης εξυπηρέτησης (Evans and Lindsay 1999, Ingram 1996, Natale et al. 1995, 

Ingram et al. 1997, Twomey and Kleiner 1996). Η ομαδική εργασία σε συνδυασμό με τον 

πελατοκεντρικό προσανατολισμό αναγνωρίζονται ως βασικά στοιχεία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης ποιότητας (Korukanda, 1988). Οι οργανισμοί που 

θέτουν στόχους ποιότητας και πελατοκεντρικού προσανατολισμού θα πρέπει να 

αναπτύξουν μία κουλτούρα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. Οι  Feurer et al. (1996) 

θεωρούν την εκπαίδευση σε θέματα ομαδικής εργασίας ως έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων εργασίας. Η έλλειψη εκπαίδευσης 



 8

ή η λανθασμένη σύνθεση της ομάδας παράγουν κρίσιμα κενά δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

γνώσεων που μοιραία θα οδηγήσουν στη μείωση της απόδοσης της ομάδας. 

 

Παρά την υψηλή συχνότητα εγχειρημάτων υιοθέτησης προγραμμάτων ομαδικής εργασίας, 

οι διαθέσιμες εμπειρικές μελέτες με τη χρήση αυστηρά επιστημονικών κριτηρίων για την 

αξιολόγηση των επιδράσεών τους στην ποιότητα των υπηρεσιών (εσωτερικών και 

εξωτερικών), στην ικανοποίηση των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) και σε δείκτες 

απόδοσης των οργανισμών (ιδιωτικών και δημοσίων) είναι ελάχιστες και εξαντλούνται 

κυρίως σε αναφορές διευθυντικών στελεχών και συμβούλων οργανισμών που έχουν 

εφαρμόσει παρόμοια προγράμματα. Οι Ingram and Desombre (1999) επισημαίνουν την 

ύπαρξη «ερευνητικού κενού» κυρίως στον τομέα υπηρεσιών, που οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τα εμπράγματα αγαθά. 

 

Αρκετά συχνά οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα κατηγορούνται για χαμηλά επίπεδα 

αποδόσεων τα οποία υπολείπονται των ιδιωτικών οργανισμών, με την υστέρηση αυτή να 

αναφέρεται τόσο στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και στην 

αποδοτικότητα του συστήματος παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Σε μία δημοκρατική 

κοινωνία όμως, η ικανοποίηση/δυσαρέσκεια από τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί θέμα 

θεμελιώδους σημασίας (Poister and Henry, 1994). Παρόλα αυτά, η λεπτομερής 

συγκεκριμενοποίηση και διαχείριση του συστήματος και των διεργασιών παροχής 

υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα είναι δύσκολη λόγω των πολλαπλών κριτηρίων απόδοσης 

στη βάση των οποίων αξιολογούνται ή θα έπρεπε να αξιολογούνται οι δημόσιοι 

οργανισμοί συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας, της αποδοτικότητας, της αμεροληψίας 

και της δημοσιονομικής πειθαρχίας (Wilson, 1989). Απλά διατυπωμένα θέματα όπως η 

έννοια της “ανταποκρισιμότητας” μπορούν να γίνουν πολύπλοκα και δύσκολα οριζόμενα  

για έναν δημόσιο οργανισμό.       

 

Παρά τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 

με κυριότερη ότι οι τελευταίοι δεν λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, είναι 

έκδηλη -κυρίως από τη δεκαετία του 1990- η τάση υιοθέτησης των γενικών αρχών του 

ιδιωτικού μάνατζμεντ όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την σχετικά πρόσφατη έννοια του 

Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στα πλαίσια της οποίας εξέχουσα θέση κατέχει ο 

πελατοκεντρικός προσανατολισμός (Chandler 2000, Lane 2001, Brown et al. 2003). Η 

σύγχρονη αυτή τάση συμπεριλαμβάνει διάφορα προγράμματα διοίκησης ποιότητας και 
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ανασχεδιασμού λειτουργιών, το κίνημα επανίδρυσης του κράτους (reinventing government 

movement) (Osborne and Gaebler, 1992) αντανακλώντας μία σχεδόν ομόφωνη άποψη ότι 

η βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα απαιτεί περισσότερη 

προσοχή και εστίαση στις ανάγκες και στις επιθυμίες των πολιτών-πελατών και 

μεγαλύτερη αυτονομία από το προσωπικό των οργανισμών στον σχεδιασμό και στην 

παροχή των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε αυτές 

(Dobuzinskis 1997, Robertson 1995, Wisniewski 2001). Όλες οι μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες των δημοσίων τομέων στα αναπτυγμένα κράτη  αναδεικνύουν έναν ισχυρό 

πελατοκεντρικό προσανατολισμό σε μια προσπάθεια εξόδου από την εσωστρέφεια και την 

απομόνωση που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στο νέο 

πολυπλοκότερο και με μεγαλύτερες απαιτήσεις οικονομικό και κατ’ επέκταση κοινωνικό–

πολιτικό περιβάλλον. Η έννοια της πολυπλοκότητας αποτελεί το σημείο σύγκλισης της 

σύγχρονης επιστημονικής σκέψης που εισάγει την κρίσιμη έννοια της “αυτονομίας”. Οι 

Barzelay and Armajani (1992) υποστηρίζουν ότι το γραφειοκρατικό μοντέλο με την 

έμφαση στον κεντρικό έλεγχο, στην παραγωγικότητα και στη συμμόρφωση στους κανόνες 

παραχωρεί τη θέση του στο μετα-γραφειοκρατικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στην 

εξυπηρέτηση του “πολίτη” και στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.    

 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ εκφράζει την τάση απομάκρυνσης των οργανισμών του 

δημοσίου τομέα από την παραδοσιακή γραφειοκρατική οργάνωση και την προσέγγισή 

τους σε πιο ευέλικτα και οριζόντια συστήματα διοίκησης όπως η ενδυνάμωση 

εργαζομένων και η καθιέρωση αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας. Με την υιοθέτηση 

των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα ο εξωστρεφής 

προσανατολισμός της δημόσιας διοίκησης (Frederickson, 1991). Στρατηγική επιδίωξη των 

περισσότερων προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης είναι η επανίδρυση των 

δημοσίων υπηρεσιών με τον επανασχεδιασμό μιας δημόσιας διοίκησης 

προσανατολισμένης στα αποτελέσματα και στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του 

πολίτη. Σε γενικές γραμμές το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ εκφράζει ένα πολιτο-κεντρικό 

πρότυπο διοίκησης εξωστρεφώς προσανατολισμένο στη βάση μιας φιλοσοφίας ανοιχτής 

διοίκησης που οριοθετεί το περιεχόμενο του αναδυόμενου διοικητικού προτύπου της 

μεταγραφειοκρατίας (Barzeleay 1992, Kernagham 2000).   
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Στη διαδικασία υλοποίησης όμως ενός προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών 

στον δημόσιο τομέα παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα: η έννοια του “πελάτη” δεν 

είναι σαφώς ορισμένη στον δημόσιο τομέα, η αναγνώριση των πελατών των δημοσίων 

οργανισμών είναι δύσκολη υπόθεση και η σχέση μεταξύ γραφειοκρατών και πολιτικών 

περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες βελτίωσης. Επιπρόσθετα, ένα πρόγραμμα 

βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταδιακή αλλαγή της 

οργανωσιακής κουλτούρας που συχνά έρχεται σε αντίθεση με τα βραχυχρόνια πλαίσια στα 

οποία λειτουργεί η εκάστοτε εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και εντός των οποίων θα πρέπει 

να παράγει απτά αποτελέσματα.     

 

Ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών, μία σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα έχει να κάνει με την έννοια της 

“κυριαρχίας του πελάτη” η οποία αποδυναμώνεται από τον μονοπωλιακό χαρακτήρα των 

περισσότερων δημοσίων οργανισμών και περιορίζεται ακόμη περισσότερο από τον τρόπο 

χρηματοδότησής τους μέσω της υποχρεωτικής φορολογίας των πολιτών. H πρόκληση για 

τους δημόσιους οργανισμούς είναι να ερμηνεύσουν την “πολιτική αγορά” των πολιτών και 

να αποκρυπτογραφήσουν τις προτιμήσεις τους μέσα από ένα σύστημα συλλογικών 

αποφάσεων, προερχόμενο από αντιπροσωπευτικούς δημοκρατικούς θεσμούς (Moore, 

1995). Επιπλέον, η μέτρηση της απόδοσης και της αξίας των αποτελεσμάτων 

(παραγωγικότητα, ανάπτυξη, διατήρηση του πελάτη, ποιότητα υπηρεσιών) στον δημόσιο 

τομέα αποτελεί πολύπλοκη διεργασία εμπλέκοντας πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

είναι δύσκολο να οριστούν και να μετρηθούν. Παρόλα αυτά, οι ιδιαιτερότητες του 

δημοσίου τομέα δεν θα πρέπει να αποτελούν άλλοθι για τη μη διερεύνηση των παραπάνω 

θεμάτων. Απλά χρειάζεται να συνεκτιμώνται.      

 

Οι παραπάνω τάσεις δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και το σύστημα 

διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα στον δημόσιο τομέα το οποίο δείχνει να 

απομακρύνεται από το πατερναλιστικό αυστηρά ιεραρχικό στυλ με τις τυποποιημένες και 

σταθερές εργασιακές πρακτικές, προς ένα πιο ευέλικτο και οριζόντιο σχήμα 

προσανατολισμένο περισσότερο στα αποτελέσματα παρά στις εσωτερικές διαδικασίες που 

δεν προσθέτουν καμία αξία στο κοινωνικό σύνολο. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες 

αλλαγής όμως πολλά στοιχεία του παραδοσιακού μοντέλου διοίκησης συνεχίζουν να 

παραμένουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Αν και παρατηρείται ομοφωνία στο ότι τα 

συστήματα και οι διαδικασίες της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα θα πρέπει να 
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γίνουν πιο ανταποκρίσιμα, ευέλικτα και αποδοτικά, η “μεταρρύθμιση” δείχνει να 

παραμένει κυρίως ως στόχος παρά πραγματικότητα, κάτω από τους περιορισμούς που 

θέτει η εμπλοκή της πολιτικής και η αρχή της δικαιοσύνης και της παροχής δημοσίων 

αγαθών (Boyne et al., 1999).   

 

Σύμφωνα με τον Chandler (2003) μία από τις θεμελιώδεις αιτίες υιοθέτησης 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών βρίσκεται στις  οικονομικές υφέσεις των δεκαετιών 1980 

και 1990 οι οποίες επιτάσσουν ισχυρές δομικές αλλαγές όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και 

στον δημόσιο τομέα, με εστίαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Οι τάσεις σύγκλισης στη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα 

ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα –ως αποτέλεσμα της σύγχρονης παραδοχής ότι ο 

δημόσιος τομέας μπορεί να γίνει αποδοτικότερος λειτουργώντας πιο “επιχειρηματικά”- 

αναφέρονται στο καθεστώς της απασχόλησης, στην εργασιακή ασφάλεια, στη διοικητική 

αποκέντρωση και μεταβίβαση εξουσιών, στη διοικητική ευελιξία και αυτονομία, στη 

διασφάλιση διοικητικής και οργανωσιακής λογοδοσίας. Οι προκλήσεις της σύγχρονης 

εποχής που σχετίζονται με  τη διεθνοποίηση των συναλλαγών και τις νέες τεχνολογίες 

περιορίζουν τη λειτουργική και ιεραρχική διάκριση των θέσεων εργασίας και ενισχύουν  

την ανάγκη υιοθέτησης νέων σχημάτων και εργασιακών πρακτικών από τις δημόσιες 

υπηρεσίες και οργανισμούς. 

 

Στα πλαίσια των -σε παγκόσμια κλίμακα- πιέσεων για αναδιοργάνωση των δημοσίων 

τομέων, οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες κρίνονται μη ανταποκρίσιμες και ανεπαρκείς 

αποτελώντας τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Οι 

“μεταπολεμικές” δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές 

από άκαμπτες γραφειοκρατικές δομές και “πελατειακές” σχέσεις μεταξύ πολιτών, 

δημόσιας διοίκησης και πολιτικών κομμάτων (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης & Αποκέντρωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία 2005-2007» 2005, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών 2001, Μακρυδημήτρης 1993, 

Αργυροπούλου 1990). Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές που τη διέπουν. Η υποχρεωτική προσαρμογή στην 

Πράξη Εκσυγχρονισμού Δημόσιας Διοίκησης (Modernizing Government Act) που 

εκδόθηκε το 2001 αναφέρεται στην αλλαγή εστίασης της δημόσιας διοίκησης από τις 

παραδοσιακές δραστηριότητες προς ένα πολιτο-κεντρικό και αποτελεσματο-κεντρικό 

προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες παροτρύνονται σε 
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όλα τα επίπεδα: να εκσυγχρονίσουν και να αποκεντρώσουν τις λειτουργίες τους, να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και να εξισορροπήσουν τις ανάγκες όλων των 

συμμετεχόντων, να εστιαστούν στα αποτελέσματα, να βελτιώσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους, να απλοποιήσουν λειτουργίες και διαδικασίες, να ενδυναμώσουν τους 

εργαζόμενους, να  αναπτύξουν ένα νέο στυλ “εμπνευσμένης” ηγεσίας και να 

δημιουργήσουν μία κουλτούρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαφάνειας, αμεροληψίας, 

συνεχούς αξιολόγησης, μάθησης και καινοτομίας. Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων 

και η εστίαση των δημοσίων υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών σημαίνει τη λειτουργία 

τους ως ανοικτά και διάφανα συστήματα όπου ο πολίτης δεν αντιμετωπίζεται απλά ως 

νομικό αντικείμενο αλλά ως “πελάτης” με ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις. Το Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ ως σύγχρονο πρότυπο διοικητικής μεταρρύθμισης δεν εξαντλείται 

στη βελτιστοποίηση των όρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, αλλά προϋποθέτει την 

επανίδρυση του διοικητικού συστήματος και την ανάπτυξη  μιας κουλτούρας “ποιότητας” 

από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία παροχής δημοσίων υπηρεσιών. 

 

Είναι έκδηλο ότι στην τελευταία κυρίως δεκαετία παρατηρείται στην Ελλάδα μία έξαρση 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (Πολιτεία, Σύζευξις, Κοινό Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης 

στα πλαίσια του EFQM) και ίδρυσης ή ενίσχυσης διαφόρων Υπηρεσιών (Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, Συνήγορος του Πολίτη) με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων με την παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών 

υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιδίωξη και της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. Για 

τον σκοπό αυτό σχεδιάζονται διάφορα προγράμματα υπό τον γενικό τίτλο “Ποιότητα για 

τον Πολίτη” με σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του φορολογούμενου πολίτη, όπως για παράδειγμα η 

έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση και η διεύρυνση παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

(Υπουργείο οικονομίας και Οικονομικών, 2005).  

 

Από προσεκτική εξέταση των παραπάνω αναδεικνύεται μία μονοσήμαντη εστίαση στην 

εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πολίτη-φορολογούμενου. Η σημασία του εργαζόμενου 

που ως “εσωτερικός πελάτης” αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της “αλυσίδας αξίας” των 

υπηρεσιών φαίνεται να υποβαθμίζεται και δεν συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής ποιότητας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός 
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συστηματικής μέτρησης και παρακολούθησης της ικανοποίησης/δυσαρέσκειας των 

εργαζομένων ούτε ένα επίσημο σύστημα διαχείρισης και αξιοποίησης των παραπόνων 

τους. Από την άλλη πλευρά, ως προς τον “εξωτερικό πελάτη” –δηλαδή τον 

φορολογούμενο πολίτη- οι προσπάθειες δείχνουν να εξαντλούνται στη βελτίωση των όρων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας τεχνικού κυρίως περιεχομένου όπως για παράδειγμα η 

διεύρυνση παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Οι επισκοπήσεις που διενεργούνται 

περιστασιακά και αποσπασματικά φαίνεται να έχουν περιγραφικό στατιστικό χαρακτήρα 

και καταγράφουν τον βαθμό ικανοποίησης/δυσαρέσκειας με συγκεκριμένα τεχνικά κυρίως 

θέματα όπως η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η επιτυχής εφαρμογή 

όμως των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ προϋποθέτει την επανίδρυση του 

διοικητικού συστήματος με ανάπτυξη μιας καθολικής κουλτούρας “ποιότητας” σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών. 

 

• Ερευνητικό πρόβλημα 

Αναγνωρίζοντας τον υψηλό βαθμό ετερογένειας και πολυπλοκότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών, η διατριβή εστιάζεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) οι 

οποίες αποτελούν τον κορμό της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. Οι εργαζόμενοι των 

Δ.Ο.Υ είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τους φορολογούμενους πολίτες και μέσω 

αυτών πραγματοποιείται η παροχή των τελικών φορολογικών υπηρεσιών. “Ποιότητα και 

εξυπηρέτηση του πολίτη” αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής και υπηρεσιακής 

ηγεσίας της Φορολογικής Διοίκησης όπως αναδεικνύεται από σχετικά έργα τα οποία 

βρίσκονται σε εξέλιξη και εντάσσονται στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

Πολιτεία: δημιουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤΕΠ) όπου ο πολίτης θα 

εξυπηρετείται από έναν σταθμό εξυπηρέτησης μέσα στη Δ.Ο.Υ, “Διοίκηση διά στόχων”, 

πιλοτική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης 

εντύπων, Χάρτης Δικαιωμάτων Πολιτών, Κώδικας Δεοντολογίας των υπαλλήλων, 

διενέργεια τακτικών (ετήσιων) ερευνών για τον έλεγχο του βαθμού ικανοποίησης των 

συναλλασσόμενων με τις Δ.Ο.Υ πολιτών, απλουστεύσεις διαδικασιών (Υπ. Οικονομίας 

και Οικονομικών, Διεύθυνση Οργάνωσης, 2005).  

 

Η εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των Αρχών της 

Φορολογικής Διοίκησης με άξονες την οικοδόμηση και παγίωση σχέσεων εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας κράτους-πολίτη και τη μείωση του κόστους διαχείρισης, τόσο του 

δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως αποτέλεσμα πάταξης της 
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γραφειοκρατίας, απλοποίησης του φορολογικού συστήματος και επιμόρφωσης των 

στελεχών της (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, ¨Η Εξυπηρέτηση του Πολίτη από το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών¨, 2005). 

 

Από τα παραπάνω προγράμματα κάποια παραμένουν αρκετά χρόνια σε πιλοτικό στάδιο 

εφαρμογής (Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΣΤΕΠ), από κάποια δεν υπάρχουν ακόμη 

συγκεκριμένα αποτελέσματα (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) και κάποια άλλα 

εξαντλούνται στη βελτίωση των όρων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ηλεκτρονική βάση 

εντύπων, διεύρυνση χρήσης των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου).  

 

Αν και είναι έκδηλη η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της εξυπηρέτησης του φορολογούμενου πολίτη, είναι προφανής επίσης και η έλλειψη ενός 

μακροχρόνιου συνεκτικού σχεδίου που να χαρακτηρίζεται από συστημικότητα και 

μεθοδικότητα. Παρά την έμφαση που δίνεται στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση/ικανοποίηση του πολίτη δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ένα 

πλαίσιο συστηματικού ορισμού, μέτρησης και παρακολούθησής τους. Ως εκ τούτου κάθε 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια το πιθανότερο είναι να χαρακτηρίζεται από 

αποσπασματικότητα και τυχαιότητα. Επιπλέον, δεν είναι εφικτή η λήψη αποτελεσματικών 

μέτρων αφού δεν είναι σαφές ποια στοιχεία ή χαρακτηριστικά της ποιότητας χρειάζονται 

βελτίωση και ποια από αυτά προσδιορίζουν και διαμορφώνουν το επίπεδο 

ικανοποίησης/δυσαρέσκειας των πολιτών. Τέλος, δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

καταδεικνύουν την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης των εργαζομένων που 

συνδέονται θετικά με δείκτες εργασιακής και οργανωσιακής απόδοσης, καθώς επίσης και 

με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη.  

 

Συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω διατυπώνονται οι εξής διαπιστώσεις που έχουν να 

κάνουν με την ποιότητα υπηρεσιών και τον ανθρώπινο παράγοντα στο περιβάλλον της 

φορολογικής διοίκησης, οριοθετώντας παράλληλα το κύριο ερευνητικό πρόβλημα:  

α) μονομερής και αποσπασματική εστίαση στον φορολογούμενο πολίτη που αποτελεί τον 

“εξωτερικό πελάτη” του συστήματος παροχής υπηρεσιών και μέρος μιας ενιαίας 

“αλυσίδας αξίας της υπηρεσίας” που δείχνει να εξαντλείται σε προσπάθειες βελτίωσης των 

τεχνικών όρων πληροφόρησης και επικοινωνίας   
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β) υποβάθμιση της σημαντικότητας του εργαζόμενου που ως “εσωτερικός πελάτης” 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών 

γ) στασιμότητα ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών διοίκησης 

του ανθρώπινου παράγοντα ικανών να υποστηρίξουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που 

θέτει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Ως τέτοια μέθοδος 

εξετάζεται η “ενδυνάμωση” των εργαζομένων μέσω της οποίας o εργαζόμενος –από τον 

οποίο εξαρτάται ο βαθμός επιτυχίας υλοποίησης των προγραμμάτων ποιότητας- 

“εμπλέκεται” ενεργά στο σύστημα παροχής των υπηρεσιών.     

δ) έλλειψη ενός πλαισίου πολυκριτήριας μέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας 

υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και της ικανοποίησης (εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών).  

 

 

1.2  Σκοπός και στόχοι της διατριβής    

   

Κύριος σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση του ανθρώπινου παράγοντα και η 

διασύνδεσή του με την ποιότητα υπηρεσιών στο περιβάλλον της ελληνικής φορολογικής 

διοίκησης και συγκεκριμένα των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ). Ο 

ανθρώπινος παράγοντας συμπεριλαμβάνει τις έννοιες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

πελάτη ως αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

εξετάζονται οι εργαζόμενοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) ως 

εσωτερικοί πελάτες και οι φορολογούμενοι ως εξωτερικοί πελάτες. 

 

Ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων οι οποίες διατυπώνονται σε τρία επίπεδα (βλ. 

κεφάλαιο 3), πραγματοποιείται με τη διενέργεια τριών διακριτών μελετών. Ειδικότερα: 

α) η πρώτη μελέτη εστιάζεται στους “εσωτερικούς” πελάτες, ήτοι τους εργαζόμενους των 

Δ.Ο.Υ τους οποίους εξετάζει ως προς τέσσερις σύνθετες μεταβλητές: i) την ψυχολογική 

ενδυνάμωση, ii) την ποιότητα “εσωτερικών” υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών που 

αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους, iii) την ικανοποίησή τους από 

το επίπεδο της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και iv) την ομαδική εργασία. Η 

ενδυνάμωση εργαζομένων ως εξαρτημένη μεταβλητή εικάζεται ότι συνδέεται και 

επηρεάζεται από την ύπαρξη ενός “υποστηρικτικού” εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο 

εν προκειμένω ορίζεται από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, την ικανοποίηση και 
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την ομαδική εργασία. Κεντρικός στόχος της μελέτης είναι η ανάπτυξη και έλεγχος ενός 

δομικού μοντέλου που να απεικονίζει τις σχέσεις επίδρασης που μπορεί να ασκήσει ένα 

“υποστηρικτικό” εργασιακό περιβάλλον στην ενδυνάμωση των εργαζομένων η οποία 

αποτελεί μία σύγχρονη πρακτική διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα και συνδέεται 

θετικά με δείκτες οργανωσιακών και ατομικών αποδόσεων. 

  

β) η δεύτερη μελέτη αναφέρεται στους “εξωτερικούς” πελάτες, ήτοι τους 

φορολογούμενους που εξετάζονται ως προς δύο σύνθετες μεταβλητές: i) την ποιότητα 

υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ και ii) την  ικανοποίησή 

τους από αυτές. Εδώ επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης των δύο μεταβλητών και 

ειδικότερα ο έλεγχος διαστασιμότητας και διακριτότητάς τους. 

 

γ) η τρίτη μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση σχέσεων και διενέργεια συγκρίσεων ανάμεσα 

στις δύο “κοινές” -μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πελατών- εξεταζόμενες 

μεταβλητές, ήτοι: i) ανάμεσα στην ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών και 

ii) ανάμεσα στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από την ποιότητα 

εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Η μελέτη επικεντρώνεται: i) στη 

διερεύνηση του βαθμού διαφοροποίησης/σύγκλισης ανάμεσα στα -κατ’ αντιστοιχία- 

επιμέρους στοιχεία/ερωτήματα που συνθέτουν τις “κοινές” μεταβλητές και ii) στον 

εντοπισμό των στοιχείων με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωσή τους. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα με την εφαρμογή 

της στρατηγικής της μελέτης περιπτώσεως που έλαβε χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

και βασίστηκε σε δείγμα 330 εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. και δείγμα 425 φορολογουμένων 

(βλ. κεφάλαιο 4, Δειγματοληψία και διαδικασία συλλογής δεδομένων). Για τη 

λειτουργοποίηση των υπό εξέταση μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν κατά κανόνα διεθνώς 

καθιερωμένα πολυθεματικά ερευνητικά εργαλεία που προσαρμόστηκαν ανάλογα στο 

περιβάλλον της έρευνας στο οποίο δεν είχαν τύχει προηγούμενης εφαρμογής. Για τη 

μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της 

ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από τις εσωτερικές και εξωτερικές 

υπηρεσίες αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκε ως βάση η κλίμακα SERVPERF (Cronin and 

Taylor, 1992) που αποτελεί το βασιζόμενο στην αντιλαμβανόμενη απόδοση υπηρεσιών 

τμήμα του SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). Η προσαρμογή έγινε κατά τα πρότυπα 

των εργασιών των Kang et al. (2002) και Sureshchandar et al. (2002). Η ενδυνάμωση των 
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εργαζομένων μετρήθηκε με την πολυθεματική κλίμακα που αναπτύχθηκε από τον Menon 

(2001), ενώ για την ομαδική εργασία σχεδιάστηκε ειδική κλίμακα για τους σκοπούς της 

έρευνας (βλ. κεφάλαιο 4, Εργαλεία Μέτρησης Μεταβλητών).   

 

 

 1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού σκοπού που διατυπώθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα 

κύρια ερευνητικά ερωτήματα (research questions) που θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη 

διατριβή μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

 

• Ερωτήματα σχετικά με τη μελέτη των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων των Δ.Ο.Υ): 

α) Μπορούν τα είκοσι δύο ερωτήματα της πολυθεματικής κλίμακας SERVPERF (Cronin 

and Taylor, 1992) -με τις ανάλογες κατά περίπτωση προσαρμογές- να διαμορφώσουν μία 

συνεκτική και αξιόπιστη βάση για τη μέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών 

και της ικανοποίησης, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ; 

Αν ναι, τότε ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία/παράγοντες που τις προσδιορίζουν;  Επιπλέον 

ποια σχέση υπάρχει μεταξύ τους;  Είναι διακριτές ή όχι στο “μυαλό” των εργαζομένων; 

β) Τα ερωτήματα της πολυδιάστατης κλίμακας (Menon, 2001) -με ανάλογη προσαρμογή- 

μπορούν να διαμορφώσουν ένα συνεκτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για τη μέτρηση της 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ; Αν ναι, τότε ποια κρίσιμα 

στοιχεία/παράγοντες τη διαμορφώνουν;  

γ) Η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, η ικανοποίηση και η ομαδική εργασία ως στοιχεία 

ενός “υποστηρικτικού” εργασιακού περιβάλλοντος μπορούν να ασκήσουν θετική 

επίδραση και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ; Αν ναι, σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο;   

    

• Ερωτήματα σχετικά με τη διερεύνηση των εξωτερικών πελατών (φορολογούμενων):  

α) Τα είκοσι δύο ερωτήματα της σύνθετης κλίμακας SERVPERF  -με τις ανάλογες κατά 

περίπτωση προσαρμογές- μπορούν να διαμορφώσουν μία συνεκτική και αξιόπιστη βάση 

για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ και της ικανοποίησης των 

φορολογούμενων; Αν ναι, τότε ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που τις ερμηνεύουν;   

β) Επιπλέον ποια σχέση υπάρχει μεταξύ τους;  Είναι διακριτές ή όχι στο “μυαλό” των 

φορολογούμενων; 
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• Ερωτήματα αναφορικά με τις σχέσεις και τα κρίσιμα στοιχεία που προσδιορίζουν την 

ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών 

αντίστοιχα:  

α) Ποια σχέση (ή διαφοροποίηση) υπάρχει ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία που 

συνθέτουν την αντιλαμβανόμενη από τους φορολογούμενους ποιότητα υπηρεσιών των 

Δ.Ο.Υ και την αντιλαμβανόμενη από τους εργαζόμενους ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών; 

β) Ποια σχέση (ή διαφοροποίηση) υφίσταται ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία που 

διαμορφώνουν αφενός την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (φορολογούμενων) από 

την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ και αφετέρου την ικανοποίηση 

των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων των Δ.Ο.Υ) από την ποιότητα των υπηρεσιών που 

λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους;  

γ) Ποια στοιχεία-ερωτήματα της χρησιμοποιούμενης πολυθεματικής κλίμακας έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης από τους 

φορολογούμενους συνολικής ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ και ποια αντίστοιχα 

συμβάλλουν περισσότερο στον προσδιορισμό της συνολικής ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ;   

δ) Ποια στοιχεία-ερωτήματα του χρησιμοποιούμενου ερευνητικού εργαλείου έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της ικανοποίησης των φορολογούμενων από την 

ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ και ποια αντίστοιχα συνεισφέρουν περισσότερο στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών; 

 

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, στη διερεύνηση των οποίων θα επικεντρωθεί η διατριβή 

συνοψίζονται ως εξής: 

• Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα ή οι παράγοντες στη βάση των οποίων οι εργαζόμενοι 

των Δ.Ο.Υ αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους 

συνεργάτες τους και ποια από αυτά διαμορφώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

ικανοποίησή τους;  

• Ποια στοιχεία ή παράγοντες συνθέτουν και διαμορφώνουν την ψυχολογική 

ενδυνάμωση των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ; 

• Με ποιον τρόπο ένα “υποστηρικτικό” εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό ορίζεται από 

την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, την ικανοποίηση και την ομαδική εργασία 
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συνδέεται και μπορεί (ή δεν μπορεί) να επηρεάσει την ψυχολογική ενδυνάμωση των 

εργαζομένων;  

• Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα ή οι παράγοντες στη βάση των οποίων οι 

φορολογούμενοι αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις 

Δ.Ο.Υ και ποια από αυτά συμβάλλουν περισσότερο στην ικανοποίησή τους; 

 

 

1.3  Οργάνωση και διάρθρωση της διατριβής 

 

Η διατριβή χωρίζεται σε έξι κύρια κεφάλαια ως εξής:  

Το πρώτο κεφάλαιο της Εισαγωγής  παρέχει ένα γενικό περίγραμμα της διατριβής. Αρχικά 

καθορίζεται το υπόβαθρο του ερευνητικού θέματος με σκιαγράφηση του θεωρητικού 

πλαισίου στα πλαίσια του οποίου οριοθετείται και περιγράφεται το κύριο ερευνητικό 

πρόβλημα που δικαιολογεί και τον λόγο πραγματοποίησής της. Στη συνέχεια 

διατυπώνονται ο σκοπός και στόχοι της διατριβής ακολουθούμενοι από μία περιγραφή των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Το κεφάλαιο κλείνει με την περιγραφή της δομής και 

διάρθρωσης των υπόλοιπων κεφαλαίων.  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο διακρίνεται σε έξι θεματικές ενότητες και αναφέρεται στη γενική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που επιχειρεί να καλύψει το ευρύτερο γνωστικό πεδίο που 

πραγματεύεται η διατριβή. Το κεφάλαιο αποτελεί σύνθεση γνωστικών αντικειμένων της 

ευρύτερης βιβλιογραφίας του μάνατζμεντ όπως διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση 

υπηρεσιών, ενδοοργανωσιακό (internal) μάρκετινγκ, διοίκηση ολικής ποιότητας και 

δημόσια διοίκηση διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ και συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο. 

Παρά τον μεγάλο όγκο της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και τις επικαλύψεις που 

παρατηρούνται συχνά μεταξύ διαφόρων γνωστικών αντικειμένων καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς που να 

διευκολύνει τη μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στο εννοιολογικό 

πλαίσιο της διατριβής στη βάση του οποίου γίνεται η διατύπωση των προς έλεγχο 

ερευνητικών υποθέσεων. Για τον σκοπό αυτό η ευρύτερη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

ταξινομήθηκε σε έξι διακριτές ενότητες: 

• Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα με εστίαση στον τομέα υπηρεσιών 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία 
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• Δημόσια Διοίκηση και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

• Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα στη Δημόσια Διοίκηση 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία στον Δημόσιο τομέα 

• Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα, Ποιότητα και Οργανωσιακή Αριστεία στο 

περιβάλλον της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.    

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάπτυξη του εννοιολογικού πλαισίου το οποίο αποτελεί την 

αφετηρία για την πραγματοποίηση της εμπειρικής έρευνας και τη βάση για την διατύπωση 

των ερευνητικών υποθέσεων και την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών. Γίνεται 

εκτεταμένη αναφορά στις έννοιες, στις θεωρίες και στα θεωρητικά σχήματα που 

σχετίζονται με τις υπό εμπειρική διερεύνηση μεταβλητές. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται 

η διατύπωση των προς έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων. Το κεφάλαιο διακρίνεται σε πέντε 

ενότητες που σε γενικές γραμμές αντιστοιχούν στις υπό διερεύνηση έννοιες/μεταβλητές:  

• ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση 

• ενδοοργανωσιακό/εσωτερικό μάρκετινγκ με εστίαση στις εσωτερικές υπηρεσίες  

• ομαδική εργασία 

• ψυχολογική ενδυνάμωση 

• διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και περιγράφει 

τον σχεδιασμό της έρευνας και την ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε, τη 

δειγματοληψία και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων, καθώς επίσης και τη 

λειτουργοποίηση των υπό εξέταση μεταβλητών. Η περιγραφή και ανάλυση των παραπάνω 

διακρίνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ. και η 

δεύτερη στους φορολογούμενους που αποτελούν δύο ανεξάρτητα δείγματα της έρευνας.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα ευρήματα των στατιστικών αναλύσεων που 

διενεργήθηκαν για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και 

των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρώτης 

μελέτης που εστιάζεται στους εργαζόμενους. Για λόγους σαφήνειας και πληρότητας το 

κεφάλαιο διακρίνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις υπο-

μελέτες με βάση τους σκοπούς και τις ερευνητικές υποθέσεις, όπως ακριβώς 

διατυπώνονται και ταξινομούνται στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. 
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Στο έκτο κεφάλαιο, Συμπεράσματα/Προτάσεις επιχειρείται η ερμηνεία και διασύνδεση των 

σημαντικότερων ευρημάτων με την προηγούμενη γνώση και το συγκεκριμένο θεωρητικό 

πλαίσιο έρευνας. Το κεφάλαιο αρχίζει με μία σύντομη ανακεφαλαίωση της εννοιολογικής 

και μεθοδολογικής προσέγγισης σε συνδυασμό με τα κυριότερα ερευνητικά πορίσματα. 

Γίνεται αξιολόγηση των σημαντικότερων ευρημάτων της έρευνας και εξάγονται τα 

συμπεράσματα. Επιπλέον, επισημαίνεται η χρησιμότητα και οι δυνατότητες εφαρμογής 

τους σε πρακτικό επίπεδο με την υποβολή σχετικών προτάσεων. Τέλος, αναφέρεται η 

συνεισφορά και η χρησιμότητα της διατριβής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

Ακολουθούν  οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η μελέτη και η υποβολή προτάσεων 

για μελλοντική έρευνα. 

 

Στο τέλος της διατριβής παρατίθενται η Βιβλιογραφία, τα Ευρετήρια πινάκων, 

διαγραμμάτων, σχημάτων  και τα Παραρτήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία γενική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 

διακρίνεται σε έξι θεματικές ενότητες και επιχειρούν να καλύψουν το ευρύτερο γνωστικό 

πεδίο της διατριβής. Ειδικότερα επιχειρείται μία σύνθεση της ευρύτερης βιβλιογραφίας 

του μάνατζμεντ που αναφέρεται στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα, στη Διοίκηση 

Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Ποιότητας και στη Δημόσια Διοίκηση. Στα πλαίσια αυτού του 

ευρέως φάσματος της βιβλιογραφίας δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 

και στη διευρυμένη έννοια του πελατοκεντρικού προσανατολισμού. Επιχειρείται επίσης η 

σύνδεση της σπουδαιότητας του ανθρώπινου παράγοντα και των πρακτικών διοίκησής του 

με την ποιότητα υπηρεσιών και τη διοίκηση της ποιότητας εν γένει, όπως αυτή εκφράζεται 

μέσα από ολιστικά μοντέλα διοίκησης ποιότητας και Οργανωσιακής Αριστείας. Επιπλέον, 

όλα τα παραπάνω εξετάζονται και στο ιδιαίτερο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης στις 

υπηρεσίες της οποίας εστιάζεται το κύριο μέρος της διατριβής. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στην κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και 

πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες διακρίνεται το κεφάλαιο προκειμένου να παράσχει ένα 

όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο και συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο του ευρύτερου 

γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύεται η διατριβή είναι οι εξής: 

1.  Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα με εστίαση στον τομέα υπηρεσιών 

2.  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία 

3.  Δημόσια Διοίκηση και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

4. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα στον Δημόσιο Τομέα 

5. Ποιότητα και Οργανωσιακή Αριστεία στον Δημόσιο Τομέα 

6. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα, Ποιότητα και Οργανωσιακή Αριστεία στο 

περιβάλλον της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης     
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2.1 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα με εστίαση στον τομέα υπηρεσιών 
 

2.1.1 Εισαγωγή: από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  

 

Σύμφωνα με τον Noe (2000) oι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

• η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης των αγορών 

• η πρόκληση της ισόρροπης ικανοποίησης των αναγκών όλων των συμμετεχόντων, 

συμπεριλαμβανομένων –εκτός ιδιοκτητών και μετόχων- των πελατών, των 

εργαζομένων και της κοινότητας 

• η πρόκληση της υιοθέτησης εργασιακών συστημάτων υψηλών αποδόσεων που 

συνδέουν τις νέες τεχνολογίες με τους ανθρώπινους πόρους και με νέες πιο ευέλικτες 

εργασιακές δομές και πρακτικές.  

Όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις παραπάνω προκλήσεις 

για τη δημιουργία και διατήρηση αξίας. Ο κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι ένα υποκινούμενο, άρτια εκπαιδευμένο και 

αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό (Noe, 2000).     

  

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) αναφέρεται στις πολιτικές, πρακτικές και 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την προσέλκυση, επιλογή και διοίκηση 

των εργαζομένων και επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις στάσεις και την απόδοσή τους (Noe 

2001, Schneider 1994). Οι πρακτικές της ΔΑΠ συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την 

πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (προγραμματισμός), την προσέλκυση των 

εργαζομένων (στρατολόγηση), την επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων (επιλογή), την 

εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους, το σύστημα των αμοιβών τους, το σύστημα 

αξιολόγησής τους και τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και 

εργασιακών σχέσεων (Noe, 2001). Οι αποτελεσματικές πρακτικές ΔΑΠ φαίνεται να 

συσχετίζονται θετικά με την απόδοση των οργανώσεων, αν και σχετικά πρόσφατα άρχισε 

να αναγνωρίζεται και να διευρύνεται ο ρόλος τους πέρα από μία απλή διοικητική 

αρμοδιότητα. Οι βασικές πρακτικές ΔΑΠ απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

         

  

  



  Σχήμα 2.1: Πρακτικές ΔΑΠ  

 

                                       Στρατηγική ΔΑΠ 
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   Πηγή: Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright (2000), Human Resource 

Management,   Irwin McGraw-Hill, p.4.    

 

Ο όρος “Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων” (ΔΑΠ) αν και εμφανίστηκε για πρώτη φορά  

το 1964 στα έργα των Myers, Pigors and Malm και του French άρχισε να 

χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά. Το 1989 για 

παράδειγμα στις ΗΠΑ η κυριότερη επαγγελματική ένωση για τα διευθυντικά στελέχη 

των τμημάτων Προσωπικού άλλαξε την επωνυμία της από “Οργανισμός για τη 

Διοίκηση Προσωπικού” σε “Οργανισμός για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων”. 

Ομοίως, όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

αντικατέστησαν τον όρο Προσωπικό με τον όρο Ανθρώπινοι Πόροι (Strauss, 2000). 

Παράλληλα όμως με τη λεκτική αλλαγή του όρου σημειώθηκε και βαθμιαία αλλαγή 

στη φιλοσοφία και εννοιολογικοποίησή του: 

• ενώ η “Διοίκηση Προσωπικού” αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως κόστος, 

η “Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων” τους αντιμετωπίζει ως περιουσιακά 

στοιχεία του ενεργητικού 

η “Διοίκηση Προσωπικού” εκφράζει μία δέσμη διακριτών διοικητικών 

υπολειτουργιών και δραστηριοτήτων “υποστήριξης” που είναι μετα-δραστικές, 

παθητικές και δευτερεύουσας σημασίας, ενώ από την άλλη πλευρά η  “Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων” εκφράζει μία προ-δραστική προσέγγιση ολοκληρωμένων 

υπολειτουργιών με εμπλουτισμό και διεύρυνση της λειτουργίας, της θέσης και της 

στρατηγικής σημασίας της στα πλαίσια του οργανισμού.  
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Επιπλέον, παρατηρείται μία μετατόπιση από τη βραχυχρόνια προσέγγιση της ¨διοίκησης 

των όρων απασχόλησης¨ σε μία μακροχρόνια προσέγγιση της ¨διοίκησης των επιδόσεων¨ 

(Torrington and Hall, 1995). 

 

 

2.1.2 Προσεγγίσεις  Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ)  

     

Οι απόψεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τα πρότυπα στρατηγικής διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις προσεγγίσεις: α) ενδεχομενική 

προσέγγιση (The Michigan and Νew York School), β) ανθρωπιστική προσέγγιση (The 

Harvard School) και γ) πολιτική προσέγγιση και διαδικασία της αλλαγής (The Warwick 

School) (Κουφίδου, 2001):  

 

α) η ενδεχομενική προσέγγιση (The Michigan and Νew York School) (Tichy et al., 1982) 

υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να διοικηθούν όπως και κάθε άλλος 

οργανωσιακός πόρος, δηλαδή με λιγότερο κόστος, με φειδώ, με δυνατότητα ανάπτυξης και 

βέλτιστη αξιοποίηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη ανάπτυξη συστημάτων 

επιλογής, απόδοσης, αξιολόγησης, αμοιβών και ανάπτυξης που είναι απαραίτητα για τη 

δημιουργία αξίας και τη διαμόρφωση συμπεριφορών που να μπορέσουν να οδηγήσουν 

στην αποτελεσματική εφαρμογή της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής. Η 

προσέγγιση αυτή αγνοεί σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων όπως ο σχεδιασμός και η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις. 

 

β) η προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Harvard (The Harvard Model) τονίζει την 

ανθρώπινη πλευρά της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συμπεριλαμβάνοντας τις 

αποφάσεις και τις ενέργειες εκείνες που επηρεάζουν τη φύση της σχέσης οργανισμού-

εργαζόμενου (Beer et al., 1985). Η προσέγγιση αυτή έχει μεγαλύτερη απήχηση στην 

Ευρώπη και λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα των μετόχων, της διοίκησης, των 

εργαζομένων, της Κυβέρνησης, των συνδικάτων και της κοινωνίας, στοιχεία που 

διευκολύνουν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών συστημάτων συνδιοίκησης. Υποστηρίζει 

ότι η ΔΑΠ θα πρέπει να οδηγεί στην ¨οργανωσιακή  δέσμευση¨ των εργαζομένων και να 

μην λειτουργεί απλά ως ένα μέσο της εργοδοσίας για βελτίωση της παραγωγικότητας και 

της κερδοφορίας, αλλά και ως μέσο εκπλήρωσης των αναγκών των εργαζομένων (Walton, 

1985).   
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γ) η πολιτική προσέγγιση και η διαδικασία της αλλαγής (The Warwick School) συνδυάζει 

την προσέγγιση του Harvard Model με την αλληλεπίδραση της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων και των μακροχρόνιων στόχων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της 

Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 αναδείχθηκε επίσης από πολλούς συγγραφείς  η άποψη 

που υποστήριζε μία ¨στρατηγική¨ διάσταση της ΔΑΠ που επεσήμανε ότι οι τέσσερις 

γενικές σε όλους τους οργανισμούς δραστηριότητες της ΔΑΠ, δηλαδή η διαδικασία 

επιλογής/εξέλιξης/τοποθέτησης, η διαδικασία αμοιβών, η διαδικασία ανάπτυξης και η 

διαδικασία αξιολόγησης, χρειάζεται να είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένες με τους 

γενικούς στρατηγικούς στόχους του οργανισμού (Κουφίδου, 2001).  

 

 

2.1.2.1 “Σκληρή” (hard) και  “μαλακή”  (soft) όψη της ΔΑΠ  

 

Για κάποιους συγγραφείς η τάση της πιο “συμμετοχικής” και “εξελιγμένης” ΔΑΠ δεν είναι 

τίποτε περισσότερο από μία αλλαγή στην ορολογία και μία προσωρινή θεωρητική μόδα 

που ελάχιστα αντανακλά στην πράξη την εννοιολογική διεύρυνση της ¨Διοίκησης 

Προσωπικού¨ (Kamoche, 1991). Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία σε μεγάλο βαθμό 

εστιάζεται στον εντοπισμό των πραγματικών διαφορών μεταξύ της προγενέστερης 

¨Διοίκησης Προσωπικού¨ και της σύγχρονης ¨Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων¨. Μία 

σημαντική διάκριση επισημαίνεται ανάμεσα στη ¨σκληρή¨ και στη ¨μαλακή¨ όψη της ΔΑΠ 

(Edgar and Geare 2005, Kamoche 1991). 

• ¨σκληρή¨ ΔΑΠ: ...εστιάζεται στη λέξη ¨Πόρος¨ του όρου ¨Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων¨. Υποστηρίζεται ότι οι εργαζόμενοι είναι πόροι και θα πρέπει να 

διαχειρίζονται όπως οποιοσδήποτε άλλος πόρος: απόκτηση με χαμηλό κόστος και 

χρήση με φειδώ, και μέγιστη όσο το δυνατόν ανάπτυξη και κερδοφόρα αξιοποίησή 

τους. 

• ¨μαλακή¨ ΔΑΠ: …επικεντρώνεται στη λέξη ¨Ανθρώπινος¨ του όρου ¨Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων¨. Υποστηρίζεται ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν έναν πόρο 

διαφορετικό από τους άλλους πόρους. Για τους περισσότερους οργανισμούς 

αποτελεί έναν πόρο πολύ ακριβότερο από οποιονδήποτε άλλο και για όλους τους 

οργανισμούς είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει αξία μέσω των άλλων 
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πόρων. Είναι ο πόρος του οποίου η δημιουργικότητα, η δέσμευση και οι 

ικανότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικό και διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτός ο πιο ακριβός και πολύτιμος πόρος απαιτεί 

προσεκτική επιλογή, εκτενή φροντίδα και ανάπτυξη, κατάλληλες αμοιβές και 

ενσωμάτωσή του στον οργανισμό (Kamoche, 1991). Τα κύρια χαρακτηριστικά 

διαφοροποίησης μεταξύ ¨μαλακής¨ και ¨σκληρής¨ όψης της ΔΑΠ περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2.1: Προσέγγιση “μαλακής” και “σκληρής” ΔΑΠ 

“Μαλακή”  (soft) ΔΑΠ “Σκληρή” (hard)  ΔΑΠ 

Εργαζόμενοι ως ¨πόροι¨ 

Προτεραιότητα στους ανθρώπους   

Δέσμευση 

Ολοκλήρωση/συνεργασία 

Ποιοτική/διαπραγμάτευση 

Εργαζόμενοι ως ¨κόστος¨ 

Προτεραιότητα  στην αγορά 

Συμμόρφωση 

Έλεγχος  

Ποσοτική/ορθολογική 

 
Πηγή:  Wright P. C. and  Rudolph J. (1994), ¨HRM Trends in the 1990s: Should Local 
Government Buy in?¨, International Journal of Public Sector Management, Vol. 7 No. 3, 
p. 30. 
 

Θεωρητικά η ¨μαλακή¨ όψη της ΔΑΠ αποσκοπεί στην εκπλήρωση των αναγκών των 

εργαζομένων ώστε να δημιουργούν ευνοϊκές στάσεις με τη χρήση κατάλληλων πρακτικών 

ΔΑΠ (Guest, 1997) που παράλληλα με ¨επικοινωνία, υποκίνηση και ηγεσία¨ οδηγούν σε 

“δέσμευση” με τον οργανισμό και βελτίωση της απόδοσης. Η ¨σκληρή¨ ΔΑΠ εστιάζεται 

στην αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαζομένων και δίνει έμφαση στα ποσοτικά, 

μετρήσιμα στοιχεία που προσιδιάζουν με τα αντίστοιχα οποιουδήποτε άλλου οικονομικού 

πόρου (Storey, 1989). Το συμπέρασμα που εξάγεται από τη σχετική βιβλιογραφία είναι ότι 

η παραδοσιακή Διοίκηση Προσωπικού σχετίζεται περισσότερο με τη ¨σκληρή¨ προσέγγιση 

της ΔΑΠ, ενώ τελευταία μεγαλύτερη έμφαση άρχισε να δίνεται στη ¨μαλακή/ποιοτική¨ της 

πλευρά. Το ζήτημα του τρόπου ολοκλήρωσης των δύο προσεγγίσεων δεν είναι πλήρως 

αποσαφηνισμένο και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης.  
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2.1.3 Υπηρεσίες και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Σύμφωνα με τους Ghobadian et al. (1994) στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας υπηρεσιών έχει γίνει κυρίαρχο στοιχείο της 

οικονομίας αφού υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 60% ως ποσοστό του ΑΕΠ με συνεχείς 

αυξητικές τάσεις. Για παράδειγμα, το 1989 στις ΗΠΑ έφτασε το 69%, στη Μ. Βρετανία το 

62%, στην Ιαπωνία το 56%, στη Γερμανία το 60% (Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας, 1991). 

Η εικόνα αυτή αν και ενδεικτική, υποεκτιμά τη συμβολή του τομέα υπηρεσιών αφού δεν 

υπολογίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις βιομηχανικές και τις εμπορικές 

επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές στις χώρες του ΟΟΣΑ καταναλώνουν περισσότερες 

υπηρεσίες από εμπράγματα αγαθά και υπολογίζεται ότι το 70% του ΑΕΠ τους –με 

στοιχεία του 2005- συντίθεται από δραστηριότητες υπηρεσιών και μάλιστα με ανοδικές 

τάσεις (Carrillat et al., 2007). Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελείται από ένα πολύπλοκο 

και υψηλού βαθμού διαφοροποίησης φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών που 

περιλαμβάνει: 

- Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκπαίδευση, υγεία, 

ασφάλεια, στρατός, μεταφορές, κοινωνική ασφάλιση, εφορίες. 

- μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπηρεσίες όπως φιλανθρωπικοί οργανισμοί, εκκλησίες, 

ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικά ιδρύματα. 

- ιδιωτικές υπηρεσίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαφημιστικά 

πρακτορεία, εταιρίες συμβούλων, επικοινωνιών. 

Από τα παραπάνω διακρίνεται η πολυμορφία και πολυπλοκότητα του τομέα των 

υπηρεσιών που τον διαφοροποιούν σημαντικά από τον τομέα της μεταποίησης (Ghobadian 

et al., 1994).  

 

 

2.1.3.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπηρεσιών  

 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία υπηρεσία και τη διαφοροποιούν από ένα εμπράγματο 

αγαθό έχουν διερευνηθεί από αρκετούς συγγραφείς (Gummeson, 1991, Ghobadian et al. 

1994). Οι Ghobadian et al. (1994) παραθέτουν  την ταξινόμηση αυτών σε μία τυπολογία 

τεσσάρων κατηγοριών: 
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α) Η αϋλότητα των υπηρεσιών που δυσχεραίνει  τον ορισμό τους. Συνήθως οι υπηρεσίες 

δεν είναι ορατές ούτε ανιχνεύσιμες με τις αισθήσεις. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 

επικοινωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή σχετικά με το προϊόν της συναλλαγής. Ο 

πελάτης δεν μπορεί να αξιολογήσει πραγματικά μία υπηρεσία πριν αυτή καταναλωθεί. Οι 

Siehl και Bowen (1991) αναφέρουν σχετικά ότι «οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών έχουν 

ανάγκη μηχανισμών μέσω των οποίων μπορεί να μειωθεί η εισροή αβεβαιότητας και να 

αποκτηθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για αποτελεσματική παραγωγή και παράδοση 

υπηρεσιών». Έτσι, ο ρόλος των εργαζομένων στις υπηρεσίες γίνεται περισσότερο κρίσιμος 

αφού με δεδομένη την απουσία απτών χαρακτηριστικών επωμίζονται  την υπευθυνότητα 

προβολής της εικόνας του οργανισμού και ικανοποίησης των πελατών τους. 

 

β) Ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση (μη διαχωρισμός παραγωγού-καταναλωτή). Οι 

υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από τον παραγωγό τους και η επαφή με τον 

πελάτη αποτελεί ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό τους. Η συναλλαγή (encounter) από 

μόνη της αποτελεί μία μέθοδο par excellence πειθούς, διαπραγμάτευσης ή και 

καταστροφής μιας σχέσης με τον πελάτη. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα παρατήρησης 

των λεπτομερειών της διαδικασίας παροχής προς αυτούς υπηρεσιών με πολλούς τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών διαπροσωπικών θεμάτων όπως η μη-λεκτική 

συμπεριφορά και η γλωσσική επιδεξιότητα. Μελέτες της μη-λεκτικής συμπεριφοράς 

(χειρονομίες, κλπ) έχουν δείξει πως μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολία και 

αβεβαιότητα για τον πελάτη (Ekman and Friesen, 1974). 

 

γ) Ετερογένεια και μεταβλητότητα. Οι υπηρεσίες κάθε φορά που παρέχονται είναι 

διαφορετικές. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε ένα από τα δύο μέρη της συναλλαγής –ο 

πωλητής ή ο πελάτης– είναι πιθανό να διαφοροποιήσει την υπηρεσία είτε με την παροχή 

της με απόκλιση από τα πρότυπα, είτε με την αποτυχία σαφούς προσδιορισμού των 

αναγκών. Ένας ¨πωλητής¨ δεν μπορεί να διατηρεί απόλυτη συνέπεια και ακρίβεια σε όλη 

τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και αν υπάρχουν αυστηρά καθορισμένοι κανόνες και 

πρότυπα. ούτε και είναι πάντα επιθυμητό. Επιπλέον οι αντιλήψεις των πελατών 

ενδεχομένως να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Μπορεί να μεταβληθούν ακόμη και 

κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. Έτσι, κάποιες πιθανές αλληλεπιδράσεις 

οδηγούν στη διαφοροποίηση που αυξάνει την πιθανότητα ¨σύγχυσης του ρόλου της 

υπηρεσίας¨ (Berry et al., 1989). Είναι δύσκολη η διασφάλιση μιας σταθερής και 

ομοιόμορφης συμπεριφοράς που με τη σειρά της καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της 
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ποιότητας και ελέγχου των υπηρεσιών. Οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες βασίζονται 

στις ικανότητες του προσωπικού τους να κατανοούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών 

τους και να αντιδρούν με τον κατάλληλο κάθε φορά τρόπο. 

 

δ) Μη αποθεματοποίηση. Εάν μία υπηρεσία δεν καταναλωθεί χάνεται, σε αντίθεση με τα 

υλικά αγαθά που μπορούν να αποθηκευτούν για μεταγενέστερη χρήση. Ένα αεροπλάνο για 

παράδειγμα, από τη στιγμή που θα απογειωθεί δεν μπορεί να καλύψει άλλες θέσεις ώστε 

να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Αυτό αποτελεί ένα οικονομικό κόστος κρίσιμο για την 

επιβίωση ενός οργανισμού και δεν μπορεί εύκολα να περιοριστεί.  

 

 

2.1.4 Προς μία εστιαζόμενη στον πελάτη ΔΑΠ  

 

Η ΔΑΠ συνήθως εστιάζεται στους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, η εξυπηρέτηση 

αναφέρεται στις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες ενός οργανισμού για την παράδοση 

αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες (Bowen and Schneider, 1988). Η εξυπηρέτηση 

δηλαδή, δίνει έμφαση στην παροχή της υπηρεσίας και εστιάζεται στον πελάτη. Η παροχή 

υπηρεσιών προς τον πελάτη γίνεται από τους εργαζόμενους ενός οργανισμού και συνεπώς 

η σύνδεση ανάμεσα στη ΔΑΠ και στην εξυπηρέτηση του πελάτη είναι εννοιολογικά –

καθώς επίσης φυσικά και ψυχολογικά- ισχυρή (Bowen and Schneider, 1988).  

 

Η υπερ-έμφαση στη ΔΑΠ ωστόσο μπορεί να οδηγήσει στην αποκαλούμενη “παγίδα των 

ανθρωπίνων πόρων” (human resources trap) (Schneider and Bowen, 1995). Ο όρος αυτός 

υπονοεί την αντίληψη ότι όλα τα καλά (και άσχημα) πράγματα που συμβαίνουν για τους 

πελάτες σε έναν οργανισμό υπηρεσιών είναι άμεση συνάρτηση των πολιτικών, πρακτικών 

και διαδικασιών της ΔΑΠ. Η ΔΑΠ από μόνη της όμως δεν μπορεί να αποφέρει την 

επιτυχία ενός οργανισμού (Bateson 1993, Lovelock 1992, Schneider and Bowen 1995). Αν 

και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ¨αριστείας¨ της υπηρεσίας πυρήνα, απαιτείται μία 

συστημική θεώρηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού η οποία αξιώνει τη 

συντονισμένη δράση όλων των στοιχείων του συστήματος της υπηρεσίας με τρόπο που να 

παράγουν την τελειότητά της (Groenroos 1990, Katz and Kahn 1978, Schneider and 

Chung 1993). 
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Η ΔΑΠ συνήθως εμφανίζει μία τάση ¨εσωτερικής¨ εστίασης στην ικανοποίηση του εντός 

του οργανισμού στοιχείων της. Αυτό σημαίνει ότι -η ΔΑΠ- κρίνεται αποτελεσματική όταν 

τα ¨εσωτερικά¨ (ενδοοργανωσιακά) καθορισμένα πρότυπα αποτελεσματικότητας των 

εργαζομένων επιτυγχάνονται μέσω των πρακτικών της. Τυπικά η εσωτερική εστίαση 

αναφέρεται στις πωλήσεις, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια ή σε εύκολα μετρήσιμες 

συμπεριφορές, όπως ο χρόνος τηλεφωνικής επικοινωνίας που διαθέτει ένας εργαζόμενος 

για την εξυπηρέτηση ενός πελάτη. Λιγότερο απτές και ¨μετρήσιμες¨ συμπεριφορές όπως η 

ευγένεια κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας και λιγότερο απτές και 

¨μετρήσιμες¨ συνέπειες της συμπεριφοράς όπως η διατήρηση ή η προσέλκυση ενός 

πελάτη, τυπικά δεν αποτελούν το επίκεντρο της αξιολόγησης της απόδοσης ούτε και το 

σημείο εστίασης των συστημάτων επιλογής, εκπαίδευσης, αμοιβών, κλπ (Schneider and 

Bowen 1992,  Schneider and Schmitt 1986).   

 

Σύμφωνα με τον Schneider (1994) η ΔΑΠ αποτελεί ένα επακόλουθο της Βιομηχανικής 

Επανάστασης όπου το ενδιαφέρον εστιάζονταν στην παραγωγική διαδικασία και όχι στην 

πώληση. Η ικανοποίηση του πελάτη κατά τη διάρκεια της  Βιομηχανικής Επανάστασης 

και σχεδόν μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα αξιολογούνταν από τις “αγορές”. 

Δηλαδή αν ένα προϊόν που παράγονταν μπορούσε να πωληθεί, τότε θεωρούνταν ότι ο 

πελάτης ήταν ικανοποιημένος. Συνεπώς, οι πρακτικές και οι διαδικασίες της ΔΑΠ 

θεωρούνταν αποτελεσματικές εάν συνεισέφεραν στην αποδοτικότητα και στην 

αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.  

 

Από την Επιστημονική Διοίκηση του Frederick Taylor (1911) στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα μέχρι το κίνημα των Ανθρωπίνων Σχέσεων της δεκαετίας του 1950, 

των T-Groups της δεκαετίας του 1960 και του εμπλουτισμού της εργασίας (job 

enrichment) της δεκαετίας του 1970, η εστίαση της ΔΑΠ ήταν στην παραγωγικότητα και 

στην εργασιακή ικανοποίηση.  Το βασικό κίνητρο για την επιστημονική διοίκηση του 

Taylor ήταν ο σχεδιασμός της εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι στην εργασία τους και συνεπώς πιο παραγωγικοί. Η 

αντίληψη που θεωρούσε ότι η δυνατότητα να κερδίσει κάποιος περισσότερα χρήματα από 

την εργασία του ήταν το ¨κλειδί¨ για την εργασιακή ικανοποίησή του, σήμερα θεωρείται 

κάπως περιορισμένη. Ενώ οι μελέτες στο Hawthorne στις δεκαετίες 1930 και 1940 

(Roethlisderger and Dixon, 1939) και στα ορυχεία του Tavistock  (Trist and Bamforth, 

1951) στην ίδια περίπου περίοδο ανακάλυπταν ότι κάποια κοινωνικά θέματα ήταν κρίσιμα 



 32

για την παραγωγικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση, η θεμελιώδης άποψη ότι 

παραγωγικότητα και εργασιακή ικανοποίηση αποτελούσαν αναπόσπαστες έννοιες 

γίνονταν η κατευθυντήρια αρχή της ΔΑΠ (Schneider, 1994). Οι πρακτικές της ΔΑΠ που 

αφορούσαν στον σχεδιασμό της εργασίας και στις αμοιβές δεν ήταν οι μόνες με εσωτερική 

εστίαση στην παραγωγικότητα και στην εργασιακή ικανοποίηση. Στρατολόγηση και 

επιλογή, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση, καθώς επίσης και επίβλεψη/ηγεσία 

εστιάζονταν στους ίδιους τύπους συμπεριφορών και αποτελεσμάτων (Schneider and 

Bowen, 1993). Αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά μιας προσανατολισμένης στη 

βιομηχανική επανάσταση ΔΑΠ με σχεδόν αποκλειστική εστίαση στα εσωτερικά πρότυπα 

απόδοσης.  

 

Με το τέλος της Βιομηχανικής Επανάστασης, η επιστήμη του μάνατζμεντ άρχισε να 

ενδιαφέρεται για λιγότερο απτά χαρακτηριστικά όπως οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση του 

πελάτη εν γένει. Οι Friedlander and Pickle αρχικά το 1968 -σύμφωνα με τον Schneider 

(1994)- διερεύνησαν τις σχέσεις ανάμεσα στην ικανοποίηση των πολλαπλών 

συμμετεχόντων των οργανισμών. Συγκεκριμένα μελέτησαν την ικανοποίηση πελατών, 

μετόχων, διευθυντικών στελεχών, εργαζομένων και προμηθευτών σε περισσότερους από 

90 οργανισμούς, με τα αποτελέσματά τους να δείχνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ικανοποίηση εργαζόμενων και πελατών. Οι Parkington and Schneider το 

1979 σε παρόμοια μελέτη που διενήργησαν στον τραπεζικό τομέα έδειξαν ότι οι 

εργαζόμενοι “πρώτης γραμμής” είναι πιθανό να βιώσουν αμφισβήτηση και σύγχυση του 

ρόλου τους καθώς προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχείρησης και των 

πελατών. Το εύρημα αυτό είναι ενδιαφέρον και συνδέεται με το γεγονός ότι στους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι που 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες να ανήκουν σε χαμηλά ιεραρχικά επίπεδα, σε αντίθεση 

με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις όπου μόνο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο οργανωσιακό περιβάλλον. Έδειξαν επίσης ότι στα 

καταστήματα τραπεζών όπου η αμφιβολία και η σύγχυση του ρόλου των εργαζομένων 

ήταν σε χαμηλά επίπεδα, οι πελάτες ανέφεραν ότι λάμβαναν υπηρεσίες ανώτερης 

ποιότητας. Αρκετοί επίσης συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον 

οποίο οι εργαζόμενοι βιώνουν την εργασία τους, αντανακλά και επηρεάζει τις αντιλήψεις 

που διαμορφώνουν οι πελάτες για την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν (Schneider and 

Bowen, 1995). 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύονται από αρκετές μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα οργανισμών (τράπεζες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, κλπ). Όλες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ως 

μονάδα ανάλυσης τους οργανισμούς και όχι τα άτομα. Η συνεισφορά τους έγκειται: i) 

στην εισαγωγή του πελάτη ως επίσημο πρότυπο για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πρακτικών και διαδικασιών της ΔΑΠ, ii) στην προσαρμογή των 

αντιλήψεων και συναισθημάτων των εργαζομένων στη λογική της ποιοτικής 

εξυπηρέτησης του πελάτη και iii) στην αναβάθμιση του επιπέδου ανάλυσης ΔΑΠ  από τα 

πλαίσια ενός μεμονωμένου οργανισμού στη μελέτη πολλαπλών οργανισμών (Schneider, 

1994).  

 

2.1.5 Ποιότητα Υπηρεσιών και ΔΑΠ  

  

2.1.5.1   Ποιότητα Υπηρεσιών 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Οι kordupleski et al. (1993) 

υποστηρίζουν ότι θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση του όρου, η διαφοροποίηση 

ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη από τον πελάτη ποιότητα την οποία αποκαλούν 

“πραγματική” ποιότητα και στη λειτουργική ποιότητα του οργανισμού την οποία 

αποκαλούν “εσωτερική” ποιότητα. Η “πραγματική” ποιότητα μιας υπηρεσίας αξιολογείται 

από τον πελάτη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της συναλλαγής, συγκρίνοντας τις 

(πριν από την συναλλαγή) προσδοκίες με την αντιλαμβανόμενη (μετά την συναλλαγή) 

απόδοση (Redman and Mathews, 1998). Αυτό το υπόδειγμα της “απόκλισης” (gap model) 

μεταξύ προσδοκόμενης και αντιλαμβανόμενης ποιότητας αναδείχτηκε ως η κύρια 

θεωρητική βάση των μοντέλων ποιότητας υπηρεσιών (Berry et al. 1985, Parasuraman et al. 

1988, Groenroos 1983, Zeithaml et al. 1991) παρά την ισχυρή αμφισβήτησή του από 

πολλούς συγγραφείς (Cronin and Taylor 1994, Teas 1993, Boulding et al. 1993). Οι 

Parasuraman et al. (1985) δημοσίευσαν ένα κλασικό ακόμη και σήμερα άρθρο που 

οδήγησε σε μία επανάσταση σχετικά με τον τρόπο ορισμού  της ποιότητας υπηρεσιών. 

Παρουσίασαν αρχικά δέκα γενικούς παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών με καθολική 

εφαρμογή  αντιπροσωπεύοντας τις βασικές διαστάσεις που χρησιμοποιεί ένας πελάτης για 

την αξιολόγηση μιας υπηρεσίας. Η εργασία αυτή διαμόρφωσε τη βάση για την ανάπτυξη 

της κλίμακας SERVQUAL με τις δέκα αρχικά διαστάσεις οι οποίες τελικά 

ενσωματώθηκαν σε πέντε βασικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των 
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υπηρεσιών: απτό περιβάλλον (tangibles), ενσυναίσθηση (empathy), ανταποκρισιμότητα 

(responsiveness), αξιοπιστία (reliability) και ασφάλεια (assurance). Για τη βελτίωση της 

¨πραγματικής ποιότητας¨ των υπηρεσιών ενός οργανισμού, το πρώτο βήμα είναι ο 

εντοπισμός των πιο σημαντικών παραγόντων που την προσδιορίζουν και ακολουθεί η 

αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης των ανταγωνιστών (Berry et al., 1985).     

 

Σύμφωνα με τους Sureshchandar et al. (2002) η ποιότητα των υπηρεσιών άρχισε να 

λαμβάνει εξαιρετικά μεγάλη σημασία εξαιτίας της σύνδεσής της με τα κόστη (Kellog et 

al., 1997), τις οικονομικές αποδόσεις (Nelson et al. 1992, Rust et al. 1996, Hallowell 1996, 

Rust. and Zahorik 1993), την ικανοποίηση του πελάτη (Bolton and Drew 1991, Cronin and 

Taylor 1992 1994, Boulding at al. 1993, Kellog et al. 1997, Stauss and Newhaus 1997, 

Roest and Pieters 1997, Shemwell et al. 1998, Soderlund 1998) και τη διατήρηση του 

πελάτη (Hocutt, 1998). Πολλοί οργανισμοί άρχισαν να εστιάζονται στον εντοπισμό και 

στην αξιολόγηση των αντιλήψεων που διαμορφώνει ο πελάτης για την ποιότητα των 

υπηρεσιών και σχεδιάζουν στρατηγικές προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως (Cronin 

and Taylor 1994, Teas 1993 1994, Zeithaml et al. 1996). 

 

Ο όρος «ποιότητα» στον τομέα των υπηρεσιών έχει διαφορετική σημασία σε 

διαφορετικούς ανθρώπους. Μία κοινή ωστόσο ερμηνεία και εννοιολογική οριοθέτηση θα 

μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην αποτελεσματικότερη εστίαση των προσπαθειών 

βελτίωσής της. Σύμφωνα με τους Ghobadian et al. (1994) oι ορισμοί της ποιότητας που 

σχετίζονται με τις υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες: 

α) Υπερβατική–ύψιστη: η ποιότητα ορίζεται ως η ενδογενής τελειότητα. Έχει όμως 

ελάχιστη πρακτική εφαρμογή γιατί δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων  αναγνώριση των 

προσδιοριστικών της παραγόντων. 

β) Καθοδηγούμενη από το προϊόν (product led): η ποιότητα καθορίζεται από τα χρήσιμα 

στοιχεία και χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται σε μία υπηρεσία. Στην πράξη όμως δεν 

είναι εύκολος ο εντοπισμός και η ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. 

γ) Καθοδηγούμενη από την προσφορά ή τις διαδικασίες (process or supply led): η ποιότητα 

ορίζεται ως η «συμμόρφωση στις απαιτήσεις». Οι ορισμοί αυτής της κατηγορίας δίνουν 

έμφαση στη διαχείριση και έλεγχο της πλευράς της ¨προσφοράς¨ της ποιότητας. Η εστίαση 

είναι ¨εσωτερική¨ παρά ¨εξωτερική¨ και μπορεί να φανεί χρήσιμη σε οργανισμούς που 

παρέχουν σχετικά τυποποιημένες και απλές υπηρεσίες όπως ταχυδρομεία, δημόσια μέσα 
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μεταφοράς, αλυσίδες ταχυφαγείων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ορισμοί των 

Crosby και Taguchi. 

δ) Καθοδηγούμενη από τον πελάτη (customer-led): στην περίπτωση αυτή η εστίαση είναι 

¨εξωτερική¨ και αναφέρεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Στην 

κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ορισμοί των Deming, Juran, Feigenbaum και Ishikawa. Η 

προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην ικανότητα του οργανισμού να εντοπίζει, να προσδιορίζει 

και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών του. Ο ορισμός αυτός θεωρείται πιο 

κατάλληλος για οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υψηλού βαθμού επαφής και 

επικοινωνίας με τον πελάτη και υψηλών απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων όπως για 

παράδειγμα υπηρεσίες υγείας, νομικές, λογιστικές, υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

συμβουλευτικές, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας. 

ε) Καθοδηγούμενη από την αξία (value-led): η ποιότητα ορίζεται ως «το κόστος για τον 

παραγωγό και η τιμή για τον πελάτη» ή ως «η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη σε 

όρους ποιότητας, τιμής και επάρκειας». Η εστίαση είναι εξωτερική και υπονοεί ότι υπάρχει 

μία ανταλλακτική σχέση μεταξύ ποιότητας, τιμής και επάρκειας. Σημασία δίνεται στην 

ξεκάθαρη τμηματοποίηση της αγοράς και στην μεγαλύτερη εστίαση στην παροχή της 

υπηρεσίας. Η ποιότητα και η αξία μιας υπηρεσίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν από 

τον αγοραστή πριν από την αγορά και την κατανάλωσή της, λόγω της αϋλότητάς της. 

Έτσι, ο πελάτης ορίζει την ποιότητα συγκρίνοντας τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις του 

για την υπηρεσία που λαμβάνει. Οι ορισμοί της ποιότητας υπηρεσιών των Groocock, 

Lewis, Moore  και Creedon εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία.   

 

 

2.1.5.2 Εννοιολογικά Μοντέλα Ποιότητας Υπηρεσιών   

 

Ένας οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει μία εκ των δύο βασικών προσεγγίσεων για τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του: α) παθητική ή αντι-δραστική ή β) στρατηγική 

ή προ-δραστική (Ghobadian et al., 1994) . Στην περίπτωση της αντιδραστικής προσέγγισης, 

η ποιότητα δεν θεωρείται ως μία μείζονος σημασίας πηγή διαφοροποίησης της υπηρεσίας 

ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο κύριος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της 

δυσαρέσκειας του πελάτη παρά η πραγματική ικανοποίησή του. Οι προσπάθειες 

σχεδιασμού και ελέγχου της ποιότητας εστιάζονται στους παράγοντες “υγιεινής” όπως για 

παράδειγμα ο χρόνος αναχώρησης ενός αεροπλάνου ή τα καθαρά τραπέζια ενός 

εστιατορίου τα οποία θεωρούνται δεδομένα από τον πελάτη και δεν παράγουν 
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ικανοποίηση. Στην περίπτωση της στρατηγικής ή προ-δραστικής προσέγγισης, η ποιότητα 

χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση της παροχής υπηρεσιών και βρίσκεται στον πυρήνα 

της οργανωσιακής στρατηγικής για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η 

ποιότητα αποτελεί κατευθυντήρια αρχή πάνω στην οποία δομείται η ¨εικόνα¨ του 

οργανισμού, με την έμφαση να δίνεται στην ικανοποίηση του πελάτη. 

 

Η κατανόηση των σχετικών με την ποιότητα υπηρεσιών εννοιών, αν και απαραίτητη δεν 

επαρκεί για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

βελτίωσής τους. Χρειάζεται επιπλέον η ύπαρξη εννοιολογικών μοντέλων που να 

διευκολύνουν στη διαχείριση των σχετικών θεμάτων με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. 

Ένα ιδανικό μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλλει στον εντοπισμό 

¨πηγών¨ ποιότητας, στην αποκάλυψη προβλημάτων ποιότητας, στην ακριβή επισήμανση 

των αιτιών που προκαλούν το παρατηρούμενο πρόβλημα και στην παροχή πιθανών 

σχεδίων δράσης. Ένα θεωρητικό μοντέλο όμως από μόνο του είναι δύσκολο να πληρεί 

όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά μοντέλα που 

πληρούν μία ή δύο από αυτές. Στον πίνακα 3 παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά έξι 

από τα πιο αντιπροσωπευτικά, με διαφορετική εστίαση και έμφαση. Η χρησιμότητα και 

εφαρμοσιμότητα του καθένα εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος της 

κάθε υπηρεσίας. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα 

εννοιολογικά μοντέλα ποιότητας υπηρεσιών και η βασική τους εστίαση.  
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Πίνακας 2.2 – Εννοιολογικά Μοντέλα Ποιότητας Υπηρεσιών 

Εννοιολογικό Μοντέλο Βασική εστίαση 
Ανάλυση των¨ κενών¨  (gap) 
της ποιότητας 
(Parasuraman et al., 1985) 

Αποτελεί ένα διαγνωστικό διοικητικό εργαλείο που διευκολύνει 
στον εντοπισμό πέντε σημαντικών κενών ποιότητας (κενό 1: 
μεταξύ προσδοκιών του πελάτη και των αντιλήψεων της 
διοίκησης,- κενό 2: σαφούς προσδιορισμού της ποιότητας της 
υπηρεσίας, -κενό 3: στη παράδοση της υπηρεσίας,- κενό 4: στην 
εξωτερική επικοινωνία, - κενό 5: μεταξύ προσδοκόμενης και 
αντιλαμβανόμενης ποιότητας της υπηρεσίας). Χρήσιμο στις 
προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας στη παροχή των 
υπηρεσιών. 
 

Βελτίωση της ποιότητας των 
οργανωσιακών υπηρεσιών 
(Moore, 1987) 

Παρέχει ένα πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός συνολικού 
προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. Τονίζει τα έξι βήματα 
που χρειάζονται και τους σχετικούς παράγοντες σε κάθε στάδιο. 
Το μοντέλο είναι περιγραφικό και χαρτογραφεί τη διαδικασία 
υιοθέτησης ενός στρατηγικού  χαρακτήρα προγράμματος 
βελτίωσης της ποιότητας. Αν και έχει εξωτερική εστίαση δεν 
συνδέει με σαφήνεια τα προβλήματα της ποιότητας με την 
έλλειψη της κατάλληλης εστίασης στην αγορά.   
 

“Ανταλλάγματα”  της 
ποιότητας υπηρεσιών 
(Haywood-Farmer, 1988) 

Διευκολύνει στον εντοπισμό των ¨ανταλλαγμάτων¨ της 
ποιότητας, χρησιμοποιώντας τρία προεξέχοντα στοιχεία των 
υπηρεσιών: i) βαθμός εξατομίκευσης, ii) βαθμός έντασης 
εργασίας, iii) βαθμός επαφής και αλληλεπίδρασης. Βοηθάει στη  
βελτίωση της κατανόησης, αλλά δεν βοηθάει πρακτικά στον 
εντοπισμό προβλημάτων ποιότητας και μέσων βελτίωσής τους.  
 

Service journey and 
customer processing (Nash, 
1988)  

Αυτά τα δύο μοντέλα εστιάζονται πρωταρχικά σε λειτουργικά 
θέματα. Περιγράφουν και απεικονίζουν τα στάδια μιας 
¨διαδρομής¨ της υπηρεσίας. Επιπλέον, επιχειρούν να 
καταδείξουν την επίδραση  της εμπειρίας σε κάθε στάδιο 
διαμόρφωσης των προσδοκιών και αντιλήψεων της ποιότητας.  
Είναι χρήσιμα στην επισήμανση των λειτουργικών περιοχών 
ενός οργανισμού υπηρεσιών που επηρεάζουν ζητήματα της 
ποιότητας.    
 

Συμπεριφορικό (Johnston, 
1988) 

Τονίζει τη σημαντικότητα της συμπεριφοράς των εργαζομένων 
που παρέχουν τις υπηρεσίες, στην αντιλαμβανόμενη από τους 
εξωτερικούς πελάτες ποιότητα υπηρεσιών. Ο πιο ζωτικής 
σημασίας παράγοντας ποιότητας σύμφωνα με το μοντέλο, είναι 
η ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες πελατών και 
εργαζομένων. Τονίζει επίσης την σημαντικότητα του 
συστήματος παροχής των υπηρεσιών.   

 
Πηγή: Ghobadian A., Speller S. and Jones M. (1994), ¨Service Quality: Concepts and             
Models¨, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 11, No. 9, p. 
63.  
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2.1.5.3 Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών  και πρακτικές ΔΑΠ  

 

Οι Redman and Mathews (1998) αναγνωρίζουν ότι η διοίκηση της ποιότητας τελευταία 

άρχισε να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα 

παραπέμποντας σε μία σειρά από συγγραφείς της ΔΑΠ (Costigan 1995, Dawson and 

Webb 1989, Hill 1991, Hill and Wilkinson 1995, Rosenthal et al. 1997, Viney and Tyson 

1997). Αυτό αποδίδεται κυρίως στην έμφαση που δόθηκε στον κρίσιμο ρόλο της 

αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα από τους ¨πρωτεργάτες¨ της 

ποιότητας (Crosby 1979, Deming 1986, Ishikawa 1985, Juran 1989). Η άποψη αυτών ήταν 

ότι οι εργαζόμενοι φυσικά ενδιαφέρονται για την ποιότητα της εργασίας τους και θέλουν 

τη βελτιώσουν, εφόσον τους παρασχεθεί η ανάλογη εκπαίδευση, τα κατάλληλα μέσα και 

εργαλεία άσκησης των εργασιακών τους καθηκόντων, καθώς επίσης και ένα 

¨υποστηρικτικό¨ περιβάλλον εντός του οποίου θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Έτσι, 

αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι πρακτικές της ΔΑΠ 

στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.  

 

Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις αποτυχημένες προσπάθειες 

πολλών προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας επισημαίνει την υποβάθμιση της 

¨μαλακής¨(soft) πλευράς της διοίκησης ποιότητας, όπου σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου 

παράγοντα και οργανωσιακής συμπεριφοράς δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή (Edgar 

and Geare 2005, Walker 1992). Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι για μία επιτυχημένη 

και διατηρήσιμη διοίκηση ολικής ποιότητας απαιτείται μία διευρυμένη αλλαγή των 

πρακτικών ΔΑΠ (Arrowsmith and McGoldrick 1996, Edgar and Geare 2005, Schonberger 

1994). Οι οργανισμοί των υπηρεσιών ενθαρρύνονται να κινηθούν από τις βασιζόμενες 

στην εργασία πρακτικές ΔΑΠ (job-based) προς στηριζόμενες σε συστήματα πρακτικές 

(system-based). Σύμφωνα με τους Redman and Mathews (1998) ο Purcell το 1996 

πρότεινε μία δέσμη από κρίσιμες πρακτικές ΔΑΠ που μπορούν να υποστηρίξουν την 

επιχειρησιακή στρατηγική ενός οργανισμού: προσεκτική στρατολόγηση και επιλογή, 

διευρυμένα συστήματα επικοινωνίας, ομαδική εργασία και ευέλικτο σχεδιασμό εργασίας,  

εκπαίδευση και συνεχή μάθηση,  συμμετοχή των εργαζομένων, αξιολόγηση της απόδοσης 

που να συνδέεται με ανάλογο σύστημα αμοιβών.  
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Οι Redman and Mathews (1998) αναδεικνύουν από τη σχετική βιβλιογραφία τις παρακάτω 

κρίσιμες πρακτικές ΔΑΠ που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα των υπηρεσιών: 

 

• Στρατολόγηση και επιλογή 

Το σημείο εκκίνησης για την ποιότητα μιας υπηρεσίας πρέπει να είναι η ποιότητα των 

εργαζομένων που θα την παράγουν και θα την παραδώσουν. Σε ένα περιβάλλον ποιότητας 

υπηρεσιών, η επιλογή των εργαζομένων πρέπει να εστιάζεται σε συμπεριφορές που έχουν 

σχέση με την ευελιξία και την εξυπηρέτηση του πελάτη παρά με άλλες επιδεξιότητες και 

τυπικά προσόντα (Beaumont, 1992). Η σημασία που αποδίδεται στις πρακτικές αυτές από 

τους πρωτεργάτες της ποιότητας αντικατοπτρίζεται σε όρους του τύπου ¨στρατολόγηση 

ολικής ποιότητας¨, ¨μηδέν ελαττωματική στρατολόγηση¨, ¨σωστή επιλογή με τη πρώτη 

φορά¨. 

 

• Διατήρηση 

Η στρατολόγηση και επιλογή εργαζομένων υψηλών αποδόσεων αποτελεί ένα μόνο τμήμα 

του καθήκοντος της στελέχωσης της ΔΑΠ, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί με την 

επινόηση τρόπων διατήρησής τους στον οργανισμό. Υψηλός βαθμός αποχωρήσεων των 

εργαζομένων στους οργανισμούς υπηρεσιών, συνδέεται με την κακή εξυπηρέτηση του 

πελάτη (Reichold 1993, Berry 1983), με αύξηση του κόστους και μείωσης της 

παραγωγικότητας (Withley and Cooper 1989). Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο 

στους οργανισμούς υπηρεσιών ¨υψηλού βαθμού επαφής¨ με τον πελάτη.  Οι Schleninger 

and Heskett (1991) περιγράφουν χαρακτηριστικά έναν ¨φαύλο κύκλο αποτυχίας¨, όπου ο 

υψηλός βαθμός αποχωρήσεων των εργαζομένων οδηγεί σε χαμηλή παραγωγικότητα, 

κακής ποιότητας υπηρεσίες, δυσαρεστημένους πελάτες, σε ακόμη πιο δυσαρεστημένους 

εργαζόμενους και συνεπώς σε υψηλότερο βαθμό αποχωρήσεων. Για τον  Sellers (1990) 

«διατήρηση του εργαζόμενου και διατήρηση του πελάτη αλληλοτροφοδοτούνται»  και 

οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας, ενώ σύμφωνα με τους Rust et al. (1996) «οι 

οργανισμοί με ικανοποιημένους εργαζόμενους είναι πιθανότερο να έχουν ικανοποιημένους 

πελάτες».  

 

• Ομαδική εργασία 

Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων στις υπηρεσίες αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών (Berry 

et al. 1994, Rees 1999). Ανεπαρκείς αποδόσεις υπηρεσιών σχετίζονται σε υψηλό βαθμό με 
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την απουσία ομαδικής εργασίας. Η εργασία στις υπηρεσίες είναι απαιτητική και πιεστική, 

όχι μόνο λόγω των συναισθηματικών στοιχείων που την περιβάλλουν, αλλά και λόγω του 

ότι η ιδιαίτερη φύση της που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη, 

συχνά εμπεριέχει την πιθανότητα σύγχυσης και αμφιβολίας του ρόλου των εργαζομένων 

(Jackson and Schuler, 1985). Ο κίνδυνος είναι ότι η πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι 

οδηγεί σε μείωση της ποιότητας υπηρεσιών, καθώς οι εργαζόμενοι γίνονται λιγότερο 

πρόθυμοι να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης. 

Η αποτελεσματική ομαδική εργασία έχει πολλά οφέλη: i) οι συν-εργαζόμενοι 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των συναδέλφων τους όταν βρεθούν 

αντιμέτωποι με δύσκολους ή δύστροπους πελάτες, παρέχοντας ένα σημαντικό ¨αντίδοτο¨ 

στην ακύρωση της συναλλαγής και στην απώλεια του πελάτη,  ii) η ομαδική εργασία 

αποτελεί μία αξιόλογη μέθοδο διάδοσης ¨καλών¨ πρακτικών, καθώς επίσης υποστήριξης 

και γρήγορης ενσωμάτωσης των νέων εργαζομένων. Έρευνα των Korczynski et al. (1996) 

έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες θεωρούν ότι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών 

από τους συναδέλφους τους είναι η πιο σημαντική πηγή μάθησης της εργασίας τους,  iii) 

ένα σημαντικό στοιχείο προβλημάτων ποιότητας αποτελεί η ύπαρξη ¨στεγανών¨ μεταξύ 

των οργανωσιακών τμημάτων. Η χρήση δια-λειτουργικών ομάδων εργασίας μπορεί να 

βοηθήσει στην παροχή πιο ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών 

(Schonberger, 1994). 

 

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη         

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση ενός προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών (Walley and 

Kowalski, 1992).  Η απροθυμία των διοικήσεων των οργανισμών να επενδύσουν στην 

εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας αποδίδεται στα υψηλά επίπεδα αποχωρήσεων των 

εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών (Keltner and Finegold, 1996). Η φύση της 

εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας είναι συγκεχυμένη. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά τόσο της ¨μαλακής¨ (soft) όσο και 

τη ¨σκληρής¨ (hard) όψης της ποιότητας και να συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες για τη 

βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής εργασίας και 

στατιστικών αναλύσεων και να απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των ιεραρχικών 

επιπέδων και όχι μόνο στα διευθυντικά στελέχη, αφού οι πρώτοι είναι αυτοί που 

συναλλάσσονται περισσότερο με τους πελάτες στον τομέα υπηρεσιών (Wilkinson et al., 

1994). 
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• Αξιολόγηση 

Μία σημαντική επίδραση του κινήματος της ¨ποιότητας¨ είναι ότι οι οργανισμοί 

υπηρεσιών άρχισαν να καθιερώνουν πρότυπα αξιολόγησης της απόδοσης εργαζομένων 

στη βάση δεικτών εξυπηρέτησης του πελάτη (Wilkinson et al., 1993). Ένας συνδυασμός 

¨σκληρών¨ ποσοτικών προτύπων όπως για παράδειγμα η παράδοση του πρώτου ποτού 

στον πελάτη εντός δύο λεπτών και ¨μαλακών¨ ποιοτικών προτύπων όπως ένας θερμός και 

φιλικός χαιρετισμός, άρχισε να χρησιμοποιείται στα συστήματα αξιολόγησης της 

απόδοσης (IRS, 1995). Τα πρότυπα αξιολόγησης όταν συνδέονται με πολιτικές 

εξυπηρέτησης πελατών χρειάζεται να είναι ρεαλιστικά, επιτεύξιμα και μετρήσιμα. Σε 

πολλούς οργανισμούς άρχισαν να καθιερώνονται ¨συμφωνίες¨ σε επίπεδο ¨εσωτερικών¨ 

υπηρεσιών. Σε τέτοιου είδους συμφωνίες διασφαλίζεται η παροχή μίας “εγγυημένης” 

υπηρεσίας στον εσωτερικό πελάτη που περιγράφει το επίπεδο και τη φύση των υπηρεσιών 

που ο εσωτερικός προμηθευτής οφείλει να προσφέρει, στοιχείο το οποίο ενσωματώνεται 

στη διαδικασία αξιολόγησης. Ένα κρίσιμο πλεονέκτημα που αξιώνεται για τον 

συνυπολογισμό του εσωτερικού πελάτη είναι ότι η από κοινού θέσπιση στόχων και 

προτύπων βοηθάει τον εργαζόμενο (εσωτερικό πελάτη και προμηθευτή) στην καλύτερη 

κατανόηση των ρόλων και των υποχρεώσεων, τόσο των ατόμων όσο και των λειτουργικών 

τμημάτων του οργανισμού. 

 

• Σύστημα αμοιβών 

Το μήνυμα που λαμβάνεται από πολλούς οργανισμούς είναι ότι τα οικονομικά κίνητρα 

ελάχιστα συνεισφέρουν σε προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών και ενίοτε 

στην πράξη μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά (Crosby 1980, Deming 1986, Drummond and 

Chell 1992, Oakland 1993). Ο Crosby (1980) υποστηρίζει ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η 

¨αναγνώριση¨. Ο Deming (1986) διατείνεται ότι συστήματα παροχής οικονομικών 

κινήτρων που συνδέονται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υπονομεύουν τη 

συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση των εργαζομένων, στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για τη συνεχή βελτίωση. Η επικρατούσα τάση φαίνεται να είναι η 

αναδόμηση των συστημάτων αξιολόγησης και αμοιβών, με τρόπο που να στηρίζουν 

αποτελεσματικότερα τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (Hart and Schlesinger, 

1991). Σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς εμπειρικές μελέτες που να 

υποστηρίζουν τη σχέση αμοιβών και ποιότητας υπηρεσιών (Redman and Mathews, 1998). 
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• Εργασιακή ασφάλεια       

Οι σύγχρονες τάσεις αναδιοργάνωσης των οργανισμών με κύρια χαρακτηριστικά τον 

περιορισμό των ιεραρχικών επιπέδων, τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών και τη δραστική 

μείωση του αριθμού των απασχολούμενων παρεμποδίζουν την επιτυχή υλοποίηση 

προγραμμάτων ποιότητας (Redman and Mathews, 1998). Οι  δεκαετίες 1980 και 1990 

χαρακτηρίστηκαν από απώλεια πολλών θέσεων εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 

δημόσιο τομέα σε αρκετές αναπτυγμένες οικονομικά χώρες. Για παράδειγμα, στον τομέα 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χάθηκαν 150.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ 1990 και 

1995 (IRS, 1995). Η κατάσταση αυτή παράγει αισθήματα δυσπιστίας και φόβου στο 

εργατικό δυναμικό. Η πιθανότητα αρνητικής επίδρασης της τάσης περιορισμού των 

θέσεων εργασίας (downsizing) δεν εξαντλείται μόνο στους εργαζόμενους που χάνουν την 

εργασία τους, αλλά επιδρά και στους εργαζόμενους που παραμένουν. Κάποιοι ερευνητές 

κάνουν λόγο για το σύνδρομο της επιβίωσης. Ο όρος αυτός –σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήχθη στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών- σχετίζεται με παράγοντες όπως  

μειωμένη υποκίνηση, χαμηλό ηθικό και πίστη στον οργανισμό,  υψηλά επίπεδα άγχους και 

σκεπτικισμού που εκδηλώνονται από τους εργαζόμενους που παραμένουν στην εργασία 

τους μετά την αναδιοργάνωση (Doherty and Horstead, 1995). Το κρίσιμο σημείο για την 

υλοποίηση ενός προγράμματος ποιότητας σε περίοδο μείωσης των θέσεων απασχόλησης 

φαίνεται να βρίσκεται στον εμπλουτισμό και διεύρυνση των συστημάτων επικοινωνίας και 

συμμετοχής των εργαζομένων (Niven, 1993). 

 

• Σχέσεις “εμπλοκής” (involvement)  των εργαζομένων   

Αν και η έννοια του εσωτερικού/ενδοοργανωσιακού (internal) μάρκετινγκ (Groenroos, 

1990) υπόκειται σε έντονη κριτική από την προοπτική της ΔΑΠ (Hales, 1994), μεγάλο 

μέρος της σχετικής με την διοίκηση ποιότητας βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης και τη 

συνεισφορά τους στην ικανοποίηση του πελάτη (Crosby 1980, Deming 1986). Η έμφαση 

δίνεται στην αυτονομία, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία και στον αυτοέλεγχο των 

εργαζομένων (Ishikawa, 1985). Η “εμπλοκή” των εργαζομένων δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στα άμεσα εργασιακά καθήκοντα, αλλά να επεκτείνεται και σε 

ευρύτερα θέματα οργανωσιακής στρατηγικής, επενδύσεων ή στελέχωσης. Κάποιοι 

συγγραφείς ασκώντας κριτική θεωρούν τα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας ως μέρος 

της προσπάθειας εντατικοποίησης της εργασίας με σκοπό τον περιορισμό του μη 
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παραγωγικού χρόνου και την ενθάρρυνση της αυτο-εποπτείας από την ομάδα εργασίας 

(Dawson and Webb 1989, Delbridge et al. 1992) 

  

 

2.1.6 Σύγχρονες τάσεις ΔΑΠ με διεύρυνση του πελατοκεντρικού προσανατολισμού  

 

2.1.6.1 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relation Management) 

 

Οι οργανισμοί προσπαθούν να διασφαλίσουν την πίστη των πελατών τους με την 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και τη διαχείριση των σχέσεων αλληλεπίδρασης με 

αυτούς, μέσω των εργαζομένων με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Οι πραγματικά 

πετυχημένοι οργανισμοί υιοθετούν οικείες και “ολικές” σχέσεις με τους πελάτες τους. 

Στoν τομέα των υπηρεσιών, η ικανοποίηση/δυσαρέσκεια του πελάτη λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια των “στιγμών αλήθειας” (moments of truth), δηλαδή σε κάθε περίπτωση κατά 

την οποία ο πελάτης έρχεται σε επαφή με κάποιον εργαζόμενο του οργανισμού. Οι 

“στιγμές αλήθειας” μπορεί να είναι είτε όταν ο πελάτης έρχεται σε άμεση προσωπική ή 

τηλεφωνική επαφή με τους εργαζόμενους εξυπηρέτησης, είτε όταν ο πελάτης διαβάζει 

διάφορα έγγραφα του οργανισμού ή όταν επικοινωνεί με τον οργανισμό μέσω διαδυκτίου. 

Τα προβλήματα προκύπτουν από τη μη τήρηση των υποσχέσεων, από αδυναμία παροχής 

ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, από μη έγκαιρη παροχή υπηρεσίας, από παροχή 

λανθασμένης ή ημιτελούς υπηρεσίας ή από κακή επικοινωνία. Στις “στιγμές αλήθειας” οι 

πελάτες διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για την ποιότητα της υπηρεσίας, συγκρίνοντας 

τις προσδοκίες τους με το πραγματικό αποτέλεσμα (Evans, 1999). 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή 

με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο με τους πελάτες, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την 

λειτουργία των οργανισμών. Η άριστη διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων –ο όρος 

αποτελεί την μετάφραση του αγγλικού όρου Customer Relation Management- στηρίζεται 

σε τέσσερις βασικούς παράγοντες (Evans and Lindsay, 1999): 

 

α) δέσμευση στους πελάτες, με την έννοια της τήρησης των υποχρεώσεων και της πλήρους 

“αποκατάστασης” που εμπεδώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης, με την παράλληλη χρήση 

συστημάτων ξεκάθαρης και απλής επικοινωνίας. 
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β) πρότυπα υπηρεσιών εστιαζόμενα στον πελάτη, τα οποία αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη 

αποδόσεων ή προσδοκιών που προσδιορίζουν την ποιότητα της συναλλαγής. Τέτοια 

πρότυπα συμπεριλαμβάνουν τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης όπως ο χρόνος ανταπόκρισης, 

ή συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και θα πρέπει να διαχέονται σε όλους τους 

εργαζόμενους του οργανισμού. Για τη διατήρηση της συνέπειας και της 

αποτελεσματικότητας των προτύπων χρειάζεται η συνεχής παρακολούθησή τους. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ¨πρώτης γραμμής¨ βασίζονται στην υποστήριξη των συνεργατών 

τους (ως εσωτερικοί πελάτες) που επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο που 

διαδραματίζουν στην επίτευξη των προτύπων. Τέλος, στη βάση των καθορισμένων  

προτύπων θα πρέπει να παρέχεται στους εργαζόμενους η απαραίτητη πληροφόρηση για  

βελτίωση της απόδοσής τους.  

 

γ) εκπαίδευση και ενδυνάμωση. Οι οργανισμοί υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 

οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες γνωρίζουν πολύ καλά την 

υπηρεσία ή το προϊόν που παρέχουν, έχουν αναπτυγμένες δεξιότητες προσεκτικής 

ακρόασης και αισθάνονται ικανοί να διαχειριστούν προβλήματα. Οι εργαζόμενοι 

προκειμένου να εκτελέσουν αποτελεσματικά την εργασία τους χρειάζεται να έχουν 

πρόσβαση στην πληροφόρηση η οποία απαιτεί υποστήριξη από τα πληροφοριακά 

συστήματα του οργανισμού. Οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι είναι πιο ικανοί να 

λαμβάνουν αποφάσεις από μόνοι τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τον πελάτη. Οι 

οργανισμοί που εστιάζονται στην ποιότητα, ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους ¨πρώτης 

γραμμής¨ ώστε να είναι σε θέση να πράξουν οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την 

ικανοποίηση του πελάτη. Οι ενέργειες όμως των ενδυναμωμένων εργαζομένων θα πρέπει 

να καθοδηγούνται από ένα κοινό όραμα και σκοπό. 

 

δ) αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων.  Παρά τις προσπάθειες για την ικανοποίηση των 

πελατών, δεν υπάρχει οργανισμός που να μην έχει πελάτες με παράπονα. Τα παράπονα εάν 

δεν διαχειριστούν αποτελεσματικά μπορεί να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στη 

λειτουργία του οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχεται ειδική 

εκπαίδευση στους εργαζόμενους που συναλλάσσονται με τους πελάτες. Τα παράπονα 

επίσης είναι δυνατόν να  παρέχουν μία σημαντική πηγή ιδεών για βελτίωση των 

υπηρεσιών, των προϊόντων και των διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μία 

συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων προκειμένου η 

πληροφόρηση να χρησιμοποιηθεί για βελτιώσεις. 
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Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (ΔΠΣ) αποτελεί μία στρατηγική και όχι λύση, που  

μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μόνο 

εάν εφαρμοστεί σε ένα συν-εργατικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον με την 

εμπλοκή όλων των εργαζομένων (Kotorov, 2003). Συνδέεται επίσης στενά με την έννοια 

της ολοκλήρωσης των μέσων τεχνολογίας και των οργανωσιακών λειτουργιών, με σκοπό 

την ικανοποίηση του πελάτη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής (Kotorov 2003, 

Bose 2002). Η ΔΠΣ αποτελεί μία λειτουργία στη βάση της οποίας ένας οργανισμός κάνει 

αποτελεσματική χρήση της πληροφόρησης από τον πελάτη για να αυξήσει την πελατειακή 

πίστη του. Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΔΠΣ είναι (Choy et al., 2003):  

• η οικοδόμηση μακροχρόνιων και κερδοφόρων σχέσεων με επιλεγμένους πελάτες 

• η ¨εγγύτητα¨ με τους πελάτες σε κάθε σημείο της επαφής 

• η μεγιστοποίηση του μεριδίου του οργανισμού στο “χαρτοφυλάκιο” του πελάτη. 

 

Αρχικά η ΔΠΣ εστιάστηκε στη διεύρυνση της χρήσης της πληροφορικής με σημαντική 

αναφορά σε μεθοδολογίες, λογισμικό και διαδυκτιακές δυνατότητες που μπορούν να 

βοηθήσουν έναν οργανισμό να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους πελάτες του, με έναν 

οργανωμένο τρόπο. Η ΔΠΣ στην πράξη έχει να κάνει με την προσέλκυση, την 

εξυπηρέτηση και τη διατήρηση του πελάτη. Στην εποχή του διαδυκτίου, η ΔΠΣ μπορεί να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα με τη διεύρυνση των επιλογών για τον πελάτη, με την 

ενίσχυση της παρεχόμενης πληροφόρησης, με την ανάπτυξη νέων αγορών και νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων και με τη βελτίωση των σχέσεων και την ολοκλήρωση όλων 

των συσχετιζόμενων με τον οργανισμό στοιχείων. Παράλληλα με τη ΔΠΣ προτείνεται και 

η Διαχείριση των Σχέσεων με τους Προμηθευτές (ΔΣΠΡ) (Choy et al. 2003, Yu et al. 2001). 

Ο όρος αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου Supplier Relationship Management και 

ορίζεται ως μία διεργασία που έχει να κάνει με τη διαχείριση των προτιμώμενων 

προμηθευτών και την ανεύρεση νέων, μειώνοντας τα κόστη, προβαίνοντας σε προμήθειες 

προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες αξιοποιώντας τη σωρευμένη εμπειρία των 

αγοραστών και αποσπώντας οφέλη από τις σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές. 

Εστιάζεται στη μεγιστοποίηση της αξίας της εφοδιαστικής βάσης ενός προμηθευτή, 

παρέχοντας μία ολοκληρωμένη δέσμη διοικητικών εργαλείων εστιαζόμενα στην 

αλληλεπίδραση του οργανισμού με τους προμηθευτές του.  
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Η σωστή ολοκλήρωση της ΔΠΣ και της ΔΣΠΡ στα πλαίσια της δημιουργίας μιας ενιαίας 

και αδιάσπαστης ¨εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας¨, μπορεί να προσθέσει αξία σε τρεις 

σημαντικούς τομείς: σημαντική εξοικονόμηση κόστους, αυξημένη ευελιξία και 

ανταποκρισιμότητα στις απαιτήσεις του πελάτη και σημαντικά ταχύτερους χρονικούς 

κύκλους. Σε συνδυασμό τα οφέλη αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και σε υψηλό βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη (Choy et 

al., 2003).       

   

                            

2.1.6.2   Διεύρυνση έννοιας και σημασίας του πελάτη στη λειτουργία της ΔΑΠ   

 

Ενώ έχει αναγνωριστεί ότι η λειτουργία των Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να λάβει μία 

περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση, η προοπτική αυτή φαίνεται να περιορίζεται 

στον εσωτερικό πελάτη. Ο εξωτερικός πελάτης ωστόσο μπορεί να παράσχει σημαντική 

εισροή στις δραστηριότητες της ΔΑΠ συμμετέχοντας ή ακόμη και χρησιμοποιώντας τις 

δραστηριότητές της, όπως για παράδειγμα η λήψη εκπαίδευσης (Lengnick and Lengnick 

1999). Ο ενεργός ρόλος του πελάτη στη διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών έχει επίσης 

επισημανθεί και διερευνηθεί (Harris et al., 1995). Η λειτουργία της ΔΑΠ για να 

δικαιολογήσει την ύπαρξη και τη χρησιμότητά της πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί 

πραγματικά να προσθέσει αξία και να παράγει αποτελέσματα, τόσο για τον οργανισμό όσο 

και για τους συμμετέχοντες. Παραδοσιακά, αυτό θεωρείται ότι μπορεί να γίνει με την 

εφαρμογή πρακτικών ΔΑΠ που προσελκύουν και διατηρούν ¨άριστους¨ εργαζόμενους, 

που με τη σειρά τους καθιστούν ικανό έναν οργανισμό να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής ποιότητας, να λειτουργεί αποδοτικά, να ανταποκρίνεται άμεσα σε θέματα της 

αγοράς, να δημιουργεί νέα και καλύτερα προϊόντα και επιχειρηματικές μεθόδους και να 

επιτυγχάνει έτσι ένα μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με αύξηση της 

κερδοφορίας (Schuler and MacMillan, 1984). Η λειτουργία της ΔΑΠ ουσιαστικά μπορεί 

να προσθέσει αξία βελτιώνοντας την ¨οργανωσιακή ικανότητα¨ μέσω της οποίας 

καθιερώνονται εσωτερικές δομές και διαδικασίες που διευκολύνουν στη δημιουργία 

ιδιαίτερων ικανοτήτων και βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των πελατών και της στρατηγικής του (Ulrich and Lake, 1990).  

 

Σε όρους προσανατολισμού στον πελάτη, η έμφαση συνήθως δίνεται στους εσωτερικούς 

πελάτες της ΔΑΠ, δηλαδή στους εργαζόμενους που βοηθούν τον οργανισμό να 
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δημιουργήσει αξία για τους εξωτερικούς πελάτες και έτσι να αυξηθεί η οργανωσιακή 

απόδοση και η κερδοφορία. Οι Lengnick and Lengnick (1999) επισημαίνουν ότι οι 

οργανισμοί αγνοούν την ουσιαστική συμβολή που μπορούν να έχουν οι εξωτερικοί 

πελάτες στη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Ενώ έχει αναγνωριστεί ότι η 

¨ανταπόκριση στον πελάτη¨ και ο ¨προσανατολισμός στην υπηρεσία¨ θεωρούνται 

απαραίτητα στοιχεία για την προσθήκη αξίας (Schneider and Bowen, 1995), η άποψη αυτή 

συχνά αντιμετωπίζεται μυωπικά περιορίζοντας τις ευκαιρίες της ΔΑΠ να επηρεάσει την 

ανταγωνιστική θέση του οργανισμού. Τυπικά, τα στελέχη της ΔΑΠ περιορίζονται στο να 

προσδιορίσουν τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών τους και μετά να αξιολογήσουν τον 

βαθμό της ικανοποίησής τους.  

 

Σχετικά πρόσφατα, η ιδέα της συνεκτίμησης των αναγκών των εξωτερικών πελατών έχει 

συμπεριληφθεί ως σημαντικό μέρος της λειτουργίας της ΔΑΠ. Οι Lengnick and Lengnick 

(1999) υποστηρίζουν ότι η ΔΑΠ μπορεί να προσθέσει μεγαλύτερη αξία και να παράγει 

καλύτερα αποτελέσματα για τον οργανισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε βήματα: 

• προσδιορισμός των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών 

• προτεραιότητα στους εξωτερικούς πελάτες ανάλογα με τη στρατηγική τους 

επίδραση και σημαντικότητα 

• καθορισμός των ρόλων που κάθε εξωτερικός πελάτης υψηλής προτεραιότητας 

αναλαμβάνει   

• εντοπισμός επιπρόσθετων ρόλων που κάθε εξωτερικός πελάτης θα μπορούσε να 

αναλάβει 

• ανάπτυξη και παρoχή υπηρεσιών ΔΑΠ που να αξιοποιούν στο μέγιστο τους 

αξιόλογους στρατηγικά ρόλους που θα μπορούσε να αναλάβει κάθε εξωτερικός 

πελάτης. Τα παραπάνω στάδια απεικονίζονται παρακάτω στο σχήμα 2.2: 
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Σχήμα 2.2 -Διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων για έναν διευρυμένο προς τον πελάτη 
προσανατολισμό πρακτικών ΔΑΠ  
 
  
Αναγνώριση 
εξωτερικών  
πελατών 
 
 
 
 

 
 

Προτεραιότητα 
στους 
εξωτερικούς 
πελάτες, 
σύμφωνα με τη 
στρατηγική τους 
σημασία 
  

 

Αναγνώριση 
των 
οργανωσιακών 
ικανοτήτων που 
χρειάζονται για 
την θέσπιση 
των ρόλων των 
πελατών 

Διενέργεια 
ανάλυσης 
κενών (gap 
analysis) των 
υφιστάμενων 
και των 
δυνητικών 
ρόλων των 
πελατών  
 
 
 

Ανάπτυξη πρακτικών 
ΔΑΠ για τη δημιουργία 
των απαραίτητων 
οργανωσιακών 
ικανοτήτων 

 
Πηγή: Lengnick-Hall M. L. and Lengnick-Hall  C. A. (1999), ¨Expanding customer 
orientation in the HR function¨, Human Resource Management, Vol. 38, No. 3, p. 211. 
 

Σύμφωνα με τους Lengnick and Lengnick (1999) στη βιβλιογραφία έχουν αναγνωριστεί 

πέντε κρίσιμοι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι εξωτερικοί πελάτες και δύναται να 

συμβάλλουν στην αύξηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών: 

 

α) πελάτης ως πόρος 

Στρατηγικά σημαντικοί θεωρούνται οι σπάνιοι και δύσκολα αντιγράψιμοι πόροι, καθώς 

και η ικανότητα του οργανισμού για την αποτελεσματική τους αξιοποίηση. Σε περιβάλλον 

υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

“ελκυστικού” περιβάλλοντος που να ευνοεί την επαναγορά της υπηρεσίας, 

συνεισφέροντας στην επίτευξη ενός μοναδικού και δύσκολα αντιγράψιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Barney, 1991). Οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν επίσης 

να παρέχουν σημαντική και χωρίς κόστος πληροφόρηση που να συνδιαμορφώνει το 

πλαίσιο για την περιγραφή των θέσεων εργασίας, των μεθόδων επιλογής, των 

προγραμμάτων αμοιβών, του σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και προϊόντων. 

Για να μπορέσουν οι εξωτερικοί πελάτες να αποτελέσουν πολύτιμο πόρο του οργανισμού, 

οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται και να καταγράφουν τη 

συμπεριφορά τους και να μπορούν να επιδεικνύουν και να διαδίδουν ¨σωστές¨ 

συμπεριφορές που να ενστερνίζονται από τους πελάτες. 
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β) πελάτης ως συν-παραγωγός 

Συν-παραγωγός είναι ο εξωτερικός πελάτης που εκτελεί μέρος των εργασιών του 

οργανισμού, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέλος κάποιας ομάδας, και σε συνεργασία με τους 

εργαζόμενους συμβάλλει στην παραγωγή και παράδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Για να είναι αποτελεσματικός συν-παραγωγός, ο πελάτης χρειάζεται να γνωρίζει τι θα 

πρέπει να κάνει, να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να 

υποκινηθεί ανάλογα (Bowen, 1986). Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να 

προσδιορίσουν με σαφήνεια τα καθήκοντα των εξωτερικών πελατών, να είναι σε θέση να 

παρέχουν εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων έξω από τα στενά όρια του οργανισμού 

και να παρέχουν κίνητρα για αποτελεσματική συν-παραγωγή. Αυτά απαιτούν ικανότητες 

που σχετίζονται με τις συνήθεις λειτουργίες της ΔΑΠ που αναφέρονται στην ανάλυση των 

θέσεων εργασίας, στην εκπαίδευση και στις αμοιβές, κλπ., οι οποίες θα πρέπει να 

διευρυνθούν και να εστιαστούν –εκτός από τους εσωτερικούς πελάτες- και στην 

¨απόσπαση¨ των επιθυμητών συμπεριφορών από τους εξωτερικούς πελάτες. Αρκετοί 

συγγραφείς εδώ και χρόνια υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν να γίνουν 

αποτελεσματικοί συν-παραγωγοί και να συνεισφέρουν άμεσα στις δραστηριότητες του 

οργανισμού (Namasivayam 2003, Bowen 1986, Lovelock and Young 1979). Για 

παράδειγμα, οι οργανισμοί που επιτρέπουν στους πελάτες τους την εκτέλεση κάποιων 

εργασιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων μεταφοράς δεδομένων και κυρίως μέσω 

διαδυκτίου (ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες, υποβολή φορολογικών δηλώσεων και 

άλλων φορολογικών καταστάσεων) εξοικονομούν χρόνο και κόστος στους κύκλους 

παραγωγής των υπηρεσιών τους. Οι Schneider and Bowen (1995) παραθέτουν αρκετά 

παραδείγματα όπου οι εξωτερικοί πελάτες συμπεριφέρονται ως οιονεί εργαζόμενοι.  

 

γ) πελάτης ως αγοραστής 

Ως αγοραστής, ένας πελάτης αποφασίζει για την αγορά ή όχι μιας υπηρεσίας και για τις 

συνθήκες της συναλλαγής. Δύο παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη συμπεριφορά του 

αγοραστή:  i) η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας και ii) η σχέση του με τον 

προμηθευτή. Η διαθέσιμη έρευνα παρέχει σημαντικές ενδείξεις των ωφελειών των 

μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και των εξωτερικών τους πελατών 

(Magrath and Hardy 1994, Morgan and Hunt 1994). Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

πελάτες μπορούν να βελτιώσουν τις αντιλήψεις για την αξία του οργανισμού και να 

υπερκεράσουν τις αμφιβολίες κατά τη διαδικασία αγοράς των υπηρεσιών του. Αν ένας 

οργανισμός αναπτύξει μία φήμη ¨υψηλής ποιότητας¨ και μία συμπαγή μακροχρόνια σχέση 
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με τους πελάτες του, είναι περισσότερο πιθανό οι πελάτες να συμμορφωθούν με τις 

απαιτήσεις του οργανισμού για δράση (Morgan and Hunt, 1994).  Τέτοιες αντιλήψεις των 

εξωτερικών πελατών μπορούν να διαμορφωθούν μόνο αν οι εσωτερικοί πελάτες της ΔΑΠ 

συμπεριφέρονται με τρόπους που σηματοδοτούν αριστεία, αμεροληψία, υπευθυνότητα και 

ενδιαφέρον για τους εξωτερικούς πελάτες. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν πώς να 

δομούν σχέσεις με τους εξωτερικούς πελάτες και οι οργανισμοί χρειάζεται να 

αναπτύσσουν ικανότητες και μηχανισμούς που να διευκολύνουν τους εργαζόμενους στη 

δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με τους εξωτερικούς πελάτες.      

 

δ) πελάτης ως χρήστης  

Αποτελεί τον συμβατικό ρόλο του πελάτη που πρωταρχικά εκτιμάται από το επίπεδο 

ικανοποίησής του που αποτελεί μία εκ των υστέρων αξιολόγηση της απόδοσης της 

υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι πελάτες χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια για την 

αξιολόγηση των διαφόρων οργανωσιακών εκροών. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι μία 

πολυδιάστατη έννοια που μεταβάλλεται διαχρονικά, ανάλογα με το προϊόν και την 

υπηρεσία, και ανάλογα με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του χρήστη. Αυτό υποδηλώνει την 

αναγκαιότητα για οργανωσιακές ικανότητες όπως ευελιξία, διαίσθηση, αυτοσχεδιασμός 

παράλληλα με τη συνέπεια, την ολοκλήρωση και τον έλεγχο (Weick, 1993). Η 

ικανοποίηση του πελάτη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας ενδιάμεσος στόχος παρά 

σαν μία τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ΔΑΠ ή των οργανωσιακών εκροών. 

Σύμφωνα με τους Lengnick and Lengnick (1999) η διαθέσιμη έρευνα δείχνει μία σαφή 

σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση του πελάτη και στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα ικανοποίησης αυξάνουν τις πιθανότητες συνέχισης 

της σχέσης πελάτη και οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι όταν η ΔΑΠ εστιάζεται και στον 

εξωτερικό πελάτη, η ικανοποίηση του τελευταίου αποτελεί ένα μέσο για επιμήκυνση της 

σχέσης πελάτη-οργανισμού. Ως χρήστες των εκροών ενός οργανισμού, οι εξωτερικοί 

πελάτες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικές οργανωσιακές αποφάσεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή του προϊόντος, την καινοτομία, τα συστήματα παράδοσης 

και πολλές άλλες στρατηγικές επιλογές.  

 

ε) πελάτης ως προϊόν 

Kύριος στόχος της ΔΑΠ είναι η βελτίωση της ικανότητας ενός οργανισμού μέσω των 

ανθρώπων του. Δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις και ικανότητες των 

ανθρώπων και των ομάδων αποτελούν τα τελικά προϊόντα των δραστηριοτήτων της ΔΑΠ. 
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Για να μεταβάλουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους οι εξωτερικοί πελάτες ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους με τον οργανισμό, ο οργανισμός θα πρέπει να είναι 

σε θέση να τους εκπαιδεύσει στην αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή των υπηρεσιών 

του. Αν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο από τη 

ΔΑΠ για να μάθουν στους πελάτες τους πώς να εντοπίζουν και να χειρίζονται τα 

προβλήματα που θα ανακύπτουν στις υπηρεσίες ή στα προϊόντα που απόκτησαν από τον 

οργανισμό και ως εκ τούτου να περιορίσουν τον αριθμό των παραπόνων και τη σπατάλη 

του χρόνου, τότε οι εξωτερικοί πελάτες αντικατοπτρίζουν την αξία των δραστηριοτήτων 

της ΔΑΠ. Ο εξωτερικός πελάτης λειτουργεί τότε ως υποστηρικτής της συνεισφοράς της 

ΔΑΠ στην οργανωσιακή απόδοση.    

      

Συμπερασματικά, η ΔΑΠ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να 

βελτιώσει την οργανωσιακή απόδοση με την εστίασή της στους εξωτερικούς πελάτες, 

παράλληλα με τους εσωτερικούς πελάτες. Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός θα πρέπει να 

αναπτύξει ικανότητες που να διευκολύνουν την κεφαλαιοποίηση και των πέντε ρόλων των 

εξωτερικών πελατών που περιγράφηκαν παραπάνω. Οι διαφορές ανάμεσα στη συμβατική 

αντίληψη των σκοπών της λειτουργίας της ΔΑΠ και σε μία πιο διευρυμένη αντίληψη που 

ενσωματώνει και την έννοια του εξωτερικού πελάτη, περιγράφονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα 2.3. 
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Πίνακας 2.3 –Περιγραφή μιας διευρυμένης εστίασης των δραστηριοτήτων ΔΑΠ  

 

Λειτουργίες 
ΔΑΠ 

Προσανατολισμός στον 
εσωτερικό πελάτη 

Προσανατολισμός στον 
εξωτερικό πελάτη 

Στελέχωση 
 

Πρόσληψη των πιο προσοντούχων 
εργαζομένων για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων έργων 

Πρόσληψη εργαζομένων που πέρα από 
το βασικό έργο τους να εστιάζονται και  
στην απαραίτητη ικανοποίηση του 
εξωτερικού πελάτη 
 

Αμοιβές 
 

Σύνδεση μισθού και 
 παραγωγικότητας 

Σύνδεση μισθού με την αύξηση των 
επαναλαμβανόμενων αγορών και τη 
δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με  
τους πελάτες       
 

Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη 
 
 
 
 
 
 

Εκπαίδευση των εργαζομένων για 
τον εντοπισμό και τη διαχείριση 
προβλημάτων της υπηρεσίας ή του 
προϊόντος 

Εκπαίδευση των εργαζομένων για το 
πώς να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν 
τους εξωτερικούς πελάτες ώστε να 
εντοπίζουν και να διαχειρίζονται 
προβλήματα της υπηρεσίας ή του  
προϊόντος 
 

Αξιολόγηση της 
απόδοσης 
 
 

Η αξιολόγηση της απόδοσης 
συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις  
από τους εσωτερικούς πελάτες   

Η ατομική αξιολόγηση της απόδοσης 
συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις και από  
τους εξωτερικούς πελάτες    
 

Εργασιακές 
σχέσεις 
 

Μείωση των συγκρούσεων για να 
ελαχιστοποιηθούν οι κοστοβόρες 
καθυστερήσεις και ο νεκρός χρόνος
εργασίας 

Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας διοίκησης 
και εργαζομένων για την οικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης του εξωτερικού πελάτη      
 

 
Πηγή: M. Lengnick-Hall and C. Lengnick-Hall (1999), Expanding Customer Orientation in 
the HR Function, Human Resource Management,  Vol. 38, No 3, p.209. 
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2.2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία  
 

2.2.1 Ιστορική αναδρομή και στάδια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 

 

Πριν από την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, η παραγωγή των αγαθών 

στηρίζονταν σε ανεξάρτητες ομάδες τεχνιτών που εκτός από την παραγωγή ήταν 

υπεύθυνοι και για την ποιότητά τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το έργο του F. Taylor ο 

οποίος έγινε γνωστός και ως o πατέρας της Επιστημονικής Διοίκησης οδήγησε σε μία νέα 

φιλοσοφία παραγωγής: στον διαχωρισμό της λειτουργίας του σχεδιασμού από την 

εκτελεστική λειτουργία της παραγωγής. Τα διευθυντικά στελέχη και οι μηχανικοί 

ανέλαβαν τα καθήκοντα του σχεδιασμού, ενώ οι εργάτες και οι επόπτες εργασίας το 

καθήκον της παραγωγής. Η προσέγγιση αυτή απέδιδε όσο οι εργαζόμενοι στερούνταν της 

απαιτούμενης -για σχεδιασμό- εκπαίδευσης. Κατακερματίζοντας ένα ολοκληρωμένο έργο 

σε συγκεκριμένα επιμέρους καθήκοντα και εστιάζοντας στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, η διασφάλιση της ποιότητας αποτελούσε καθήκον των επιθεωρητών. 

Έτσι η επιθεώρηση που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την απλή σύγκριση των 

παραγόμενων προϊόντων με τις βασικές τους προδιαγραφές,  έγινε το πρώτο μέσο ελέγχου 

ποιότητας κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Στους περισσότερους 

οργανισμούς δημιουργήθηκαν ξεχωριστά τμήματα ποιότητας (Evans and Lindsay, 1999).  

 

Η τεχνητή αυτή απομόνωση των εργαζομένων της παραγωγής από την υπευθυνότητα 

διασφάλισης της ποιότητας των αγαθών που παρήγαγαν, οδήγησε στην αδιαφορία τους σε 

θέματα ποιότητας και στην εστίαση του ενδιαφέροντός τους στην αύξηση της ποσότητας 

της παραγωγής που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγικότητά τους. Η έλευση του 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εκτίναξε στα ύψη την παραγωγή πολεμικού υλικού -κυρίως από 

τις ΗΠΑ- και δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη προηγμένων μέσων ελέγχου της 

ποιότητας. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη της στατιστικής επιστήμης αναπτύχθηκε ο 

“Έλεγχος της Ποιότητας” που αποτελεί το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών 

που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων 

τεχνικών προδιαγραφών (Τσιότρας, 1995).  

 

Η εντυπωσιακή αύξηση των απαιτήσεων των πελατών και η αδυναμία του “ελέγχου 

ποιότητας” να εντοπίσει προβλήματα πριν από τον σχεδιασμό και την παραγωγή, 
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οδήγησαν σε πρώτη φάση τους μεγάλους οργανισμούς στην υιοθέτηση συστημάτων 

“Διασφάλισης της Ποιότητας” η οποία ορίζεται ως το σύνολο των προγραμματισθέντων 

και συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουν 

ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία πληρεί ορισμένες προδιαγραφές (Τσιότρας, 1995). 

Πρωτοπόροι στην υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων ήταν ο στρατός και ο διαστημικός 

τομέας. Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization 

Organization -ISO) καθιέρωσε τα πρότυπα που σχετίζονται με τη Διασφάλιση Ποιότητας. 

 

Είναι προφανές ότι κανένα από τα συστήματα που προαναφέρθηκαν δεν υπόσχεται 

ποιοτικά προϊόντα με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, πλήρη αξιοποίηση και ανάπτυξη 

του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, εφαρμογή καινοτομιών, συνεχή βελτίωση και 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Τα στοιχεία που 

απουσιάζουν από τα παραπάνω συστήματα αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Τσιότρας 1995).   
 

 

2.2.2 Ορισμός της Ποιότητας 

 

Η ποιότητα δεν αποτελεί μία πλήρως αποσαφηνισμένη έννοια, αφού οι άνθρωποι την 

προσδιορίζουν με διαφορετικά κριτήρια στα πλαίσια των ιδιαίτερων ρόλων που έχουν 

στην αλυσίδα παραγωγής-κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ομοφωνία για έναν 

ενιαίο και μοναδικό ορισμό. Οι απαντήσεις διευθυντικών στελεχών 86 επιχειρήσεων στο 

θέμα ορισμού της ποιότητας, στα πλαίσια σχετικής μελέτης που διεξήχθη στις ΗΠΑ από 

τους Tamini and Sebastianeli το 1996 συμπεριλαμβάνουν πολλούς και διαφορετικούς 

παράγοντες που την προσδιορίζουν: τελειότητα, συνέπεια, περιορισμό της σπατάλης, 

ταχύτητα παράδοσης, συμμόρφωση με πολιτικές και διαδικασίες, παροχή χρήσιμων 

αγαθών, “κάνε το σωστά με τη πρώτη φορά”, ευχαρίστηση του πελάτη, ολική 

εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Η κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων 

ορισμού της ποιότητας θεωρείται σημαντική προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά ο ρόλος που 

διαδραματίζει στα πολυάριθμα στοιχεία που συγκροτούν έναν οργανισμό (Evans and 

Lindsay, 1999).    

 

Ο Gaster (1996) κάνει το παρακάτω σχόλιο για τον ορισμό της ποιότητας στον δημόσιο 

τομέα: «…δεν υπάρχουν μοναδικοί και απλοί ορισμοί της ποιότητας. Ο καθένας που 
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συγγράφει σχετικά ή προσπαθεί να το εφαρμόσει, πρέπει να δημιουργήσει μία υπόθεση 

εργασίας με την οποία κάποιοι είναι πιθανό να μην συμφωνήσουν. Κάποιες φορές, το 

πρόβλημα είναι ότι ο ορισμός είναι τόσο ευρύς ώστε να μην έχει νόημα και να μην μπορεί να 

εφαρμοστεί στη πράξη. Κάποιοι άλλοι ορισμοί είναι πολύ λεπτομερείς που ενώ μπορεί να 

είναι κατάλληλοι για μία συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλες τις 

δημόσιες υπηρεσίες».  

   

Σύμφωνα με τους Hardie and Walsh (1994) μία από τις πιο ευρέως γνωστές προσεγγίσεις 

ορισμού της ποιότητας έχει προταθεί από τον Garvin το 1988 και συμπεριλαμβάνει πέντε 

διαφορετικές προοπτικές: i) η υπερβατική ή ύψιστη, όπου η ποιότητα είναι συνώνυμη με 

την ¨έμφυτη τελειότητα¨ η οποία δεν είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια αλλά 

είναι δυνατόν να αναγνωριστεί στη βάση των εμπειριών μας, ii) η βασιζόμενη στο προϊόν 

ή στην υπηρεσία, η οποία δίνει έμφαση στη μέτρηση και θεωρεί την ποιότητα ως 

συνάρτηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας, iii) η βασιζόμενη στον 

χρήστη, η οποία αφήνει στον χρήστη ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας να αποφασίσει για 

το τι είναι ποιότητα στη βάση των προτιμήσεών του, iv) η βασιζόμενη στην παραγωγή, η 

οποία εξετάζει την ποιότητα από μία τεχνική προοπτική με έμφαση στη συμμόρφωση με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, v) η βασιζόμενη στην αξία (value for money), η οποία ορίζει 

την ποιότητα ως ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που πληρεί τις προδιαγραφές και ικανοποιεί 

τις ανάγκες πελατών και παραγωγών σε μία γενικώς αποδεκτή τιμή ή κόστος. Ο Garvin 

αναφέρει επίσης οκτώ κύριες διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την ποιότητα ενός αγαθού ή 

μιας υπηρεσίας: απόδοση, χαρακτηριστικά, αξιοπιστία, συμμόρφωση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, αντοχή, εξυπηρέτηση, αισθητική, αντιλαμβανόμενη ποιότητα. 

 

Ο ορισμός της ποιότητας των Reeves and Bednar (1994) ως τελειότητα, αξία, 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και ικανοποίηση ή  υπέρβαση των προσδοκιών 

του πελάτη κινείται στους ίδιους περίπου άξονες με τον ορισμό του Garvin. Παρόλα αυτά, 

η ποιότητα είναι πιο κατανοήσιμη σε όρους απτών χαρακτηριστικών τα οποία είναι πιο 

εμφανή στα εμπράγματα αγαθά παρά στις υπηρεσίες.  

 

Σύμφωνα με τους Evans and Lindsay (1999) ένας οργανισμός που εστιάζεται πραγματικά 

στην ποιότητα, θα πρέπει να την εξετάσει σε τρία επίπεδα:  

α) σε οργανωσιακό επίπεδο, όπου η ποιότητα επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των εξωτερικών πελατών 
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β) σε λειτουργικό επίπεδο, όπου οι οργανωσιακές μονάδες ταξινομούνται ως λειτουργίες ή 

τμήματα όπως μάρκετινγκ, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων, οικονομικό, κλπ. Με 

δεδομένο ότι οι περισσότερες διεργασίες ενός οργανισμού είναι δια-λειτουργικές, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος οι προϊστάμενοι των διακριτών οργανωσιακών τμημάτων να 

προσπαθήσουν να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των δικών τους δραστηριοτήτων 

που μερικές φορές υπονομεύουν τον γενικότερο στόχο του οργανισμού. 

γ) σε επίπεδο εργαζομένων, με τον ορισμό προτύπων στη βάση της ποιότητας και της 

εξυπηρέτησης του πελάτη, τα οποία διαμορφώνονται στα δύο προηγούμενα επίπεδα. Τα 

πρότυπα αυτά συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως συνέπεια, καινοτομία, 

ανταποκρισιμότητα και κόστος. Η θεώρηση ενός οργανισμού από αυτή την προοπτική, 

αποσαφηνίζει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες όλων των εργαζομένων στην επιδίωξη 

της ποιότητας. Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στο 

οργανωσιακό επίπεδο, τα μεσαία στελέχη στο λειτουργικό επίπεδο και οι εργαζόμενοι θα 

πρέπει να κατανοήσουν την ποιότητα στο εκτελεστικό επίπεδο. 

 

 

2.2.3 Ολική Ποιότητα και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία το 1950. Εξαπλώθηκε 

αρκετά χρόνια αργότερα στις ΗΠΑ και μόλις τη δεκαετία του 1980 στην Ευρώπη. 

Αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία διοίκησης που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία των οργανισμών. Σύμφωνα με τον Plenert (1995) ο ορισμός της ΔΟΠ θα 

μπορούσε να είναι απλός. Για παράδειγμα, η ποιότητα αποτελεί τον στόχο και η ΔΟΠ το 

όχημα για την επίτευξή του. Η υλοποίηση της ΔΟΠ συμπεριλαμβάνει έννοιες όπως η 

“συνεχής βελτίωση” η οποία προϋποθέτει τη συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση και ο 

περιορισμός της σπατάλης μέσω απλοποίησης των διαδικασιών που απαιτεί την 

διαλειτουργική ολοκλήρωση του οργανισμού. Η ΔΟΠ δεν θα πρέπει να συγχέεται με 

συγκεκριμένα συστήματα όπως Material Requirements Planning (MRP), Just In Time 

(JIT), Activity Based Costing (ABC). Αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.  

 

Καθώς οι οργανισμοί άρχισαν να αναγνωρίζουν τον σημαντικό και διευρυμένο ρόλο της 

ποιότητας αναδείχθηκε η έννοια της ολικής ποιότητας. Ένας αντιπροσωπευτικός ορισμός 
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της διατυπώθηκε το 1992 στις ΗΠΑ από προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους εννέα 

μεγάλων εταιρειών σε συνεργασία με εκπροσώπους Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πολυτεχνικών Σχολών και αναγνωρισμένους συμβούλους  

επιχειρήσεων (Evans and Lindsay, 1999): “Ολική Ποιότητα είναι ένα εστιασμένο στον 

ανθρώπινο παράγοντα σύστημα διοίκησης που αποσκοπεί στη συνεχή αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς χαμηλότερο πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα 

αποτελεί μία ολική συστημική προσέγγιση (όχι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ή τομέας) 

ευθυγραμμισμένη με την υψηλού επιπέδου στρατηγική. Λειτουργεί οριζόντια και 

εγκάρσια μέσω οργανωσιακών λειτουργιών και τμημάτων, συμπεριλαμβάνει όλους τους 

εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και διευρύνεται και προς τα εμπρός και προς 

τα πίσω για να συμπεριλάβει τόσο την αλυσίδα προμηθειών όσο και την αλυσίδα πελατών. 

Η Ολική Ποιότητα δίνει έμφαση στη μάθηση και στην προσαρμογή στη συνεχή αλλαγή ως 

κρίσιμους παράγοντες οργανωσιακής επιτυχίας. Συμπεριλαμβάνει συστήματα, μεθόδους 

και εργαλεία. Τα συστήματα διευκολύνουν την αλλαγή, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Η 

ολική ποιότητα στηρίζεται σε αξίες που δίνουν έμφαση στην αξιοπρέπεια του ατόμου και 

στη δύναμη της από κοινού  δράσης”. Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η εταιρία 

Procter and Gamble χρησιμοποιεί έναν λιτό αλλά περιεκτικό ορισμό: “Ολική Ποιότητα 

είναι μία σταθερή και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης από όλα τα μέλη ενός οργανισμού 

ώστε να κατανοούν, να ανταποκρίνονται και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των 

πελατών”.   

 

Ο όρος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) χρησιμοποιείται για να δηλώσει το σύστημα 

διοίκησης ή διαχείρισης της ολικής ποιότητας. Στην πραγματικότητα, η έννοια της ΔΟΠ 

δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφατη. Ο Feigenbaum αρχικά αναγνώρισε τη σημασία μιας 

διευρυμένης προσέγγισης της ποιότητας στη δεκαετία του 1950 και επινόησε τον όρο του 

“ελέγχου ολικής ποιότητας”, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

επηρεάζεται άμεσα από αυτό που χαρακτηριστικά όρισε ως 9Μ’s: «markets, money, 

management, men and women, motivation, materials, machines and mechanization, 

modern information methods and mounting product requirements» (Feigenbaum, 1991).    

 

Ο Voehl (1997) δίνει τον παρακάτω ορισμό Ολικής Ποιότητας: “Η Ολική Ποιότητα είναι 

ολική σε τρία επίπεδα: καλύπτει κάθε λειτουργία, κάθε θέση εργασίας και κάθε 

εργαζόμενο. Πρώτον, καλύπτει κάθε λειτουργία και όχι μόνο την παραγωγή. Ο 

σχεδιασμός, η έρευνα και ανάπτυξη, η λογιστική, το μάρκετινγκ, η συντήρηση και κάθε 
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άλλη λειτουργία θα πρέπει επίσης να εμπλέκεται στη βελτίωση της ποιότητας. Δεύτερον, η 

ποιότητα είναι ολική στο ότι καλύπτει κάθε θέση εργασίας και όχι μόνο αυτές που 

σχετίζονται  άμεσα με την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Τρίτον, η ολική 

ποιότητα αναγνωρίζει ότι κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της 

εργασίας του και της εργασίας της ομάδας”. Οι Brocka and Brocka (1992) ορίζουν τη 

ΔΟΠ ως: “…έναν τρόπο συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης σε κάθε επίπεδο και σε κάθε 

λειτουργική περιοχή ενός οργανισμού, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 

ανθρώπινους και κεφαλαιακούς πόρους. Η βελτίωση αναφέρεται στην επίτευξη γενικών 

στόχων όπως κόστος, ποιότητα, μερίδιο αγοράς και ανάπτυξη. Η ΔΟΠ συνδυάζει 

θεμελιώδεις τεχνικές διοίκησης, υφιστάμενες και καινοτόμες προσπάθειες βελτίωσης και 

εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες σε μία οργανωτική δομή εστιαζόμενη στη συνεχή 

βελτίωση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών. Απαιτεί δέσμευση, πειθαρχία και μία 

συνεχή προσπάθεια”. Οι Cohen and Brand (1993) ορίζουν τη ΔΟΠ στη βάση των τριών 

στοιχείων που τη συνθέτουν: η Διοίκηση αναφέρεται στην ανάπτυξη και διατήρηση της 

οργανωσιακής δυναμικότητας για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και προϋποθέτει τη 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. Η Ολική υποδηλώνει την προσήλωση της αναζήτησης 

για ποιότητα σε κάθε στοιχείο του οργανισμού, ενσωματώνοντας όλους τους 

συμμετέχοντες από τους εργαζόμενους όλων των ιεραρχικών επιπέδων και λειτουργιών 

μέχρι τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος 

του οργανισμού. Η Ποιότητα υπονοεί την ανταπόκριση ή την υπέρβαση των προσδοκιών 

του πελάτη. Οι Carr and Littman (1993) κατέγραψαν τις παρακάτω συγκρίσεις ανάμεσα 

στη ΔΟΠ και στο παραδοσιακό μάνατζμεντ: 

• ¨επένδυση¨ στην πρόληψη της ποιότητας, αντί επιθεώρησή της εκ των υστέρων 

• εξουσία του εργαζόμενου, αντί ιεραρχική εξουσία της διοίκησης 

• εστίαση σε συστήματα βελτίωσης, αντί επίρριψης ευθυνών στους εργαζόμενους 

• συνεχής βελτίωση, αντί αποσπασματικών προσπαθειών. 

 

Η ΔΟΠ μπορεί επίσης να οριστεί στα πλαίσια των βασικών συστατικών της: της 

θεμελιώδους αρχής, των αποτελεσμάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιεί (Martins 

and de Toledo, 2000). Η θεμελιώδης αρχή είναι ο ολικός προσανατολισμός όλων των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού στην ικανοποίηση των πελατών και η δημιουργία αξίας 

στους συμμετέχοντες (πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές και κοινότητα). Τα 

αποτελέσματα είναι η αύξηση του μεριδίου της αγοράς, η μείωση του κόστους και η 
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βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Τα εργαλεία είναι οι μεθοδολογίες 

και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των λειτουργιών, όπως για παράδειγμα 

η SPC, το JIT και η μεθοδολογία Taguchi (Ciampa, 1992). Μία παρόμοια θεώρηση 

εξετάζει τη ΔΟΠ περιγράφοντας τα παρακάτω θεμελιώδη χαρακτηριστικά (Merli, 1993): 

πρώτα η ποιότητα –ολική ικανοποίηση του πελάτη, προσανατολισμός στην αγορά και 

στον πελάτη, καθοδηγούμενη από τα δεδομένα επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης, 

προληπτικός σχεδιασμός της διοίκησης λειτουργιών, εστίαση της προσοχής στα “λίγα 

ζωτικής σημασίας”, ολική συμμετοχή και σεβασμός των εργαζομένων, δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης. Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτει ότι η ΔΟΠ αποσκοπεί στην 

επίτευξη της ολικής ικανοποίησης του πελάτη και όλων των συμμετεχόντων μέσω 

επιστημονικής ανάλυσης των επιχειρησιακών λειτουργιών ενός οργανισμού, στη βάση των 

παρατηρούμενων και καταγεγραμμένων δεδομένων, καταλήγοντας στην εστίαση σε μία 

συνεχή προσέγγιση πρόληψης λαθών, μέσω της συμμετοχής και της εμπλοκής όλων των 

εργαζομένων. 

        

Από τους παραπάνω ενδεικτικούς αλλά αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της ΔΟΠ, σε 

συνδυασμό με μία ιχνηλάτηση της σχετικής πολυάριθμης βιβλιογραφίας, η ΔΟΠ μπορεί 

να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής (Plenert, 1995): 

• εστίαση σε: 

- ποιότητα 

- παραγωγικότητα 

- πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) 

- πρόληψη λαθών 

- απλοποίηση διαδικασιών και περιορισμό της σπατάλης 

• μία συνεχής: 

- αναθεώρηση όλων των λειτουργιών  

- επαναξιολόγηση όλων των διαδικασιών 

- προσπάθεια βελτίωσης 

• με  συμμετοχή: 

- εργαζομένων 

- πελατών 

- προμηθευτών 

• είναι επίσης: 
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- διαλειτουργική (απαιτεί την ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών του οργανισμού) 

- αφορά το σύνολο του οργανισμού  

- προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών 

• συμπεριλαμβάνει και ενθαρρύνει: 

- την εκπαίδευση  

- την ομαδική εργασία  

- την ενδυνάμωση των εργαζομένων 

- τον περιορισμό της σπατάλης με την βελτίωση των διαδικασιών που δεν 

προσθέτουν αξία στον οργανισμό και στον πελάτη 

- την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον  

- τη σταθερότητα και συνέπεια στη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων 

 

Σύμφωνα με τον Plenert (1995) ο πιο λιτός αλλά περιεκτικός ορισμός της ΔΟΠ θα 

μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «η ποιότητα αποτελεί τον στόχο και η ΔΟΠ μία συνεχή 

διαδικασία που με τη χρήση διαφόρων εργαλείων κατευθύνει έναν οργανισμό προς την 

επίτευξη του στόχου». 

  

 

2.2.3.1 Βασικές αρχές Ολικής Ποιότητας  

 

Οι Evans and Lindsay (1999) καταγράφουν τρεις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας: 

• εστίαση στον πελάτη (εσωτερικό και εξωτερικό) 

• συμμετοχή και ομαδική εργασία 

• συνεχής βελτίωση και μάθηση 

Παρά την απλότητά τους οι αρχές αυτές είναι αρκετά διαφορετικές από τις παραδοσιακές 

πρακτικές διοίκησης. Ιστορικά, οι οργανισμοί δείχνουν να μην κατανοούν αρκετά τις 

απαιτήσεις των εξωτερικών τους πελατών. Τα διευθυντικά στελέχη και οι μηχανικοί είχαν 

τη διεύθυνση και τον έλεγχο των συστημάτων παραγωγής. Οι εργαζόμενοι έπαιρναν 

διαταγές για το τι και πώς να το κάνουν και σπάνια ζητούνταν η άποψή τους. Η ομαδική 

εργασία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ένας σταθερός αριθμός λαθών και σπατάλης ήταν 

ανεκτός και ελέγχονταν από τη διενεργηθείσα μετά την παραγωγή επιθεώρηση. Οι 

βελτιώσεις της ποιότητας προέρχονταν από συγκεκριμένες τεχνολογικές επαναστάσεις, 

παρά από μία επίμονη νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης. Με την ολική ποιότητα ένας 
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οργανισμός επιδιώκει ενεργά την αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών 

του, τη θεμελίωση της ποιότητας στις διαδικασίες και στις μεθόδους της εργασίας με την 

αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του εργατικού του δυναμικού και τη συνεχή 

βελτίωση κάθε στοιχείου του οργανισμού (Evans and Lindsay 1999, p. 119). 

 

Οι Ho and Fung (1994) ταξινομούν τις βασικές αρχές της ΔΟΠ που είναι ικανές να 

εγγυηθούν την επιτυχή υλοποίησή της σε δέκα τίτλους: ηγεσία, δέσμευση, ολική 

ικανοποίηση του πελάτη, συνεχής βελτίωση, καθολική συμμετοχή-εμπλοκή (involvement), 

εκπαίδευση και επιμόρφωση, ιδιοκτησία (ownership), ανταμοιβές και αναγνώριση, 

πρόληψη λαθών, συνεργασία και ομαδική εργασία. 

 

 

2.2.3.2 Οι εμπνευστές της ποιότητας 

 

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε έστω και συνοπτικά στους 

ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια στη νέα εποχή της “ποιότητας” και επηρέασαν 

σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Οι άνθρωποι αυτοί που συχνά 

αποκαλούνται ¨πατέρες¨ ή ¨γκουρού¨ της ποιότητας εργάστηκαν κατά κύριο λόγο στον 

βιομηχανικό τομέα παραγωγής, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξή του. 

 

α) Deming.  Θεωρείται ο ¨πατέρας¨ της ΔΟΠ.  Με επιστημονικό υπόβαθρο στη Ψυχολογία 

και στη Στατιστική ως καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης, κλήθηκε το 1950 

από την Ιαπωνική κυβέρνηση να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της παραπαίουσας μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο ιαπωνικής οικονομίας. Στο βιβλίο του “Out of Crisis”  το 1982 ο 

Deming τονίζει ότι η βασική ευθύνη για την ποιότητα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε 

οργανωσιακό επίπεδο ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση του εκάστοτε οργανισμού 

(Kruger, 2001). Για την αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας των οργανισμών 

πρότεινε την υιοθέτηση 14 αρχών, δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη μιας ηγεσίας με όραμα, 

στη συνεργασία, στη μάθηση, στη διοίκηση των λειτουργιών, στην κατάργηση των δια-

τμηματικών στεγανών, στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, στην καθολική 

συμμετοχή, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών (Τσιότρας 1995, Kruger 

2001). Για τη δυνατότητα της εισαγωγής ποιοτικών βελτιώσεων στον οργανισμό, ο 

Deming προτείνει την εφαρμογή ενός σχεδίου “επτά σημείων” μεταξύ των οποίων είναι η 

ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα και η εφαρμογή του γνωστού κύκλου PDCA (Plan-
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Do-Check-Act) που βοηθάει στη μάθηση και στη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας 

και της ποιότητας του προϊόντος (Τσιότρας, 1995). Ο Deming πίστευε ότι το 94% των 

προβλημάτων προέρχονται από μικρές ατέλειες του συστήματος και όχι από σημαντικές 

συγκεκριμένες αιτίες (Ho, 1999). Οι Ιάπωνες ως ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς του, 

θέσπισαν από το 1950 το ομώνυμο βραβείο Deming το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε 

άτομα ή επιχειρήσεις που διενεργούν τις αποτελεσματικότερες προσπάθειες για βελτίωση 

της ποιότητας. 

 

β) Juran. Καθηγητής Πανεπιστημίου των ΗΠΑ, μηχανικός και ειδικός εργατολόγος 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των Ιαπώνων σε ότι αφορά στον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να εισάγουν συστήματα βελτίωσης ποιότητας στις επιχειρήσεις τους. 

Υποστηρίζει ότι “η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία” και βλέπει τον 

σχεδιασμό της σαν μέρος της τριλογίας “1. σχεδιασμός ποιότητας – 2. έλεγχος ποιότητας – 

3. βελτίωση ποιότητας” και προτείνει συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης με οκτώ 

βήματα. Στο βιβλίο του με τίτλο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ποιότητας, τονίζει τη σημασία της 

δέσμευσης και της πλήρους συμμετοχής της ανώτατης διοίκησης, καθώς και την εφαρμογή  

μεθόδων και αρχών της στατιστικής για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων 

ποιότητας (Τσιότρας, 1995). Ο ορισμός επίσης της ποιότητας ως “fitness for use” έδωσε 

έμφαση στη ¨φωνή¨ του πελάτη (Kruger, 2001). 

 

γ) Crosby.  Στο βιβλίο που έγραψε το 1979 με τίτλο Quality is Free τονίζει ότι 

οποιοδήποτε επίπεδο ελαττωματικών προϊόντων είναι υψηλό και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει 

να εισάγουν στην παραγωγική τους διαδικασία προγράμματα με στόχο την επίτευξη 

“μηδέν λαθών/ελαττωματικών” (zero defects). Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη θεωρία του 

“κάνε το σωστά με την πρώτη φορά” και την αρχή των “μηδέν λαθών”. Προτείνει 

συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας στα πλαίσια κάποιων σταδίων, 

δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της διοίκησης, στη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων 

βελτίωσης ποιότητας από εθελοντικά συμμετέχοντες εργαζόμενους, στη συνεχή 

επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού, στην καθιέρωση δεικτών απόδοσης, 

στη μέτρηση του κόστους ποιότητας, στη λήψη μέτρων υποκίνησης των εργαζομένων, 

στον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων, στην καθιέρωση τακτικών συμβουλίων, στη συνεχή 

παρακολούθηση της προόδου (Τσιότρας 1995, Kruger 2001).    
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δ) Feigenbaum.  Ανέπτυξε την έννοια του “Ελέγχου της Ολικής Ποιότητας” στο ομώνυμο 

βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1983. Υποστηρίζει ότι η υπευθυνότητα για την ποιότητα 

θα πρέπει να δίνεται σε αυτούς που υλοποιούν τις διάφορες εργασίες στα πλαίσια της 

λειτουργικής οργάνωσης του οργανισμού. Αυτό το ονόμασε “ποιότητα από την πηγή” 

εννοώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων και ιεραρχικών επιπέδων πρέπει 

να εκτελούν τα καθήκοντά τους ποιοτικά (Τσιότρας, 1995). 

 

ε) Ishikawa.  Είναι ο πρώτος που εργάστηκε πάνω στον τρόπο εφαρμογής και προώθησης 

των “κύκλων ποιότητας” για τους οποίους δεν διεκδικεί την πατρότητα από τον Deming 

αλλά μόνο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής και υιοθέτησής τους. Έδωσε 

μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και πρότεινε τα διαγράμματα 

αιτίου αποτελέσματος ή ¨ψαροκόκαλο¨ ως βοηθητικά εργαλεία για την επίλυση των 

εμφανιζόμενων προβλημάτων ποιότητας, σε συνδυασμό με τα διαγράμματα Pareto 

(Τσιότρας 1995, Kruger 2001).  

 

στ) Taguchi. Θεωρεί την ποιότητα ενός προϊόντος ως την πρόκληση ελάχιστων απωλειών 

στο κοινωνικό σύνολο, από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην κατανάλωση. Ως 

απώλειες θεωρούνται οι καθυστερήσεις παραγωγής, τα λάθη, οι επιδιορθώσεις, οι 

επικαλύψεις καθηκόντων, η κακή επικοινωνία και το αντίστοιχο κόστος για τον πελάτη 

λόγω κακής απόδοσης του προϊόντος και χαμηλής αξιοπιστίας. Χρησιμοποιεί μία εξίσωση 

δευτέρου βαθμού για τη σύνδεση των αποκλίσεων από τις προδιαγραφές με τη μείωση των 

απωλειών και τη βελτίωση της ποιότητας και θεωρεί σημαντικότερο τον έλεγχο που 

λαμβάνει χώρα εκτός της γραμμής παραγωγής, τον οποίο και αναλύει σε τρεις επιμέρους 

φάσεις: σχεδιασμός συστήματος, διαμόρφωση παραμέτρων, προσδιορισμός ανοχών 

(Τσιότρας, 1995). 

 

Παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις, οι ¨πρωτοπόροι¨ της ποιότητας σε γενικές γραμμές 

φαίνεται να συγκλίνουν στα παρακάτω χαρακτηριστικά της ΔΟΠ: 

• η ΔΟΠ μειώνει το κόστος παραγωγής 

• οι εργαζόμενοι μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους εάν τους δοθεί η 

δυνατότητα και η ευκαιρία να το κάνουν 

• οι ομάδες εργασίας είναι απαραίτητες για την επίλυση οργανωσιακών 

προβλημάτων 
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• η συνεχής βελτίωση αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την ευημερία του 

οργανισμού 

• η καλή πληροφόρηση βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων 

• η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών θεωρείται  άκρως απαραίτητη  

• οι προμηθευτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών.          

 

Παρά την αδιαμφισβήτητη προσφορά τους, ο Kruger επισημαίνει τον πρωταρχικό 

προσανατολισμό τους στην διασφάλιση της επιβίωσης ενός οργανισμού στο συνεχώς 

ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των 

διαθέσιμων τεχνικών κυρίως πόρων. Παρόλα αυτά, ο ρόλος και η συνεισφορά του 

ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των στόχων ποιότητας ενός οργανισμού είναι 

ζωτικής σημασίας. Η διοίκηση θα πρέπει να συνδυάσει κατάλληλα τους τεχνικούς με τους 

ανθρώπινους πόρους. Χωρίς την επίτευξη της ολικής δέσμευσης όλων των εργαζομένων η 

ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι δύσκολη υπόθεση στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον.   

 

 

2.2.4  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  στον τομέα υπηρεσιών    

 

Το κίνημα της ΔΟΠ αρχικά εστιάστηκε στον βιομηχανικό τομέα της παραγωγής από όπου 

και προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των μελετών, θέτοντας σε δεύτερη προτεραιότητα 

την εφαρμογή της στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στην 

αρχική εστίαση της ΔΟΠ στη μέτρηση της απόδοσης της ποιότητας, ο ορισμός και ο 

υπολογισμός της οποίας ήταν πιο εύκολος στα εμπράγματα αγαθά και στη βιομηχανική 

παραγωγή συγκριτικά με τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, η μέτρηση απόδοσης της ποιότητας 

δεν αποτελεί αυτοσκοπό της φιλοσοφίας της ΔΟΠ η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας μέσω μιας διαδικασίας ευρύτερων οργανωσιακών αλλαγών (Mohanty and 

Behera, 1996). Σύμφωνα με τους Mohanty and Behera (1996) αυτή η μονόπλευρη εστίαση 

σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία και βαρύτητα του τομέα των 

υπηρεσιών στο σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον άρχισε να προσελκύει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών (Beaumont et al. 1997, Cheng and Ngai 1994, Dotchin and 

Oakland 1994, Ghobadian and Speller 1994, Lakhe and Mohanty 1995, Reeves and Bednar 
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1994, Samson and Parker 1994, Sohal and Terziovski 2000, Sureshchandar et al. 2001, 

Woon 2000), κάποιοι εκ των οποίων διατήρησαν μία κριτική στάση απέναντι στη 

δυνατότητα γενικευσιμότητας των στοιχείων της ΔΟΠ στο περιβάλλον των υπηρεσιών.  

 

Οι Sureshchandar et al. (2002) σε ένα μοντέλο “ολικής ποιότητας υπηρεσιών” που 

ανέπτυξαν, υποστήριξαν ότι αν και οι περισσότερες διαστάσεις, τεχνικές και ανάγκες των 

οργανισμών για αποτελεσματική υλοποίηση της ΔΟΠ “φαίνεται να παρέχουν μία σχεδόν 

καθολική θεραπεία στα προβλήματα των βιομηχανικών οργανισμών, δεν αποτελούν ωστόσο 

ένα επαρκές πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών”, επισημαίνοντας 

παράλληλα την ύπαρξη σημαντικού ερευνητικού κενού στη σχετική βιβλιογραφία. Οι 

Mohanty and Behera (1996) αναφέρονται στη δυσκολία ορισμού της ποιότητας υπηρεσιών 

που σχετίζεται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι Atkinson and Murray 

(1988) επιχειρούν να καταρρίψουν τέσσερις μύθους οι οποίοι περιορίζουν την εφαρμογή 

της ΔΟΠ στον τομέα των υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης στρατηγικού 

σχεδιασμού και αποστολής του οργανισμού, καθώς επίσης και στην αύξηση της 

“εμπλοκής” των εργαζομένων ως μέσο περιορισμού της αντίστασης στην αλλαγή που 

προϋποθέτει η ΔΟΠ. 

 

Σχετικά με την υλοποίηση της ΔΟΠ στον τομέα των υπηρεσιών αναδεικνύονται κάποιες 

κρίσιμες παρατηρήσεις (Mohanty and Behera, 1996): 

• η ποιότητα της υπηρεσίας δεν είναι συνώνυμη με την εξυπηρέτηση του πελάτη, αν 

και η εξυπηρέτηση και οι σχέσεις με τον πελάτη αποτελούν μέρος της ποιότητας της 

υπηρεσίας 

• τα βασιζόμενα στον βιομηχανικό τομέα μοντέλα και τεχνικές διαχείρισης της 

ποιότητας είναι πιθανό να παρεμποδίσουν αντί να βοηθήσουν, εάν δεν 

αποσαφηνιστεί η ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα το 

μοντέλο και να επιλεγεί η κατάλληλη δέσμη εργαλείων και τεχνικών 

• απαιτείται αλλαγή της επικεντρωμένης στο προϊόν κουλτούρας του οργανισμού προς 

μία περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση 

• σημαντικές αλλαγές θα πρέπει να λάβουν χώρα ώστε εκπαίδευση και επιμόρφωση 

να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διάχυση του ¨μηνύματος της 

ποιότητας¨ 
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Ο Lawton (1991) περιγράφει μία διαδικασία έξι βημάτων για τη δημιουργία μιας 

πελατοκεντρικής κουλτούρας. Οι Lakhe and Mohanty (1995) σκιαγραφούν μία διαδικασία 

υλοποίησης της διοίκησης ποιότητας μέσω βελτίωσης της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των εσωτερικών συστημάτων 

και διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών. Ο Mefford (1993) προτείνει μία προσέγγιση 

“υπηρεσίας ολικής ποιότητας” για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών ενός οργανισμού 

με κρίσιμα στοιχεία τη δημιουργία μιας φιλοσοφικής βάσης όπου θα επικρατεί η πίστη σε 

κάθε μέλος του οργανισμού ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί τον φθηνότερο και 

καλύτερο τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, την οργανωσιακή δέσμευση, την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν την πρωταρχική ευθύνη και 

αρμοδιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση 

των διαδικασιών, την έμφαση στη συνεχή βελτίωση και την καθιέρωση ενός μηχανισμού 

ανάδρασης (feedback) με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς παρακολούθησης των 

προσδοκιών και της ικανοποίησης των πελατών.  

 

Στην πράξη, τα περισσότερα εργαλεία και τεχνικές της ΔΟΠ έχουν τις ρίζες τους στο 

βιομηχανικό περιβάλλον και περιορισμένη εφαρμογή στον τομέα των υπηρεσιών. Οι Huq 

and Stolen (1998) επινόησαν 19 κρίσιμες διαστάσεις της ΔΟΠ και διενήργησαν μία 

συγκριτική ανάλυση τάσεων ανάμεσα στους τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών, μέσω 

ανάλυσης τριάντα έξι μελετών περιπτώσεων οργανισμών που είχαν υιοθετήσει τη ΔΟΠ. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, τα εργαλεία και οι τεχνικές της ΔΟΠ ενδεχομένως να διαφοροποιούνται, οι 

βασικές αρχές της όμως εφαρμόζονται από όλες τις κατηγορίες οργανισμών. 

 

Ο Silvestro (1998) αναφέρεται στο θέμα της διαφοροποίησης των δύο τομέων 

συγκρίνοντας το εννοιολογικό περιεχόμενο με μία προοπτική ολοκλήρωσής τους και 

προτείνει ένα γενικό μοντέλο ΔΟΠ για όλους τους οργανισμούς. Ο Silvestro είχε ως 

αφετηρία ένα ¨παραδοσιακό¨ μοντέλο ΔΟΠ προερχόμενο από τη βιβλιογραφία του 

βιομηχανικού τομέα και στη συνέχεια επιχείρησε να το εμπλουτίσει με στοιχεία από τη 

βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών. Το μοντέλο θεμελιώθηκε σε έξι βασικές αρχές 

που αποτελούν τον εννοιολογικό πυρήνα της ΔΟΠ (συνεχής βελτίωση, ενδυνάμωση, 

ηγεσία, πελατοκεντρικός προσανατολισμός, μέτρηση της ποιότητας, περιορισμός 

σπατάλης μέσω πρόληψης) και διευρύνθηκε περαιτέρω με αρχές και έννοιες που 

προσιδιάζουν στο ιδιαίτερο περιβάλλον των υπηρεσιών υποστηρίζοντας ότι οι αρχές αυτές 
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συνδέονται στενά με τις υπηρεσίες, παρά την με διαφορετικό τρόπο διατύπωσή τους. Στη 

διαδικασία ανάπτυξης αυτών των βασικών αρχών στον τομέα των υπηρεσιών, η σχετική 

βιβλιογραφία εστιάστηκε στον εξωτερικό πελάτη όπου και έγιναν προσπάθειες για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και 

της ικανοποίησής του. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η σημαντικότητα της «εμπλοκής» των 

εργαζομένων –κυρίως πρώτης γραμμής- μέσω της ενδυνάμωσής τους στην παροχή 

υπηρεσιών ποιότητας. Η έννοια της ¨πλήρους αποκατάστασης¨ της υπηρεσίας και των 

¨μηδέν ελαττωματικών¨ φαίνεται να διαδραματίζουν επιπλέον σημαντικό ρόλο στη 

διοίκηση της ποιότητας υπηρεσιών. Παρά την επισήμανση κρίσιμων ασυμμετριών στη 

βιβλιογραφία των δύο τομέων ως προς τη ΔΟΠ, το παραπάνω μοντέλο φωτίζει το 

ερώτημα ¨τι¨ παρά το ¨πως¨, αδυνατώντας να συγκεκριμενοποιήσει τις σχέσεις ανάμεσα 

στις έξι βασικές αρχές της ΔΟΠ, γεγονός το οποίο επιτείνει την ανάγκη διεξαγωγής 

εμπειρικών ερευνών.   

         

Συνοψίζοντας, μπορεί να λεχθεί ότι η υιοθέτηση και υλοποίηση της ΔΟΠ σε ένα σύστημα 

παροχής υπηρεσιών είναι δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί μία πλήρη και λεπτομερή 

ανάλυση των προσδοκιών του πελάτη, ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος 

διαδικασιών και λειτουργιών, ορισμό των παραμέτρων της ποιότητας, ανάπτυξη 

συστημάτων μέτρησης και ελέγχου, και ολοκλήρωσής τους με την ευρύτερη στρατηγική 

του οργανισμού.   

 

 

2.2.5 Προβλήματα και περιορισμοί στην υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας      

 

Στη διαδικασία επιτυχούς υλοποίησης της ΔΟΠ από τους οργανισμούς παρατηρούνται 

πολλά και σημαντικά προβλήματα. Κάποια εξ αυτών προέρχονται από την υφιστάμενη 

δομή των οργανισμών η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις συνεχίζει να έχει τη βάση 

της στις αρχές του καταμερισμού της εργασίας και της εξειδίκευσης που ενισχύθηκαν 

περαιτέρω κατά τη διάρκεια της εποχής της επιστημονικής διοίκησης του F. Taylor. Ένας 

βασικός λόγος αποτυχίας της ΔΟΠ έχει να κάνει με την έλλειψη αυτού που ο Deming 

αποκαλούσε “συνέπεια του σκοπού” στην πρώτη έκδοση των 14 Σημείων (Evans and 

Lindsay, 1999) υπονοώντας ότι οι άνθρωποι που υλοποιούν τις πρωτοβουλίες της 

ποιότητας συχνά έχουν αντικρουόμενους στόχους και προτεραιότητες. Ένας οργανισμός 
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πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει σαφή γνώση του λόγου που εμπλέχθηκε σε μία 

προσπάθεια ΔΟΠ και στην οποία πρέπει να μείνει επικεντρωμένος.  

 

Στη βιβλιογραφία επισημαίνονται κυρίως τα παρακάτω λάθη ή λόγοι αποτυχίας της ΔΟΠ 

(Evans and Lindsay, 1999) : 

• η θεώρηση της ΔΟΠ απλά ως ένα “πρόγραμμα” παρά ως μία νέα φιλοσοφία 

διοίκησης  

• ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός και οι πιέσεις για άμεσα αποτελέσματα 

• η προσπάθεια η οποία δεν καθοδηγείται από τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη 

και από την ευρύτερη οργανωσιακή στρατηγική και δεν έχει την υποστήριξη της 

ανώτατης διοίκησης 

• δομικά στοιχεία του οργανισμού που παρεμποδίζουν τη διαδικασία της αλλαγής 

όπως συστήματα αμοιβών, προαγωγών, συγκεντρωτικής και αυστηρά ιεραρχικής 

γραφειοκρατικής διοίκησης 

• η μη σαφής και ξεκάθαρη  θέσπιση των στόχων  

• η οργανωσιακή κουλτούρα “εντολών και ελέγχου” που συνεχίζει να παραμένει και 

χαρακτηρίζεται από φόβο, άκαμπτους προϋπολογισμούς και γραφειοκρατία  

• η ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση η οποία δεν συνδέεται άμεσα με τη 

στρατηγική και τις ανάγκες του οργανισμού 

• η μεγαλύτερη εστίαση στο προϊόν ή στην υπηρεσία, παρά στις διαδικασίες 

• η μη πραγματική ενδυνάμωση των εργαζομένων η οποία στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν υποστηρίζεται στη πράξη 

• η αλαζονική αντίληψη κάποιων “πετυχημένων” οργανισμών που περιορίζει την 

επιδεκτικότητα στις αλλαγές και στη συνεχή μάθηση 

• η μη πραγματική και ενεργός δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

• μία υπερ-έμφαση στις ομάδες για τα δια-λειτουργικά προβλήματα, η οποία οδηγεί 

στην υποβάθμιση των ατομικών προσπαθειών για επιτόπιες βελτιώσεις 

• οι εργαζόμενοι συνήθως λειτουργούν με την πίστη ότι τα περισσότερα δεδομένα 

(στοιχεία) είναι πάντοτε επιθυμητά, ανεξάρτητα από τη σχετικότητά τους 

“παράλυση από την ανάλυση” (paralysis by analysis) 

• η διοίκηση αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί 

και προσωπική ευθύνη των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού 
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• ο οργανισμός δεν εξετάζεται ως ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων λειτουργιών 

και διαδικασιών που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα.                      

Η παραπάνω αναφορά χωρίς να είναι εξαντλητική, αντανακλά τον χαμηλό βαθμό 

ωριμότητας που επιδεικνύουν πολλοί οργανισμοί στην προσπάθεια υιοθέτησης της ΔΟΠ η 

οποία απαιτεί μία νέα δέσμη δεξιοτήτων, γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που 

μπορούν να διαμορφωθούν μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, ανατροφοδότησης (feedback), 

ανοιχτής επικοινωνίας και ενδυνάμωσης των εργαζομένων. 

 

Οι Martins and Carlos de Toledo (2000), ταξινομούν τους λόγους αποτυχίας της ΔΟΠ σε 

τέσσερις κατηγορίες: ψυχοκοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, ψυχολογικοί και τεχνικοί. Οι 

σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας της ΔΟΠ όπως επισημαίνονται από διάφορους 

συγγραφείς περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.4:  

 

Πίνακας 2.4:  Κυριότεροι λόγοι αποτυχίας προγραμμάτων ΔΟΠ. 

Συγγραφείς Κυριότεροι λόγοι αποτυχίας προγραμμάτων ΔΟΠ 
Early and Godfrey 
(1995) 

• Μη εστιαμένη δήλωση αποστολής 
• Έλλειψη ορισμού και εστίασης σε κρίσιμα σημεία 
• Ανεπαρκή σχέδια υλοποίησης 
• Έλλειψη μέτρησης της απόδοσης 

Resnick-West (1994) • Ακατάλληλη ηγεσία 
• Η ΔΟΠ δεν αντιμετωπίζεται ως νέο σύστημα εργασίας 
• Έλλειψη ενός μοντέλου αναφοράς της ποιότητας 
• Έλλειψη στρατηγικής εστίασης 

Wood and Urban (1994) • Εστίαση στην ¨εικόνα¨ του οργανισμού, παρά στις 
πράξεις και στα αποτελέσματα 

• Εστίαση στις συνήθεις εσωτερικές διαδικασίες και όχι 
στις πιο κρίσιμες 

• Εστίαση στα ήδη υφιστάμενα ελάχιστα πρότυπα 
• Δυσκολία προσαρμογής στην ταχύτητα των αλλαγών 

που προκαλούνται από τη ΔΟΠ. 
Valle (1995) • Έρευνα και αναγνώριση των υφιστάμενων 

προβλημάτων. 
• Μη ύπαρξη ενός συστήματος πληροφόρησης της 

ποιότητας 
• Έλλειψη συνέχειας του προγράμματος 
• Μη ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης 
• Προβληματικά κανάλια επικοινωνίας και αδυναμία 

συντονισμού μεταξύ των τμημάτων 
 
Πηγή: Martins R. A. and Toledo J. C.  (2000), ¨Total quality management programs: a 
framework proposal¨, Work Study, Vol. 49   No. 4, p. 146. 
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Ένα καλώς δομημένο και πλήρες σχέδιο υλοποίησης ΔΟΠ κρίνεται απαραίτητο για την 

αποφυγή αυτών των αποτυχιών. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι συντονισμένο με τη 

στρατηγική και τις πολιτικές του οργανισμού και να συμπεριλαμβάνει μέσα συνεχούς και 

συστηματικής μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης.  

 

 

2.2.6 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία  

 

Η συνεχής “αναζήτηση” της ποιότητας από τους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και 

του δημοσίου τομέα έχει οδηγήσει σε μία ποικιλομορφία εννοιολογικοποιήσεων και 

υποδειγμάτων με χαρακτηριστικές τις παρακάτω τέσσερις βασικές τάσεις (McDonald et 

al., 2002):  

• η ποιότητα ενώ αρχικά εννοιολογικοποιήθηκε ως μία ποσοτική προσέγγιση, 

σταδιακά άρχισε να δίνει έμφαση και σε ποιοτικούς παράγοντες 

• η μετα-δραστική λειτουργία της επιθεώρησης μετασχηματίστηκε σε μία λειτουργία 

πρόληψης της ποιότητας  

• η εστίαση της ποιότητας βαθμιαία διευρύνεται από το τελικό προϊόν/υπηρεσία και 

προς την ποιότητα των καθημερινών καθηκόντων και διαδικασιών 

• μία σφαιρική θεώρηση του οργανισμού αναδεικνύεται ως αποτέλεσμα 

ολοκλήρωσης των διαφορετικών λειτουργικών στοιχείων της ποιότητας. 

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία άρχισαν να προστίθενται στην 

“επιχειρηματική” διάσταση των οργανισμών.   

 

Μία σειρά από σημαντικά γεγονότα κατά τις τελευταίες δεκαετίες τείνουν να 

μετασχηματίσουν τη διοίκηση της ποιότητας από μία διεργασία λειτουργικής εστίασης σε 

μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διοίκησης ενός οργανισμού (Feigenbaum, 1991). Ένα 

σημαντικό γεγονός της δεκαετίας του 1980 ήταν η καθιέρωση βραβείων ποιότητας ή 

“αριστείας” και η χρησιμοποίηση πλαισίων αυτο-αξιολόγησης των οργανισμών με σκοπό 

την ενίσχυση της συνεχούς βελτίωσης μέσω μέτρησης της τρέχουσας απόδοσης ενός 

οργανισμού στα πρότυπα της “αριστείας” (McDonald et al., 2002). 

 

Ο όρος “οργανωσιακή αριστεία” στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον 

όρο “επιχειρηματική αριστεία”. Οι αντίστοιχοι όροι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
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βιβλιογραφία είναι organizational excellence και business excellence. Στη συγκεκριμένη 

διατριβή προτιμάται ο όρος “οργανωσιακή αριστεία” γιατί στην ελληνική γλώσσα ο όρος  

επιχειρηματική παραπέμπει κυρίως σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο όρος  

οργανωσιακή αριστεία είναι περισσότερο γενικός και δόκιμος για την αναφορά του σε 

οργανισμούς του δημοσίου τομέα όπου και εστιάζεται η παρούσα μελέτη.  

 

Η επιδίωξη της “αριστείας” έχει αναγνωριστεί ιδιαίτερα ως μέσο για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνδέεται με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) το 1988, στα πλαίσια του οποίου 

στη συνέχεια αναπτύχτηκε ένα μοντέλο οργανωσιακής αριστείας που χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award) και για τα 

συσχετιζόμενα με αυτό εθνικά βραβεία ποιότητας. Κατά τα ίδια περίπου πρότυπα 

αναπτύχθηκαν και τα αντίστοιχα μοντέλα αριστείας MBNQA στις ΗΠΑ και Deming στην 

Ιαπωνία (βλ. παρακάτω). Σύμφωνα με τον Adebanjo (2001) το μοντέλο EFQM βασίστηκε 

σε μεγάλο βαθμό στην ολιστική φιλοσοφία και στις θεμελιώδεις αρχές της ΔΟΠ. Το 1999 

το μοντέλο αναθεωρήθηκε και μεταξύ άλλων, σημειώθηκε μία γλωσσική μεταστροφή από 

την διοίκηση ολικής ποιότητας προς την “οργανωσιακή αριστεία”. Οι Nabitz et al. (1999) 

παρατήρησαν ότι η λέξη “ποιότητα” δεν αναφέρονταν πλέον ούτε στα υπο-κριτήρια, ούτε 

σε άλλα πεδία του αναθεωρημένου μοντέλου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας είναι σήμερα γνωστό ως Βραβείο Αριστείας EFQM. Η αλλαγή εστίασης 

προκάλεσε ανησυχία στους κύκλους των παραδοσιακών υποστηρικτών της ΔΟΠ. Ο Dale 

(2000) σχετικά υποστηρίζει ότι η ΔΟΠ ως προσέγγιση διοίκησης άρχισε να φθίνει, καθώς 

πολλά διευθυντικά στελέχη τη βρήκαν ανεπαρκή ως προς τις αρχικές υποσχέσεις και τις 

προσδοκίες που καλλιέργησε. Συνεχίζει ωστόσο με την προειδοποίηση πιθανών κινδύνων 

ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας ¨λεκτικής αντικατάστασης¨ που μπορεί να προκαλέσει 

σύγχυση και σκεπτικισμό στους νεοεισερχόμενους στο κίνημα της ποιότητας.  Ο Peters 

(2000) σημειώνει επίσης ότι η ποιότητα θεωρήθηκε ως μία παρωχημένη έννοια και 

ξεπερασμένη σε κάποιο βαθμό από την έννοια της ¨αριστείας¨. Οι Dale et al.(2000a) 

ωστόσο παρατηρούν ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών 

στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αυτο-αξιολόγηση στα πλαίσια του μοντέλου 

αριστείας EFQM, θεωρούν ότι οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της απόδοσης βασίζονται στην 

ποιότητα, έστω και αν έχουν ελάχιστη ή επιφανειακή γνώση του θέματος. 
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Η διαφορά ανάμεσα στη ΔΟΠ και στην οργανωσιακή “αριστεία” είναι πιο εμφανής στον 

δημόσιο τομέα. Αν και έγιναν κάποιες προσπάθειες για την εισαγωγή της έννοιας της 

ΔΟΠ σε δημόσιους οργανισμούς, δεν είναι και τόσο εμφανή τα αποτελέσματά τους.  Από 

την άλλη πλευρά, η Λευκή Βίβλος (White Paper) καθιερώνει και υποστηρίζει τη χρήση 

των αρχών της αριστείας στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα (Cairncross, 2000). 

Παρόλα αυτά, οι McAdam and O’ Neill (1999) εφιστούν την προσοχή στο ότι το πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τη ΔΟΠ, 

υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο αριστείας EFQM αποτελεί μία τεχνική υλοποίησης της 

ΔΟΠ.    

 

 

2.2.6.1  Κριτική της Δοίκησης Ολικής Ποιότητας    

 

Ο McAdam (2000) μελετώντας την ιστορία της ΔΟΠ παρατήρησε ότι αν και θεμελιώθηκε 

σε μία βάση “εργαλείων και τεχνικών” βαθμιαία ανέδειξε και μία κοινωνική/ανθρώπινη 

διάσταση. Αυτή η διεύρυνση εστίασης υποδηλώνει μία μεταστροφή του προσανατολισμού 

της από την “διοίκηση της ποιότητας” στην “ποιότητα της διοίκησης”. Η εξέλιξη αυτή από 

μόνη της αποτελούσε ένα πρόβλημα για πολλούς οργανισμούς αφού η βασική πρόκληση 

ήταν η διάχυση της ¨ιδιοκτησίας¨ (ownership) της ΔΟΠ από το παραδοσιακό τμήμα 

“ποιότητας” σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Μία μελέτη σχετικά με την αλλαγή των 

στάσεων  αποκάλυψε ότι συχνά υπήρχαν δυσκολίες στο να πεισθούν τα στελέχη των 

τμημάτων πωλήσεων και παραγωγής ότι θα έπρεπε να έχουν κάποια ευθύνη για τη 

“διοίκηση ολικής ποιότητας”, με σημαντικό μέρος αυτής της αντίστασης να αποδίδεται 

στην πεποίθηση ότι τα θέματα ποιότητας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του τμήματος 

ποιότητας (Adebanjo, 2001). 

 

Παρόλα αυτά,  η ΔΟΠ συνεχίζει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο “μηχανιστικό” της 

παρελθόν που δεν είναι εύκολα κατανοήσιμο από όλα τα μέλη ενός οργανισμού. Οι Roden 

and Dale (2000) για παράδειγμα, επισημαίνουν τον υψηλό βαθμό σύγχυσης που επικρατεί 

στα μέλη των οργανισμών ως προς τους ορισμούς και την κατηγοριοποίηση του κόστους 

της ποιότητας το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της ΔΟΠ. Οι Dale et al. (2000) 

υποστηρίζουν ότι η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είναι παράγοντας ζωτικής 

σημασίας για την υλοποίηση της ΔΟΠ στους οργανισμούς. Η επίτευξη αυτής της 

δέσμευσης όμως δεν αποτελεί και τόσο εύκολη υπόθεση, γιατί ενώ τα οφέλη ενός 
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προγράμματος ΔΟΠ αρχίζουν να γίνονται εμφανή σε τρία με πέντε χρόνια, η απόδοση των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών αξιολογείται κάθε χρόνο ή ακόμη και κάθε έξι μήνες.  

 

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα σχετικά με τη ΔΟΠ είναι τα όρια και η εστίασή της. Ενώ 

παρατηρείται ομοφωνία ως προς τα περισσότερα στοιχεία και τις αρχές της (ηγεσία, 

εμπλοκή των εργαζομένων, ομαδική εργασία, εστίαση στον πελάτη) δεν υπάρχει μία 

ενιαία προσέγγιση με δυνατότητα καθολικής εφαρμογής. Ένας οργανισμός αρχικά έρχεται 

αντιμέτωπος με το πρόβλημα, ποια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσει (Cao, 2000). 

Επιπλέον, ακόμη και όταν αναγνωριστούν κάποια σημαντικά στοιχεία όπως για 

παράδειγμα η ηγεσία, δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες αρχές που να μπορούν να 

βοηθήσουν τους οργανισμούς στην εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί που 

αποφασίζουν να εμπλέξουν και να ενδυναμώσουν τους εργαζόμενους θα πρέπει να 

στηριχθούν σε δικές τους επινοήσεις και ερμηνείες, ή σε κάποιου εξωτερικού συμβούλου 

¨ποιότητας¨ (Kaye and Dyason, 1998). Τέλος, ως πρόβλημα της διοίκησης ολικής 

ποιότητας αναφέρεται και ο υψηλός βαθμός γραφειοκρατικοποίησης που συνδέεται άμεσα 

με υψηλότερα κόστη (Dawson, 1998).  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν σημαντικά 

“φιλοσοφικά” και πρακτικά εμπόδια στην προσπάθεια υλοποίησης ενός προγράμματος 

ΔΟΠ, το ποσοστό αποτυχίας των οποίων εκτιμάται στο 75% (Cao et al., 2000).  

 

 

2.2.6.2  Τι είναι η “αριστεία”       

 

Η αριστεία (είτε καλείται οργανωσιακή είτε επιχειρηματική) σε γενικές γραμμές συνδέεται 

με το μοντέλο EFQM το οποίο αρχικά βασίστηκε στις θεμελιώδεις αρχές της ΔΟΠ 

(Adebanjo, 2001). Ο De Dommartin το 2000 ως Διευθύνων Σύμβουλος του EFQM 

αναφέρει ότι: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) 

θεώρησε ότι το Μοντέλο θα έπρεπε να αντανακλά τις αλλαγές στην έμφαση των 

οργανισμών και στις ιδέες του νέου μάνατζμεντ, καθώς επίσης και να εκπληρώνει τις 

ανάγκες των οργανισμών όλων των μεγεθών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 

τομέα. Αντικειμενικός σκοπός του έγινε η δημιουργία ενός μοντέλου που να παρουσιάζει 

με ιδανικό τρόπο τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη 

σε όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από τη χώρα, το μέγεθος, τον τομέα ή το στάδιο 
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της διαδρομής τους προς την αριστεία». Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε από τον Wade 

(2000), ο οποίος θεώρησε ότι το Μοντέλο Αριστείας αποτελεί έναν ορισμό της ΔΟΠ στη 

βάση των ίδιων αρχών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί οργανισμοί θεωρούν τη ΔΟΠ ως 

την βάση για την αριστεία (Adebanjo, 2001).   

 

Αφού αριστεία και ΔΟΠ δείχνουν τόσο στενά συνδεόμενες ή εάν πράγματι η αριστεία 

βασίζεται στις αρχές της ΔΟΠ, γιατί η ενίσχυση στην τάση υιοθέτησης της αριστείας 

αντανακλά μία τάση αποδυνάμωσης της ΔΟΠ; Ο  Adebanjo (2001) υποστηρίζει ότι η 

χρήση των μοντέλων αριστείας έγινε δημοφιλής για τους ίδιους λόγους για τους οποίους η 

ΔΟΠ έχασε τη δημοτικότητά της. Το Μοντέλο Αριστείας EFQM παρέχει επαρκείς και 

εύκολα προσαρμόσιμες κατευθυντήριες αρχές σε κρίσιμα οργανωσιακά θέματα.  

 

Ο Chapman (2000) περιέγραψε το “πως” δύο οργανισμοί, ένας από τον ιδιωτικό και ένας 

από τον δημόσιο τομέα βελτίωσαν την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας μία ευέλικτη και 

καινοτόμα προσέγγιση εφαρμογής του Μοντέλου Αριστείας EFQM. Το γεγονός ότι το 

Μοντέλο Αριστείας EFQM έχει μία σαφώς προσδιορισμένη δέσμη κριτηρίων 

αξιολόγησης περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αναζήτησης “ποιας” ιδεολογίας 

ΔΟΠ θα έπρεπε να υιοθετηθεί από τον οργανισμό, διευκολύνοντας παράλληλα την 

εστιασμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. Η δομή του Μοντέλου Αριστείας διευκολύνει 

επίσης τη διάχυσή του στα πλαίσια ενός οργανισμού. Τα υπο-κριτήρια του Μοντέλου 

κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμες τόσο τις απαραίτητες προϋποθέσεις όσο και τα οφέλη που 

θα προκύψουν από την εφαρμογή του, ενθαρρύνοντας έτσι την ευρεία αποδοχή του.  

 

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος από την υιοθέτηση του Μοντέλου Αριστείας είναι η 

ευκαιρία για αυτο-αξιολόγηση (self-assessment) και συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking). Τα εργαλεία αυτά αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να βοηθήσουν 

τους οργανισμούς να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο απόδοσής τους, να εντοπίσουν και 

να δώσουν προτεραιότητα σε περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, να ενσωματώσουν τις 

δραστηριότητες βελτίωσης στο ευρύτερο επιχειρηματικό τους σχέδιο και να εντοπίσουν 

βέλτιστες πρακτικές.  

 

Τα μοντέλα αριστείας έχουν σχεδιαστεί ως γενικά πλαίσια που μπορούν να 

ενσωματώσουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία βελτίωσης της ποιότητας ή διοίκησης ολικής 

ποιότητας (Jeanes 2000, Shephard 2000). Tο Μοντέλο Αριστείας παρέχει ένα γενικό 



 75

συνεκτικό πλαίσιο και προϋποθέτει ότι ένας οργανισμός έχει καθιερώσει έναν αριθμό 

συστημάτων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών θεμάτων 

και διαδικασιών. Οι οργανισμοί που ασπάζονται την οργανωσιακή αριστεία χωρίς να 

έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές, θα έρθουν αντιμέτωποι με 

¨φτωχά¨ αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους λόγους που 

πολλοί οργανισμοί αυξάνουν την εστίασή τους στη “διοίκηση της ποιότητας” και σε 

πρωτοβουλίες όπως η IiP (Invest in People). Τα μοντέλα αριστείας υποστηρίζουν και 

προϋποθέτουν την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Ο Adebanjo (2001) υποστηρίζει 

χαρακτηριστικά ότι το Μοντέλο Αριστείας ενσωματώνει τις αρχές της “ποιότητας της 

διοίκησης”, αφήνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα της “διοίκησης της 

ποιότητας” στη διακριτική ευχέρεια του κάθε οργανισμού. Οι εμπειρίες πολλών και 

μεγάλων οργανισμών όπως μεταξύ άλλων η NSK Bearings Europe και η Unipart DCM, 

συμμετέχοντες και οι δύο στον τελικό των βραβείων στη Μ. Βρετανία το 2000 δείχνουν 

ότι οργανισμοί που ιστορικά επιδείκνυαν ισχυρή εστίαση στις πρωτοβουλίες και στις 

τεχνικές της “διοίκησης της ποιότητας’’ είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν στις αρχές της 

“ποιότητας της διοίκησης” που διαμορφώνουν τη βάση του Μοντέλου Αριστείας  

(Adebanjo, 2001). Ο Morgan (2000) ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί 

ανάμεσα στα “Έξι Σιγμα” και στο Μοντέλο Αριστείας και αποτελούν συμπληρωματικές 

προσεγγίσεις. 

 

Συμπερασματικά, οργανωσιακή αριστεία και ποιότητα μπορούν και χρειάζεται να 

αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοτροφοδοτούνται ώστε να παρέχουν στους 

οργανισμούς θετικά λειτουργικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα τα οποία είναι 

απαραίτητα για την επιβίωσή τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.                         

 

 

2.2.7 Μοντέλα Οργανωσιακής Αριστείας  

 

2.2.7.1  Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας  

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988 με αποστολή να αποτελέσει την 

κινητήριο δύναμη για αειφόρο αριστεία στην Ευρώπη και όραμα τη δημιουργία ενός 

επιχειρηματικού πλαισίου στο οποίο θα διακρίνονται οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Ο EFQM 
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προωθεί την ιδέα της συνεργασίας με συναφείς εθνικούς οργανισμούς στην Ευρώπη για 

την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της αειφόρου οργανωσιακής αριστείας. Τον 

Ιανουάριο του 2003 τα μέλη του έφταναν τους 800 οργανισμούς από τις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες και τους περισσότερους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πέραν 

της ¨ιδιοκτησίας¨ του Μοντέλου Αριστείας και της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας, ο EFQM παρέχει πλειάδα υπηρεσιών στα μέλη του (Shergold and Reed 1996, 

Nabitz and Klazinga 1999, EFQM 2003).  

 

Ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, τη δομή ή το στάδιο ωριμότητάς τους οι οργανισμοί 

για να είναι αποτελεσματικοί χρειάζεται να εφαρμόσουν ένα κατάλληλο σύστημα 

διοίκησης. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που 

βοηθάει τους οργανισμούς με ποικίλους τρόπους (EFQM 2003):  

• ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης (Zink and Schmidt 1998, Pitt 1999) 

• ως μία κοινή βάση και κοινό τρόπο σκέψης  

• ως πλαίσιο για τον καθορισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, την αποφυγή 

επικαλύψεων και τον εντοπισμό κενών. 

O EFQM σε συνεργασία με τους συσχετιζόμενους οργανισμούς του δεσμεύεται να 

επανεξετάζει και να αναθεωρεί το Μοντέλο, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της 

ανατροφοδότησης (feedback) που αναδεικνύονται από τις δοκιμασμένες τεχνικές χιλιάδων 

οργανισμών εντός και εκτός της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυναμικότητα και την 

επικαιρότητά του (EFQM, 2003). 

 

Οι βασικές αρχές ή έννοιες που θεμελιώνουν τη βάση του Μοντέλου Αριστείας και είναι 

εφαρμόσιμες σε όλα τα είδη των οργανισμών είναι οι εξής (Azhashemi and Ho, 1999):  

• προσανατολισμός στα αποτελέσματα      

• προσανατολισμός στον πελάτη 

• ηγεσία και συνέπεια στόχων 

• διοίκηση βάσει διαδικασιών και δεδομένων 

• ανάπτυξη και ¨εμπλοκή¨ του ανθρώπινου παράγοντα 

• συνεχής μάθηση, βελτίωση και καινοτομία 

• ανάπτυξη συνεργασιών 

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

(Για περαιτέρω ανάλυση των αρχών, βλ. www.efqm.org)                        
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Kάθε γενική αρχή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα καθιερωμένα κριτήρια ή υπο-κριτήρια, 

μεταξύ των οποίων υπάρχει μία σχέση αλληλεπίδρασης.   

 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας αποτελεί ένα μη κανονιστικό πλαίσιο βασισμένο σε 

μία δέσμη εννέα κριτηρίων. Πέντε από αυτά αναφέρονται στις “δυνάμεις επίτευξης” 

(enablers) και τέσσερα στα “αποτελέσματα” (results) (σχήμα 2.3). Οι “δυνάμεις επίτευξης” 

καλύπτουν τις δραστηριότητες του οργανισμού ενώ τα “αποτελέσματα” το τι αυτός 

επιτυγχάνει. Τα “αποτελέσματα” προέρχονται από τις “δυνάμεις επίτευξης” και οι 

“δυνάμεις επίτευξης” βελτιώνονται με τη χρησιμοποίηση της ανατροφοδότησης 

(feedback) που προέρχεται από τα “αποτελέσματα”. Το Μοντέλο αναγνωρίζει την ύπαρξη 

πολλών προσεγγίσεων για την επίτευξη της αριστείας σε όλους τους τομείς απόδοσης και 

βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή: «Άριστα αποτελέσματα σε ότι αφορά στην Απόδοση, 

στους Πελάτες, στον Ανθρώπινο Παράγοντα και στην Κοινωνία, επιτυγχάνονται μέσω της 

Ηγεσίας που κατευθύνει Πολιτική και Στρατηγική οι οποίες υλοποιούνται από τους 

Ανθρώπους, τις Συνεργασίες και τους Πόρους, και τις Διαδικασίες» (EFQM, 2003).   

 

Τα βέλη στο παρακάτω Σχήμα 2.3 απεικονίζουν την έμφαση που δίνεται στη δυναμική 

φύση του Μοντέλου, επισημαίνοντας πως η καινοτομία και η μάθηση βοηθούν στη 

βελτίωση των δυνάμεων επίτευξης που στη συνέχεια οδηγούν σε βελτιωμένα 

αποτελέσματα. Τα εννέα κριτήρια/πλαίσια όπως απεικονίζονται αντιπροσωπεύουν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η πορεία του οργανισμού προς την αριστεία.  

Κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένο ορισμό που ερμηνεύει το υψηλό επίπεδο του 

νοήματός του και υποστηρίζεται από μία σειρά υπο-κριτηρίων, τα οποία θέτουν μία σειρά 

ερωτημάτων που θα πρέπει να εξεταστούν κατά τη διαδικασία μιας αξιολόγησης. Τέλος, 

σε κάθε κριτήριο παρατίθενται σημεία καθοδήγησης -η υιοθέτηση των οποίων δεν είναι 

υποχρεωτική- που αποσκοπούν στο να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για καλύτερη 

κατανόηση και ερμηνεία του. Οι ορισμοί των κριτηρίων, των υποκριτηρίων, καθώς επίσης 

και παραδείγματα αυτών αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του EFQM 

που αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Σχήμα 2.3: Σχηματική απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας. 
 
                  Δυνάμεις Επίτευξης  (50%)                                      Αποτελέσματα (50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                 
         

 

Πηγή: EFQM (2003) 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Αντίστοιχο παράδειγμα πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας, ανά κριτήριο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Azhashemi  M. A. and Samuel K.M. Ho (1999), ¨Achieving service excellence: a 
new Japanese approach versus the European framework¨, Managing Service Quality, Vol. 
9  No. 1, p. 44.     
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Συγκριτική 
αξιολόγηση 
  

 
 
 
 

Ηγεσία 
 

10% 

Διοίκηση 
Ανθρώπινου 
παράγοντα 

(9%) 

Πολιτικές και 
στρατηγική 

(8%) 

Πόροι και 
Συνεργασίες 

(9%) 

 
 
 
 

Διαδικασίες 
 

10% 

 
 
 

Κρίσιμα 
Αποτελέσμ

ατα 
Απόδοσης 

 
10% 

Αποτελέσματα 
Ανθρώπ. 
παράγοντα 

(9%) 

Αποτελέσματα 
πελατών 
(20%) 

Επίδραση στη 
κοινωνία 

(6%) 

Μάθηση και Καινοτομία 
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Στο επίκεντρο του Μοντέλου Αριστείας βρίσκεται η “λογική” RADAR η οποία αποτελείται 

από πέντε στοιχεία που συνθέτουν και το ακρώνυμό της (EFQM, 2003):  

Results (Αποτελέσματα) 

Approach (Προσέγγιση) 

Deployment (Εφαρμογή) 

Assessment (Αξιολόγηση) 

Review (Αναθεώρηση) 

Η λογική αυτή ορίζει πως ένας οργανισμός πρέπει: να προσδιορίσει τα αποτελέσματα τα 

οποία σκοπεύει να πετύχει ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης της πολιτικής και της 

στρατηγικής του, να σχεδιάσει και να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά ξεκάθαρων 

προσεγγίσεων προκειμένου να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο στο παρόν όσο και 

στο μέλλον, να εφαρμόσει τις προσεγγίσεις κατά τρόπο συστηματικό και μεθοδικό 

προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τους, να αξιολογήσει και να αναθεωρήσει 

τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται βάσει της παρακολούθησης και ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μάθησης και 

τέλος να αναγνωρίσει, να ιεραρχήσει και να πραγματοποιήσει βελτιώσεις όπου είναι 

απαραίτητο. Όταν γίνεται χρήση του Μοντέλου από έναν οργανισμό, τα στοιχεία της 

λογικής RADAR πρέπει να συνδέονται με κάθε ένα από τα υπο-κριτήρια των δυνάμεων 

επίτευξης και των αποτελεσμάτων. 

 

Συμπερασματικά, το Μοντέλο Αριστείας EFQM αποτελεί ένα μη κανονιστικό πλαίσιο που 

αναγνωρίζει τη δυνατότητα πολλών προσεγγίσεων για την επίτευξη μιας διατηρήσιμης 

αριστείας στους οργανισμούς, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό βαθμό ελευθερίας και 

ευελιξίας ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικών σε κάθε δημόσιο οργανισμό, 

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, την “κουλτούρα’’, το στάδιο εκσυγχρονισμού και το 

πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με 

άλλα μοντέλα, συστήματα και διαδικασίες όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), 

την Ισορροπημένη Κάρτα (BSC), την Αλυσίδα Αξίας του Πελάτη, την Επένδυση στους 

Ανθρώπους (IiP), το Βραβείο Speyer (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), το Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ, την πιστοποίηση κατά ISO και άλλα εθνικά συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και πιστοποίησης. 
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2.2.7.2 Το Βραβείο Malcolm Baldrige (MBQA) 

 

Θεσμοθετήθηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1988 

για την αναγνώριση της επιχειρηματικής αριστείας. Η βασική του εστίαση είναι στην 

προώθηση πρακτικών διοίκησης υψηλών αποδόσεων που να οδηγούν στην ικανοποίηση 

του πελάτη και σε επιχειρηματικά αποτελέσματα. Βασίζεται σε μία δέσμη αυστηρών 

κριτηρίων, αποκαλούμενα ως Κριτήρια για Άριστη Απόδοση που έχουν σχεδιαστεί για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών (Evans and Lindsay 1999, McDonald 

et al. 2002). Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από επτά γενικές κατηγορίες, οι 

οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες: 

• ηγεσία, με βαρύτητα 10%       

• στρατηγικός σχεδιασμός, βαρύτητα 6% 

• εστίαση στην αγορά και στον πελάτη, βαρύτητα 30% 

• πληροφόρηση και ανάλυση, βαρύτητα 7% 

• εστίαση στους ανθρώπινους πόρους, βαρύτητα 15% 

• διοίκηση λειτουργιών, βαρύτητα 14% 

• επιχειρηματικά αποτελέσματα, βαρύτητα 18% 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται να δίνεται έμφαση στους αποκαλούμενους 

“μαλακούς” (soft) παράγοντες της διοίκησης όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η ηγεσία 

και γενικότερα ο ανθρώπινος παράγοντας, χωρίς παράλληλα να υποβαθμίζεται και η 

επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων (McDonald et al., 2002). 

   

 

2.2.7.3 Το Βραβείο Deming          

 

Θεσμοθετήθηκε το 1951 από την Ενωση Ιαπώνων επιστημόνων και μηχανικών προς τιμή 

του μεγάλου δασκάλου της ποιότητας E. Deming. Απονέμεται κάθε χρόνο σε οργανισμούς 

που πέτυχαν τις σημαντικότερες βελτιώσεις στο χώρο της ποιότητας και αριστεύουν στην 

εφαρμογή του γνωστού κύκλου του Deming (Plan Do Check Act -PDCA) μέσω της 

εφαρμογής του Companywide Quality Control (CWQC) (Evans and Lindsay, 1999).  
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Τα κριτήρια αξιολόγησης ταξινομούνται σε δέκα βασικές κατηγορίες, η κάθε μία από τις 

οποίες αποτελείται από υπο-κατηγορίες ή ¨σημεία ελέγχου¨ (checking points) (Evans and 

Lindsay, 1999). Οι κατηγορίες είναι οι εξής: πολιτικές, οργάνωση και λειτουργίες, 

εκπαίδευση και dissemination, πληροφόρηση-επικοινωνία και αξιοποίησή της, ανάλυση, 

τυποποίηση με ανάπτυξη προτύπων, έλεγχος/διοίκηση, διασφάλιση της ποιότητας, 

αποτελέσματα, μελλοντικά σχέδια. Τυπικά, τα προγράμματα βελτίωσης των νικητών 

βασίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες ενεργειών (Τσιότρας, 1995): 

• ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία και το ρόλο της Ανώτατης Διοίκησης  

• ενέργειες που αφορούν στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη 

• ενέργειες που αφορούν στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε όλες τις 

φάσεις του προγράμματος και 

• ενέργειες που αφορούν στην εκπαίδευση. 



 82

2.3   Δημόσια Διοίκηση και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 
 

Η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα πρωτοστατώντας σε 

συζητήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων, την 

έκταση διαφθοράς, την αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, τον βαθμό στον οποίο η 

τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλει στην αίσθηση της κοινότητας και στην επίλυση των 

τοπικών προβλημάτων και κατά πόσο μας κυβερνούν απρόσωποι γραφειοκράτες των 

Βρυξελλών ή της Ουάσιγκτον που υπερβαίνουν τα όρια της εθνικής κυριαρχίας (Chandler, 

2003).  

 

Αν και η δημόσια διοίκηση επηρεάζει τη ζωή μας διαρκώς είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε 

όχι, η διατύπωση ενός ακριβούς ορισμού και η σαφής οριοθέτησή της είναι δύσκολη 

υπόθεση (Fry and Nigro, 1996). Οι Greenwood and Wilson (1989) υποστηρίζουν ότι 

οποιοσδήποτε απλουστευμένος ορισμός είναι καταδικασμένος εκ των προτέρων σε 

αποτυχία. Ως αντικείμενο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, η δημόσια διοίκηση αναφέρεται 

στη μελέτη ανάπτυξης δημόσιας πολιτικής από κυβερνήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, καθώς και στις διαδικασίες υλοποίησης των μονομερών 

αποφάσεών τους. Δημόσιος φορέας (ή οργανισμός) είναι αυτός που συγκροτήθηκε και 

στηρίζεται από το Σύνταγμα ή από κυρίαρχες κυβερνήσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών 

(Chandler, 2003). Η δημόσια διοίκηση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένας κλάδος της 

πολιτικής ανάλυσης, παρόλο που όπως κάθε γνωστική περιοχή αγγίζει και άλλα 

επιστημονικά πεδία, όπως στην προκειμένη περίπτωση την οικονομική θεωρία και το 

μάνατζμεντ. Η δημόσια διοίκηση ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι 

πολιτικοί που βρίσκονται στην κυβέρνηση και οι διορισμένοι υπάλληλοι του δημοσίου 

τομέα διαμορφώνουν τις δημόσιες πολιτικές, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία 

του διοικητικού μηχανισμού και διασφαλίζουν την υλοποίησή τους. Η δημόσια διοίκηση 

συνήθως ασκείται σε μεγάλη κλίμακα και αφορά πλήθος μεγάλων διασυνδεδεμένων 

οργανισμών η λειτουργία των οποίων απαιτεί τεράστιους οικονομικούς πόρους και 

ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο της διασφάλισης του 

βασικού πλαισίου για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για 

μεγάλους πληθυσμούς (Chandler, 2003).   
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2.3.1 Τα  όρια “δημοσίου”  και “ιδιωτικού” τομέα 

 

Τα όρια ιδιωτικού και δημοσίου δεν είναι σαφή γιατί οι δύο τομείς βρίσκονται εκ των 

πραγμάτων σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης σε ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων που 

συγκροτούν ένα κοινωνικό σύστημα. Είναι εξάλλου δύσκολο να απομονωθεί η έννοια της 

διοίκησης (administration) από τις έννοιες της διαχείρισης (management) και της άσκησης 

πολιτικής (policy making) (Lane, 2001). Ο Flynn (1997) υποστηρίζει ότι η διάκριση 

μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών δεν είναι πάντοτε σαφής, σημειώνοντας ότι οι 

ιδιωτικοί οργανισμοί μερικές φορές χρησιμοποιούν κρατικά περιουσιακά στοιχεία για την 

παροχή δημοσίων υπηρεσιών και τα κράτη κάποιες φορές μισθώνουν πόρους από τον 

ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τους Doherty and Horne (2002) δεν θεωρείται χρήσιμη η 

υιοθέτηση ενός αυστηρού και περιοριστικού ορισμού της δημόσιας διοίκησης και των 

δημοσίων υπηρεσιών.  Ο Tomkins (2002) ορίζει τις δημόσιες υπηρεσίες στα πλαίσια μιας 

συνεχούς κλίμακας, από αυτές που είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένες έως αυτές που 

ανήκουν πλήρως στη κρατική ιδιοκτησία.    

 

Σύμφωνα με τον Lane (2001) στον δημόσιο τομέα η έννοια του οποίου είναι ευρύτερη από 

την έννοια της κυβέρνησης ή του κράτους, συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη των κρατικών 

δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα, όλα τα είδη των δημοσίων οικονομικών, καθώς επίσης 

και το σύνολο των κρατικών ρυθμίσεων. Ο διαχωρισμός ιδιωτικού και δημοσίου στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου συνήθως γίνεται σε θεσμικό επίπεδο, μέσω ειδικών 

ρυθμίσεων στα πλαίσια του Συντάγματος. Οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται στον 

οριζόμενο δημόσιο τομέα εντάσσεται στον ιδιωτικό τομέα ή στην οικονομία της αγοράς. Η 

σχέση μεγέθους των δύο τομέων ποικίλει επίσης σημαντικά μεταξύ των χωρών, ανάλογα 

με το στάδιο της οικονομικής τους ανάπτυξης, την κουλτούρα τους και την επικρατούσα 

πολιτική κατάσταση. 

 

 Ο δημόσιος τομέας μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα στα πλαίσια βασικών μοντέλων τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και ερμηνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του. Τα μοντέλα αυτά συνθέτουν τον πυρήνα αυτού που σήμερα αποκαλείται δημόσια 

διοίκηση ή δημόσιο μάνατζμεντ και προέρχονται από το σύνολο των κοινωνικών 

επιστημών. Η διοίκηση του δημοσίου τομέα συνδέεται στενά τόσο με τη δημόσια πολιτική 

(δηλαδή τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών) όσο και με τη δημόσια διοίκηση. Ο 

πλήρης διαχωρισμός διοικητικής δράσης, πολιτικών και διοίκησης στον δημόσιο τομέα 
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είναι ανέφικτος. Το ενδιαφέρον στη θεωρία της διοίκησης του δημοσίου τομέα θα πρέπει 

να εστιάζεται στην ολοκλήρωση τριών βασικών στοιχείων: στόχων, μέσων και κανόνων 

υποδειγματοποιώντας έτσι την καθημερινή λειτουργία του (Lane, 2001).         

 

 

2.3.2 Δημόσια Διοίκηση και Μάνατζμεντ   

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 -κυρίως στη Βρετανία και στις ΗΠΑ- παρατηρείται 

μία τάση μεταστροφής του όρου “δημόσια διοίκηση” σε “δημόσιο μάνατζμεντ”. Αν και η 

διάκριση δεν είναι ακόμη ευδιάκριτη και στην πράξη οι δύο όροι συχνά χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά, για αρκετούς ακαδημαϊκούς και πολιτικούς η χρήση αυτών των όρων 

υποκρύπτει μία σημαντική ιδεολογική προσέγγιση σε ότι αφορά τη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών (Chandler, 2003). Από τη δεκαετία του 1940 –σύμφωνα με τον 

Chandler- οικονομολόγοι και φιλόσοφοι όπως ο Friedrich Hayek και ο Milton Friedman, 

υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη κρατικής δράσης για την παροχή εθνικής ασφάλειας και 

αστυνομικής προστασίας εν όψει της διασφάλισης του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε 

ατόμου να μεγιστοποιήσει τη δυναμικότητά του, είχε περιορίσει μάλλον παρά αυξήσει την 

ατομική ελευθερία. Το κοινωνικό κράτος επέβαλλε βαρύ φορτίο από ρυθμίσεις και 

φορολογία στα άτομα, υποσκάπτοντας κατά κάποιο τρόπο την ικανότητά τους να ενεργούν 

ανεξάρτητα και για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους εν όψει της προσωπικής τους 

εξέλιξης, και κατά συνέπεια την ικανότητά τους να βελτιώσουν τη ζωή των υπολοίπων. Ως 

εκ τούτου υποστηρίχθηκε -κυρίως στα πλαίσια της δημοτικότητας των ιδεών της Νέας 

Δεξιάς στις αρχές της δεκαετίας του 1980- πως το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει 

λιγότερο στην κοινωνία και οι μεγάλες γραφειοκρατίες θα πρέπει να περιοριστούν ώστε τα 

άτομα να ξαναγίνουν υπεύθυνα για τη δική τους ευημερία και να μην εξαρτώνται από ένα 

υπερπροστατευτικό μεγάλο κράτος (Chandler, 2003).  

 

Ένα σημαντικό επιχείρημα που ανέδειξε τη μεταστροφή των αντιλήψεων για τη δημόσια 

διοίκηση θεμελιώθηκε στη θεωρία της ορθολογικής επιλογής (rational choice theory). Οι 

πρωτεργάτες της θεωρίας –σύμφωνα με τον Chandler- εμπνεύστηκαν από τη  λειτουργία 

της οικονομίας της αγοράς και υποστήριξαν ότι τα ορθολογικώς δρώντα υποκείμενα πάντα 

θα επιζητούν τη μεγιστοποίηση του προσωπικού τους οφέλους, παρά της κοινωνία ως 

συνόλου.  Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε οι μεγάλες οργανωτικές δομές του κράτους που 

δημιουργούνται με σκοπό την ευρύτερη κοινωνική ευημερία, στην πραγματικότητα 
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λειτουργούν προς όφελος των συμφερόντων των γραφειοκρατών που εργάζονται μέσα σε 

αυτές τις οργανώσεις. Έτσι, οι γραφειοκρατίες του δημοσίου τομέα θα ήταν αναπόφευκτα 

μεγαλύτερες, υπό την έννοια του αριθμού των  απασχολούμενων υπαλλήλων και των 

οικονομικών προϋπολογισμών για τη διατήρησή τους, από ό,τι θα ήταν απαραίτητο για 

την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών που θα δικαιολογούσαν την ύπαρξή τους. Η τάση 

των γραφειοκρατών να προάγουν τα ατομικά τους συμφέροντα παρά του οργανισμού στον 

οποίο εργάζονται, αφορά και στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικοί οργανισμοί που θα 

επέτρεπαν την αύξηση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους χωρίς 

αντίστοιχο αντίκρισμα στην παραγωγικότητά τους, θα καθίσταντο κατάφωρα 

αναποτελεσματικοί και θα εκτοπίζονταν από τον υφιστάμενο ανταγωνισμό, ο οποίος είναι 

ανύπαρκτος και δεν επηρεάζει τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα (Chandler, 2003). 

Επηρεασμένες από τέτοιες θεωρίες, οι ριζοσπαστικές δεξιές κυβερνήσεις όπως η 

κυβέρνηση Θάτσερ στη Βρετανία ή η κυβέρνηση Ρήγκαν στις ΗΠΑ -σύμφωνα με τον  

Chandler- άρχισαν να περιορίζουν τον βαθμό εμπλοκής του κράτους στην παροχή 

δημοσίων υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις που η ιδιωτικοποίηση δεν ήταν εφικτή, θεωρήθηκε 

αναγκαίο να διαμορφωθούν στο εσωτερικό των δημοσίων υπηρεσιών συνθήκες που θα 

προσομοίαζαν με αυτές της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό ανέπτυξαν συστήματα για τη 

διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών τομέων εντός των δημοσίων 

υπηρεσιών, τονίζοντας την αναγκαιότητα παροχής δημοσίων υπηρεσιών με χαμηλό 

κόστος μέσω χρήσης σύγχρονων πρακτικών και συστημάτων μάνατζμεντ που να 

διασφαλίζουν μια οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση. Ενώ 

κάποιες χώρες όπως η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Ν. Ζηλανδία αποδέχθηκαν αυτή τη 

φιλοσοφία της ¨δημόσιας επιλογής¨ (public choice), η ιδεολογική βάση αυτών των 

αντιλήψεων δεν υιοθετήθηκε από πολλές άλλες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Σε όλες τις 

χώρες πάντως παρατηρείται σήμερα μία τάση αναθεώρησης του βαθμού εμπλοκής του 

κράτους στη διαδικασία παροχής δημοσίων υπηρεσιών. 

 

Η επιλογή του όρου Δημόσιο Μάνατζμεντ αντανακλά την άποψη πως οι κυβερνήσεις 

άρχισαν να υιοθετούν πρακτικές των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή των 

δημοσίων υπηρεσιών. Ο όρος “διοίκηση” από την άλλη πλευρά παραπέμπει σε 

παλαιότερου τύπου οργανωτικές διαδικασίες που δίνουν λιγότερη σημασία στη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Αντίθετα, επικεντρώνονται περισσότερο στη διασφάλιση της γενικότερης συναίνεσης 
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μεταξύ στελεχών της διοίκησης, πολιτικών και πολιτών που ενδιαφέρονται για τις 

υπηρεσίες (Chandler, 2003).  

 

 

2.3.3 Η ανάδειξη του “Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ” 

 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ) αποτελεί μία σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση που 

αναφέρεται στον τρόπο διοίκησης του δημοσίου τομέα ως συνέπεια ευρύτερων και σε 

παγκόσμια κλίμακα αλλαγών. Αναφέρεται στην τάση υιοθέτησης των αρχών και των 

αξιών του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβάνοντας την ιδιωτικοποίηση δημοσίων 

οργανισμών, την ανάθεση –μέσω συμβάσεων και συμβολαίων- παροχής δημοσίων 

υπηρεσιών σε ιδιωτικούς οργανισμούς και τις Συμπράξεις Ιδιωτικού-Δημοσίου Τομέα 

(ΣΙΔΤ) (Broadbent and Laughlin, 2003) που εκφράζουν την τάση προσανατολισμού του 

δημοσίου τομέα προς μία “επιχειρηματικού” τύπου διαχείριση του κόστους στη βάση ενός 

αποτελεσματικότερου, οικονομικότερου και αποδοτικότερου συστήματος παροχής 

δημοσίων υπηρεσιών (Lane, 2001). Με αφετηρία τη Μ. Βρετανία επεκτάθηκε αρχικά στις 

ΗΠΑ και στην Αυστραλία, για να φτάσει στη συνέχεια στη Σκανδιναβία και στην 

υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.  

 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σε παγκόσμιο επίπεδο 

διοικητικής επανάστασης που -αν και σε διαφορετικό βαθμό- επηρεάζει όλες τις χώρες. Η 

προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία από τη θεωρία των παιγνίων και από 

τους επιστημονικούς κλάδους της νομικής και της οικονομίας. Δεν αντικαθιστά 

παλαιότερα συστήματα διοίκησης αλλά εισάγει μία νέα προσέγγιση διοίκησης του 

δημοσίου τομέα, η θετική συνεισφορά της οποίας θα πρέπει να αξιοποιηθεί όμως 

παράλληλα με μία όσο το δυνατόν σαφή οριοθέτησή της (Lane, 2001). Η εμφάνιση του 

Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ αποτελεί “μία από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς τάσεις στη 

δημόσια διοίκηση” η οποία χαρακτηρίζει το κυρίαρχο σχήμα αναδιοργάνωσης των 

δημοσίων τομέων των  περισσότερων δυτικών κρατών (Hood, 1991).  

  

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στηρίζεται σε δύο δόγματα: του περιορισμού των διαφορών 

ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των 

δημοσίων οργανισμών από την προσήλωση στους κανόνες προς τον προσανατολισμό τους 

στα αποτελέσματα (Hood, 1995). Μπορεί επίσης να οριστεί από τα παρακάτω πέντε 
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χαρακτηριστικά: α) “ιδιωτικό καλό, δημόσιο κακό”, β) ανταγωνισμός, γ) συγκέντρωση, δ) 

αποκέντρωση, ε) κατακερματισμός. Πρώτον, το ΝΔΜ αντανακλά μία ιδεολογική 

δέσμευση που βεβαιώνει την ανωτερότητα της αγοράς πάνω στο κράτος, δίνοντας έμφαση 

στην εισαγωγή των δυνάμεων της αγοράς και των αρχών του ιδιωτικού μάνατζμεντ στον 

χώρο της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον, το ΝΔΜ υποστηρίζει την άποψη ότι η αύξηση 

του ανταγωνισμού ανάμεσα στους δύο τομείς καθώς επίσης και εντός των πλαισίων 

λειτουργίας του δημοσίου τομέα, προάγει την αποδοτικότητα και καθιστά τις δημόσιες 

υπηρεσίες πιο ¨ανταποκρίσιμες¨ στον πολίτη. Τρίτον, το ΝΔΜ συγκεντρώνει τη 

διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής (κυρίως των πολιτικών στόχων και του 

προϋπολογισμού) στα χέρια λίγων ανώτατων αξιωματούχων που βρίσκονται στον πυρήνα 

της κυβέρνησης, διαμορφώνοντας ένα στενό αλλά ισχυρό δίκτυο υπηρεσιακών και 

πολιτικών αξιωματούχων (Osborne and Gaebler, 1992). Τέταρτον, το ΝΔΜ αποκεντρώνει 

τον εκτελεστικό τομέα της δημόσιας πολιτικής σε πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και 

οργανισμών, συμπεριλαμβάνοντας οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες 

εργολάβους, κλπ. που ασκούν λειτουργική διοικητική εξουσία στα πλαίσια της κεντρικής 

πολιτικής στρατηγικής που έχει τεθεί από την πολιτική εξουσία. Πέμπτον, το ΝΔΜ 

“κατακερματίζει” τη δημόσια διοίκηση ενθαρρύνοντας περαιτέρω τον διαχωρισμό σε 

πελάτες/εργολάβους και προμηθευτές/ αγοραστές (Lane, 2001). 

 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ -σύμφωνα με τον Chandler (2003)- επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από θεωρητικούς όπως ο Mintzberg, ο Kantor και οι Peters και Waterman που 

υποστηρίζουν ότι ο οργανωσιακός έλεγχος μέσω αυστηρά ρυθμισμένης ιεραρχικής 

οργάνωσης της εργασίας που πρότεινε η κλασική θεωρία του μάνατζμεντ, δεν είναι σε 

θέση να εξασφαλίσει αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε ένα ιδιαίτερα 

διαφοροποιημένο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ευελιξία και η ενδυνάμωση των 

στελεχών στα πλαίσια ενός ευρέως αποδεκτού οράματος και της στρατηγικής της 

οργάνωσης, έγινε το σύνθημα για το νέο στυλ μάνατζμεντ. Η αντίληψη αυτή 

προσαρμόστηκε γρήγορα στα δεδομένα του δημοσίου τομέα και ¨καθαγιάστηκε¨ στις 

ΗΠΑ με το σύγγραμμα των Osborne και Gaebler (1992) «Re-inventing Gevernment» 

(«Επανιδρύοντας το Κράτος») οι οποίοι προτείνουν ένα αποκεντρωμένο, ευέλικτο και 

¨επιχειρηματικού¨ τύπου μάνατζμεντ για τον δημόσιο τομέα στα πλαίσια της υποχρέωσης 

λογοδοσίας (accountability), προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικά τους στόχους 

που τίθενται από τους πολιτικούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό των πολιτών που 

τους εξέλεξαν.  Σειρά μελετών αναλύουν την “επέλαση” των ιδεών του νέου μάνατζμεντ 
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στον δημόσιο τομέα. Το σχετικά ασαφές ωστόσο πλαίσιο ιδεών ενίσχυσε την εμφάνιση 

πολλών ¨Αγγλοσαξωνικών¨ παραλλαγών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ. Ενώ για 

παράδειγμα οι Osborne and Gaebler (1992) τόνισαν την ανάγκη εκχώρησης στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρωτοβουλιών για την απόκτηση εισοδημάτων για 

λογαριασμό της κοινότητάς τους, στη Βρετανία τέθηκαν σοβαροί περιορισμοί στη 

δημιουργία αποκεντρωμένων δημοσίων οργανισμών που να μπορούν να συμμετέχουν 

στην ελεύθερη αγορά (Ghandler, 2003).  

 

Στην εποχή μας είναι έκδηλο το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων των περισσοτέρων 

αναπτυγμένων χωρών για θέματα αποδοτικότητας, οικονομικότητας και 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. Από τις αρχές του 19ου 

αιώνα - σύμφωνα με τον Chandler (2003)- Βρετανοί ωφελιμιστές όπως ο Jeremy Bentham 

υποστήριξαν την άποψη ότι μία δημοκρατική κοινωνία απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση 

των δημοσίων υπηρεσιών από εκπαιδευμένα στελέχη της διοίκησης. Πριν από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι σημαντικοί θεωρητικοί της διοίκησης και του μάνατζμεντ στη 

Βρετανία όπως ο Sheldon και ο Urwick,  συνέβαλαν στην προσπάθεια διαμόρφωσης των 

οργανωτικών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

παροχή των δημοσίων υπηρεσιών. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο έδειξαν μία τάση διεύρυνσης του ελέγχου του δημοσίου τομέα. Η τάση αυτή στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ευνοούσε την επέκταση της δημόσιας ιδιοκτησίας και 

ελέγχου, καθώς επίσης και την απόρριψη της άποψης ότι οι περισσότερες υπηρεσίες θα 

μπορούσαν να παρασχεθούν αποτελεσματικότερα από ιδιωτικούς παρά από δημόσιους 

οργανισμούς. Σε κάποιους τομείς δραστηριοτήτων η αναποτελεσματικότητα του ιδιωτικού 

τομέα ήταν τόσο μεγάλη που πολλές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να προβούν σε 

εκτεταμένες εθνικοποιήσεις νευραλγικών οργανισμών (ενέργειας, ιατρικής περίθαλψης, 

τραπεζών, ασφαλιστικών υπηρεσιών, σιδηροδρόμων) προς όφελος της εθνικής οικονομίας.  

Η σύγχρονη στροφή προς την ιδιωτικοποίηση, μπορεί απλά να σηματοδοτεί μία τάση 

αντιστροφής των υπερβολών του προγενέστερου όχι πολύ μακρινού ρεύματος 

εθνικοποιήσεων. 

  

Παρόλο που με τις ιδιωτικοποιήσεις έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας και παροχής των δημοσίων υπηρεσιών, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και 

μικρότερος βαθμός εμπλοκής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στη διαδικασία 

ρύθμισης και παροχής τους.  Άλλωστε, πολλά στοιχεία της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης 
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δεν σημαίνουν πλήρη εγκατάλειψη της αποστολής της δημόσιας διοίκησης αλλά 

διαμόρφωση συστημάτων στα οποία οι οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

συνεργάζονται για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Συνέπεια αυτού είναι κυρίως η 

αύξηση της διοικητικής πολυπλοκότητας και λιγότερο η σαφής διάκριση του ποια 

διαδικασία ανήκει στον δημόσιο και ποια στον ιδιωτικό τομέα. Η λειτουργία επίσης της 

δημόσιας διοίκησης ή του δημόσιου μάνατζμεντ δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνει 

χώρα στα στενά όρια ενός κράτους, αλλά μπορεί να επεκτείνεται και πέραν αυτών, μέσω 

διαφόρων υπερεθνικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια 

Τράπεζα. Ο εμφανής περιορισμός εθνικού ελέγχου στο πεδίο ορισμένων δημοσίων 

υπηρεσιών είναι συνέπεια της μεταφοράς δραστηριοτήτων σε ευρύτερο υπερεθνικό 

επίπεδο όπως για παράδειγμα η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

 

Συμπερασματικά, η παροχή δημοσίων υπηρεσιών παραμένει μία εξαιρετικά πολιτική 

διαδικασία η οποία απαιτεί την επίτευξη και διατήρηση ισορροπίας μεταξύ αφενός της 

δυνατότητας παροχής υπηρεσιών σε αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, με την 

παράλληλη διασφάλιση κέρδους για τον φορέα παροχής των υπηρεσιών και αφετέρου των 

αναγκών της ευρύτερης οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας του πληθυσμού μιας 

χώρας. Ανεξάρτητα από το εάν οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται από οργανισμούς του 

ιδιωτικού τομέα, συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενα δημοσίου ελέγχου με υποχρέωση 

λογοδοσίας με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της παροχής τους με γνώμονα το ευρύτερο 

κοινωνικό συμφέρον.               

 

 

2.3.3.1  Ηγεμονία του πολίτη/πελάτη στο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

 

Με την εμφάνιση του κινήματος του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και τα σχετικά με αυτό 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα, αρχίζει να γίνεται πράξη η αναγκαιότητα της δημόσιας 

διοίκησης για εξωστρεφή προσανατολισμό. Ένα διοικητικό σύστημα γραφειοκρατικά 

σχεδιασμένο ενδιαφέρεται περισσότερο για τις διαδικασίες και λειτουργεί περισσότερο 

προς όφελος του “εσωτερικού πελάτη” (δηλαδή του δημοσίου υπαλλήλου), παρά του 

“εξωτερικού πελάτη” που είναι ο πολίτης (Frederickson, 1996). Η ¨νομιμοποίηση¨ του 

Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ επιτυγχάνεται μέσω των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, 

μέρος των οποίων αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών που τοποθετείται 

στον πυρήνα της στοχοθεσίας της διοικητικής δράσης και αλλάζει τον τρόπο 
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εννοιολογικοποίησης και οριοθέτησης των δημοσίων υπηρεσιών. Ο πολίτης θεωρείται ως 

ο τελικός κριτής των παρεχομένων προς αυτόν υπηρεσιών και εμπιστεύεται ή δυσπιστεί 

κατά περίπτωση προς τους διοικητικούς θεσμούς. Οι επιθυμίες, οι ανάγκες και τα 

αιτήματά του είναι τα βασικά κριτήρια λήψης των διοικητικών αποφάσεων. Στρατηγική 

επιδίωξη των περισσότερων προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης που εκπονήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια είναι η “επανίδρυση” των δημοσίων υπηρεσιών με τον 

επανασχεδιασμό μιας δημόσιας διοίκησης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα και 

στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. Συνοπτικά, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

εκφράζει ένα πολιτο-κεντρικό πρότυπο διοίκησης εξωστρεφώς προσανατολισμένο, στη 

βάση μιας φιλοσοφίας ¨ανοιχτής¨ διοίκησης που οριοθετεί το περιεχόμενο του 

αναδυόμενου διοικητικού προτύπου της μεταγραφειοκρατίας (Lane, 2001). 

 

• “Πολίτης” και “Πελάτης” 

Σύμφωνα με τον Gabriel (in Rethinking Administrative Theory: The Challenge of the New 

Century, Jun 2002, p. 23) oι δύο έννοιες ιστορικά έχουν διαφορετική προέλευση. Ο 

πολίτης, το κύτταρο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που επανεπινοήθηκε και διευρύνθηκε 

από την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση είναι μία πολιτική έννοια και αποτελεί 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα πλαίσια μιας ευρείας κοινωνίας της 

οποίας αποτελεί οργανικό μέλος. Η έννοια του πελάτη αναφέρεται στον οικονομικό 

άνθρωπο που επιδιώκει την ευημερία του μέσω αγοραίων συναλλαγών χωρίς το βάρος 

κοινωνικών ευθυνών και υποχρεώσεων, με ελευθερία επιλογών και κριτικής. Από τη 

στιγμή που είναι σε θέση να πληρώσει, μπορεί να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του. Η 

έννοια του πολίτη με τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις που υπονοεί, δημιουργεί 

αποκλεισμούς και διακρίσεις (οικονομικοί μετανάστες, μειονότητες) σε αντίθεση με την 

έννοια του πελάτη που δεν υφίσταται καμία τέτοια διάκριση.  

 

Στη σύγχρονη εποχή, η χρήση της έννοιας του πελάτη ενισχύεται σε βάρος της έννοιας του 

πολίτη. Παρατηρείται μία τάση διεύρυνσης της έννοιας του πελάτη που                        

-συμπεριλαμβάνοντας κάποια στοιχεία της έννοιας του πολίτη- αναφέρεται σε έναν 

υπεύθυνο καταναλωτή με κοινωνική ευαισθησία που ενίοτε μπορεί να θυσιάζει την 

προσωπική του ευχαρίστηση προς όφελος της κοινότητας. Από τις δεκαετίες του ’80 και 

του ’90 ο “εξατομικευμένος” καταναλωτής/πελάτης άρχισε να γίνεται το κυρίαρχο 

στοιχείο στη δημόσια διοίκηση. Δημόσιοι οργανισμοί του ευρύτερου κυρίως δημόσιου 

τομέα αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, άρχισαν να αντιμετωπίζουν 
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τους πολίτες (constituencies) σαν πελάτες για να αποφύγουν ενδεχομένως περαιτέρω 

ιδιωτικοποιήσεις (Doherty and Horne, 2002).   

 

 

2.3.4 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονες τάσεις στο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

 

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης υπονοεί –μεταξύ άλλων- και τη διαμόρφωση τάσεων 

υιοθέτησης ενιαίων πρακτικών δημόσιας διοίκησης (Common 1998, Cope et al. 1997). 

Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται μία τάση προς μείωση του μεγέθους 

της κεντρικής διοίκησης μέσω ίδρυσης ανεξάρτητων υπηρεσιών και οργανισμών που 

λειτουργούν στη βάση των αρχών της αγοράς. Ένας ¨πυρήνας¨ κεντρικών δημοσίων 

υπηρεσιών που συμβάλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων 

λειτουργεί παράλληλα με έναν αριθμό ανεξάρτητων υπηρεσιών και οργανισμών που 

διαχειρίζονται την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών. Η παγκοσμιοποίηση συνδέεται 

περισσότερο με τη δυνατότητα ταχύτατης διάδοσης των νέων ιδεών ανά τον κόσμο, με 

αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας μάθησης και της μίμησης και όχι με την 

επιβολή ενός ενιαίου πλαισίου και τη δημιουργία μιας ομοιογενούς πολιτείας σε μία 

κοινωνία που αναγνωρίζει μάλιστα τη σημασία της κοινότητας και της διαφορετικότητας. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει απαραίτητα μία και μόνη άριστη μέθοδος για 

τη διοίκηση των δημοσίων υπηρεσιών (Hood, 1995). Εφόσον το σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες 

και συμφέροντα, είναι αναμενόμενο ότι θα περιλαμβάνει και κράτη με διαφορετικά 

διοικητικά συστήματα. 

 

Παρόλο που μία από τις βασικές αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ υποστηρίζει ότι 

είναι παγκοσμίως εφαρμόσιμο (Osborne and Gaebler 1992, Aucoin 1990, Lam 1996), 

σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις των δημοσίων υπηρεσιών 

έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό με πολιτισμικούς παράγοντες που είναι ενσωματωμένοι 

στους μηχανισμούς των δημοσίων διοικήσεων των διαφόρων χωρών. Οι Sozen and Shaw 

(2002) αναφέρουν ως παράδειγμα την Τουρκία όπου σε αντίθεση με ανεπτυγμένες χώρες 

όπως η Βρετανία, οι “αξίες” των δημοσίων υπηρεσιών διείσδυσαν στον ιδιωτικό τομέα και 

όχι αντίστροφα.  
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Παρά τη σημασία της μεγάλης κλίμακας αλλαγών στα πλαίσια του σύγχρονου 

οικονομικού συστήματος όπως η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing), οι 

ιδιωτικοποιήσεις και οι συμπράξεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα, πολλοί κρίσιμοι θεσμοί της 

δημόσιας διοίκησης φαίνεται να παραμένουν απρόσβλητοι. Η μεταστροφή των 

παγιωμένων συμφερόντων που αποτελούν τη βάση των εξουσιών της δημόσιας διοίκησης 

ή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πιο δύσκολη από την μεταστροφή διαχειριστικών 

διαδικασιών μέσω των οποίων επιδιώκουν τους σκοπούς τους. Σχεδόν κάθε οργάνωση 

αναζητεί τρόπους αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης παροχής δημοσίων 

υπηρεσιών. Ενώ είναι πιθανό να διαφοροποιείται ο τρόπος κατανομής των ωφελειών που 

προκύπτουν από τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, τα παγιωμένα συμφέροντα δεν θα 

παραιτηθούν εύκολα από τη δυνατότητα να επηρεάσουν ή να εξουδετερώσουν την 

αλλαγή.  

 

Οι Osborne and Gaebler (1992) εξετάζουν το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ σαν μέρος αυτού 

που όρισαν ως «επιχειρηματική διακυβέρνηση» (entrepreneurial government), θεωρώντας 

το ως ένα νέο παγκόσμιο υπόδειγμα στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Αρκετοί ακόμη  

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι –το ΝΔΜ- αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο (Lam, 1996) 

που κινείται ταχύτατα από τη μια χώρα στην άλλη, προκαλώντας ένα είδος παγκόσμιου 

demonstration effect και μία «ακαταμάχητη δύναμη» ραγδαίως μεταδιδόμενη πέρα από 

την Ευρώπη (Ridley, 1996). Ο Aucoin (1990) τονίζει τη «διεθνοποίηση της δημόσιας 

διοίκησης» και υποστηρίζει ότι σχεδόν σε κάθε κυβέρνηση με ανεπτυγμένα πολιτικά 

συστήματα και σε μεγάλο βαθμό θεσμοθετημένες δημόσιες διοικήσεις, παρατηρείται μια 

νέα έμφαση στον οργανωσιακό σχεδιασμό για τη δημόσια διοίκηση. Ο ΟΟΣΑ επίσης 

υποστηρίζει την τάση της διεθνούς σύγκλισης σε ένα «κοινό πρόγραμμα αναμόρφωσης» 

και προωθεί την υιοθέτηση των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ σε όλα τα κράτη-

μέλη (ΟΟΣΑ, 1995).  

 

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των παραπάνω συγγραφέων ότι υπάρχει ένα μοναδικό 

μοντέλο ΝΔΜ παγκοσμίως εφαρμόσιμο, ο Hood (1995) υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα εύρος 

εναλλακτικών μοντέλων που μπορούν να προσαρμοστούν στους οργανισμούς των 

δημοσίων τομέων. Οι Ferlie et al. (1996) υποστηρίζουν επίσης ότι το κίνημα του νέου 

δημόσιου μάνατζμεντ παρουσιάζει υψηλό βαθμό μεταβλητότητας σε διεθνές επίπεδο με 

πολλές και διαφορετικές παραλλαγές που θεμελιώνονται στη βάση της τοπικής ιστορίας 

και της κοινωνικής και πολιτικής κουλτούρας κάθε χώρας. Αμφισβητώντας την άποψη ότι 
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το ΝΔΜ αποτελεί ένα «νέο παγκόσμιο υπόδειγμα», κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι 

αντικατοπτρίζει μόνο μία βραχύβια ¨διοικητική μόδα¨ (Abrahamson, 1991) και ότι αυτοί 

που ορίζουν τη μόδα όπως ειδικευμένα media και σύμβουλοι διοίκησης, αποτελούν και 

τους ένθερμους υποστηρικτές της. Θεωρούν ότι η μόδα αυτή θα ξεχαστεί γρήγορα όταν 

αναδυθούν νέα μοντέλα. Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το ΝΔΜ θα αλλάξει μόνο 

του και θα αναμορφωθεί ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της δημόσιας 

διοίκησης (Kickert, 1997). Παρόλα αυτά το ΝΔΜ φαίνεται να αντέχει στις χώρες που το 

υιοθέτησαν (Chandler, 2003).  

 

Σύμφωνα με τους Sozen and Shaw (2002) ευρήματα από διεθνείς συγκριτικές αναλύσεις 

δείχνουν σημαντικές διαφορές στον ρυθμό, στη φύση και στην έκταση των 

μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια των γενικών αρχών του ΝΔΜ (Eliassen and Kooiman 1993, 

Walsh 1995, Ridley 1996, Pollitt and Summa 1997). Οι Ferlie et al. (1996) υποστηρίζουν 

επίσης ότι δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση σε ένα μοντέλο ΝΔΜ, αλλά μάλλον μια σειρά 

επιλογών είναι διαθέσιμη. Ο Ridley (1996) θεωρεί ότι η φιλοσοφία του ΝΔΜ 

εκλαμβάνεται διαφορετικά στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των 

ιδιαίτερων πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων. Επίσης αναγνωρίζει ότι μία 

καθοδηγούμενη από δημοσιονομικούς περιορισμούς χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με 

την επιδίωξη οικονομικότητας και αποδοτικότητας οδηγεί τα ευρωπαϊκά κράτη στο ίδιο 

¨μονοπάτι¨ αν και κανένα δεν φαίνεται  ιδιαίτερα ανήσυχο για την “επανίδρυση του 

κράτους”. Οι Pollitt and Summa (1997) παρατηρούν σημαντικές διαφορές στην πορεία 

διοικητικής μεταρρύθμισης σε τέσσερις χώρες που μελέτησαν (Φινλανδία, Ν. Ζηλανδία, 

Σουηδία, Μ. Βρετανία). Αναγνωρίζουν ότι οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτές 

τις θεμελιώδεις διαφορές δεν βρίσκονται ούτε στις οικονομικές αποδόσεις ούτε στο 

κομματικό δόγμα, αλλά μάλλον στα χαρακτηριστικά των πολιτικών και διοικητικών 

συστημάτων που ήδη υπάρχουν. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα τελικά σχήματα των 

μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της τάσης του ΝΔΜ εξαρτώνται από τον σχεδιασμό των 

θεσμικών πλαισίων. Οι πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί θέτουν τα όρια εντός των οποίων 

οι ¨στρατηγικοί δρώντες¨ κάνουν τις επιλογές τους. 
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2.4 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα  στον Δημόσιο Τομέα 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος 

στη διοίκηση των “ανθρωπίνων πόρων” η οποία σύμφωνα με τον ορισμό του 

Πανεπιστημίου του Harvard αρχίζει να εμπλέκεται σε όλες τις διοικητικές αποφάσεις που 

επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στον οργανισμό και τους εργαζόμενους οι οποίοι 

αποτελούν τους ανθρώπινους πόρους του (Boyne et al. 1999, Beer et al. 1985). Μία 

σημαντική διάκριση που παρατηρείται στη βιβλιογραφία -όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα- είναι μεταξύ “σκληρού” (hard) μοντέλου Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΔΑΠ) που βασίζεται στις αρχές του ¨ωφελιμιστικού λειτουργισμού¨ και 

“μαλακού” (soft) μοντέλου που θεμελιώθηκε στη βάση του ¨ανθρωποκεντρισμού¨ (Legge, 

1995). Οι αναλύσεις της ΔΑΠ στους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα δείχνουν ότι η 

ακολουθούμενη πρακτική σε γενικές γραμμές είναι ¨σκληρή¨ παρά ¨μαλακή¨ (Truss et al., 

1997).  

 

Οι σύγχρονοι οργανισμοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα καλούνται να 

αντιμετωπίσουν σημαντικό αριθμό αλλαγών στο περιβάλλον τους που οξύνουν τον 

ανταγωνισμό και εντείνουν τις πιέσεις για συνεχή βελτίωση της απόδοσής τους. Σύμφωνα 

με τους Harel and Tzafrir (2001), η βασιζόμενη στους πόρους (resource-based) θεωρία της 

επιχείρησης του Barney (1986,1991,1995) δίνει έμφαση στην ικανότητα των ¨εσωτερικών¨ 

πόρων ενός οργανισμού να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Ένας τρόπος βελτίωσης της οργανωσιακής απόδοσης και της 

ανταγωνιστικότητας είναι η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων μέσω 

κατάλληλων πρακτικών ΔΑΠ (Pfeffer 1994, Blackwell et al. 1994, Bartel 1994). Στη βάση 

της παραπάνω προσέγγισης, οι εργαζόμενοι μπορούν να αποτελέσουν μία μοναδική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να διαμορφώσουν τη βάση για την αξιοποίηση και 

των άλλων πόρων. 

   

   

2.4.1 Χαρακτηριστικά και τάσεις της ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα 

 

Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, η βιβλιογραφία όπως και η εμπειρική έρευνα για τη 

λειτουργία της ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα, παραμένει αρκετά περιορισμένη (Harel and 

Tzafrir 2001, Wright and Rudolph 1994, Claus 2003, Horton 2003). Οι Farnham and 
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Horton (2002) υποστηρίζουν ότι το παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης του ανθρώπινου 

παράγοντα στις δημόσιες υπηρεσίες εξελίχθηκε παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη 

των κρατών κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, φτάνοντας στο απόγειό του στις δεκαετίες 

του 1960 και 1970. Επισημαίνουν και περιγράφουν τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά 

των παραδοσιακών πρακτικών ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα: 

α) το πατερναλιστικό στυλ διοίκησης, το οποίο αποσκοπούσε στην προστασία και 

προαγωγή της ευημερίας του εργατικού του δυναμικού, υποβαθμίζοντας την αποδοτική 

και αποτελεσματική αξιοποίησή του 

β) τυποποιημένες και σταθερές πρακτικές απασχόλησης, που εξασφάλιζαν πλήρη και ισόβια 

απασχόληση για μεγάλο αριθμό εργαζομένων, στα πλαίσια ενός γενικού σε εθνικό επίπεδο 

συστήματος αμοιβών με σταθερή διαχρονικά αύξηση των μισθών  

γ) συλλογικοποιημένες εργασιακές σχέσεις, με ισχυρό τον ρόλο των εργατικών συνδικάτων 

στις διαπραγματεύσεις των αμοιβών, αντανακλώντας υψηλότερα επίπεδα συνδικαλιστικής 

πυκνότητας στον δημόσιο τομέα  

δ) η τάση των δημοσίων οργανισμών να αποτελούν “υποδειγματικό εργοδότη”, 

καθορίζοντας έτσι τα πρότυπα και για τους ιδιωτικούς οργανισμούς, κυρίως σε τομείς 

όπως η εκπαίδευση/ανάπτυξη του προσωπικού και η ισότητα ευκαιριών στον εργασιακό 

χώρο. Ο ρόλος αυτός του “υποδειγματικού εργοδότη” δίνει προτεραιότητα στα ¨μαλακά¨  

(soft) (ανθρωποκεντρικά) στοιχεία της δημόσιας απασχόλησης τα οποία διαφέρουν από τις 

¨αξίες¨ της ελεύθερης αγοράς που χαρακτηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα (Farnham and Horton 

1996, Rosenbloom 1982).  

 

Τα παραπάνω τέσσερα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα   

άρχισαν να χάνουν την ισχύ τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, υποδηλώνοντας 

την ανάγκη για ανταπόκριση στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και για βελτίωση της 

οργανωσιακής απόδοσης στη βάση μιας πιο ¨επιχειρηματικής¨ λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος 

(Boyne et al., 1999). Μελέτη του ΟΟΣΑ για τις πρακτικές ΔΑΠ σε κεντρικές δημόσιες 

υπηρεσίες είκοσι τεσσάρων δυτικών χωρών, έδειξε ότι η αιτία για αλλαγή του τρόπου 

διοίκησης των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα ήταν σχεδόν η ίδια για όλες τις χώρες: η 

οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου τομέα αύξησε την απαίτηση για μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και καλύτερη ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών, ακόμη και με ένα μικρότερο 

σε αριθμό εργατικό δυναμικό (ΟΟΣΑ, 1996). 
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Σύμφωνα με τους Boyne et al. (1999), ανεξάρτητα από ειδικότερους περιορισμούς και 

κίνητρα, οι θεμελιώδεις αλλαγές που παρατηρούνται στους δημόσιους τομείς των 

ανεπτυγμένων κυρίως χωρών της Δύσης είναι: Πρώτον, η τάση αντικατάστασης του 

παραδοσιακού πατερναλιστικού μοντέλου διοίκησης από μία περισσότερο «ορθολογική 

διοίκηση» που δεν καθοδηγείται αποκλειστικά και μόνο από τις ιδέες της δικαιοσύνης, τις 

ανάγκες ευημερίας των εργαζομένων και της διατήρησης καλών σχέσεων με τα εργατικά 

συνδικάτα, αλλά λειτουργεί και στη βάση των απαιτήσεων για αυξημένη εργασιακή 

απόδοση, υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, εξυπηρέτηση των πελατών και εν 

γένει παροχή υπηρεσιών αξίας “value for money” (Farnham and Horton, 1996). Δεύτερον, 

οι τυποποιημένες πρακτικές ΔΑΠ μετασχηματίζονται σε άλλες με μεγαλύτερη ευελιξία και 

διαφοροποίηση, περιορίζοντας την εγγύηση της ισόβιας απασχόλησης, αποδεσμεύοντας 

τις αμοιβές από τον βαθμό στην ιεραρχία και την βασιζόμενη στην αρχαιότητα 

επαγγελματική εξέλιξη. Αντιθέτως, σε πολλούς εργαζόμενους προσφέρεται εργασία 

μερικής απασχόλησης ή σύμβασης έργου και γίνονται προσπάθειες σύνδεσης των αμοιβών 

και των προαγωγών με την απόδοση και τα αποτελέσματα. Ο Flynn (1994) υποστηρίζει 

ότι οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε απροθυμία των δημοσίων οργανισμών να επενδύσουν 

στην εκπαίδευση του προσωπικού τους. Τρίτον, παρατηρείται μία μεταστροφή από τη 

συλλογικότητα στην ατομικότητα των εργασιακών σχέσεων, κυρίως για το στελεχιακό 

εργατικό δυναμικό. Υποστηρίζεται ότι η πιο σημαντική ίσως αλλαγή στον δημόσιο τομέα 

να είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της δικαιοσύνης στη βάση των αρχών της 

ελεύθερης αγοράς, -συμπεριλαμβάνοντας την αγορά εργασίας και την καθιέρωση 

ατομικών κριτηρίων απόδοσης- που αντανακλάται στη μείωση του ρόλου των εργατικών 

συνδικάτων στις διαπραγματεύσεις των όρων απασχόλησης και στην εισαγωγή της 

σύνδεσης αμοιβών–απόδοσης σε κάποιους τομείς του δημοσίου τομέα. Τέταρτον, το κύρος 

των δημοσίων οργανισμών ως “υποδειγματικοί εργοδότες” άρχισε να μειώνεται, αφού το 

παραδοσιακό μοντέλο ΔΑΠ φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση της οργανωσιακής 

απόδοσης. Όπως σημειώνουν οι Farnham and Horton (1996), οι δημόσιοι οργανισμοί 

σταμάτησαν πλέον να αποτελούν πρότυπα απασχόλησης για τους οργανισμούς του 

ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα άρχισαν να υιοθετούν αρχές 

λειτουργίας των ιδιωτικών οργανισμών, στα πλαίσια της σύγχρονης τάσης του νέου 

δημόσιου μάνατζμεντ.  

 

Παρόλο που τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών ενθαρρύνονται να εγκαταλείψουν τις 

γραφειοκρατικές παραδόσεις και να λειτουργήσουν πιο “επιχειρηματικά” (Osborne and 
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Gaebler, 1992) ευρήματα σχετικών μελετών δείχνουν, τουλάχιστον στον χώρο της ΔΑΠ, 

ότι οι οργανωσιακές πολιτικές και πρακτικές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

παραμένουν διαφορετικές σε πολλά σημαντικά θέματα. Ειδικότερα, το παραδοσιακό στυλ 

της πατερναλιστικής, τυποποιημένης και συλλογικοποιημένης (collectivized) ΔΑΠ 

συνεχίζει να κυριαρχεί στους περισσότερους δημόσιους τομείς. Επιπλέον, δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τον ρόλο του κράτους ως “υποδειγματικού εργοδότη” όπως η 

εκπαίδευση/ανάπτυξη του προσωπικού και η προώθηση ίσων ευκαιριών είναι περισσότερο 

πιθανό να βρεθούν σε δημόσιους οργανισμούς (Tompkins, 2002).  

 

Η διαφοροποίηση στη λειτουργία της ΔΑΠ μεταξύ των δύο τομέων –παρά την 

διαφαινόμενη τάση σύγκλισης– μπορεί να οφείλεται σε καθυστέρηση υιοθέτησης των 

πρακτικών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ από τους δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, ο 

βαθμός σύγκλισης μπορεί να ποικίλει μεταξύ των διαφόρων δημοσίων οργανισμών 

ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητάς τους, τον βαθμό “εμπορευσιμότητας” των 

υπηρεσιών τους και τη σύνθεση του απασχολούμενου προσωπικού. Για παράδειγμα 

οργανισμοί με μεγάλο αριθμό νέων ηλικιακά εργαζομένων ίσως ακολουθήσουν τις 

“ιδιωτικές” επιχειρηματικές πρακτικές πιο εύκολα, ειδικά αν αυτοί έχουν στρατολογηθεί 

από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων θεωρείται επίσης σημαντικός 

στον βαθμό προώθησης των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ που σχετίζονται με τη 

διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα (Boyne et al., 1999).  

        

 

2.4.2 Σύνδεση της ΔΑΠ με ευρύτερες τάσεις μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης 

 

Κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση φαίνεται να επηρεάζει αντίστοιχα 

και το εργατικό δυναμικό της, η διοίκηση του οποίου θα πρέπει συνεχώς να 

ανταποκρίνεται στις νέες αναδυόμενες ανάγκες. Από ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας καταγράφονται οι παρακάτω σύγχρονες τάσεις και οι αντίστοιχες 

ανταποκρίσεις της ΔΑΠ (πίνακας 2.5). 
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Πίνακας 2.5  - Τάσεις μεταρρύθμισης δημοσίων υπηρεσιών και ανταποκρίσεις  της ΔΑΠ. 

Διακρινόμενη τάση Ανταπόκριση της ΔΑΠ 
1. Μείωση προσωπικού και τάση 
περιορισμού των δημοσίων 
δαπανών 
 
2. Θέσεις εργασίας περισσότερο 
γενικών καθηκόντων, παρά στενά 
εξειδικευμένες. 
 
 
 
 
 
3. Προσανατολισμός στον πελάτη 
και στην ποιότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών. 
 
 
  
4. Καινοτομία, 
προσαρμοστικότητα, 
ανταποκρισιμότητα, ταχύτητα. 
 
 
5. Μεγαλύτερη λογοδοσία για την 
αύξηση της απόδοσης. 
 
 
6. Ενδιαφέρον για μακροχρόνιο 
όραμα και αποστολή. 
 
 
7. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
ιδέα της ομαδικότητας και για μία 
¨θετική¨  οργανωσιακή κουλτούρα. 
 
8. Μεγαλύτερη έμφαση στις 
ιδιαιτερότητες του εργατικού 
δυναμικού. 
 

Αύξηση εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων 
(contracting out), ιδιωτικοποίηση, Συμπράξεις 
Ιδιωτικού- Δημοσίου τομέα (ΣΙΔΤ).  
 
Επανασχεδιασμός θέσεων εργασίας, ημι-αυτόνομες 
ομάδες εργασίας, μείωση αριθμού των γραμμικών 
προϊσταμένων. Ενθάρρυνση δια-τμηματικής 
συνεργασίας και ενδυνάμωση των εργαζομένων. 
Επανασχεδιασμός των συστημάτων αμοιβών και 
παροχής κινήτρων. 
 
 
Υιοθέτηση προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας: 
κύκλοι ποιότητας, δια-λειτουργική ομαδική 
συνεργασία, επανασχεδιασμός υπηρεσιών και 
διαδικασιών ΔΑΠ, ενδυνάμωση εργαζομένων. 
 
 
Λειτουργικός ανασχεδιασμός, τεχνολογία 
πληροφορικών συστημάτων, βελτίωση επικοινωνίας. 
 
 
 
Επιβράβευση και ανταμοιβή της απόδοσης με 
αντίστοιχα συστήματα κινήτρων. Βελτίωση μεθόδων 
μέτρησης της απόδοσης. 
 
Στρατηγικός σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού. 
Θεώρηση της ΔΑΠ ως ένα ευρείας στρατηγικής 
σημασίας οργανωσιακό εργαλείο. 
 
Ανάπτυξη τεχνολογίας και συνεχή εκπαίδευση με 
συνέχεια και συνέπεια. 
 
 
Πρόγραμμα διοίκησης της διαφορετικότητας. 
Εκπαίδευση, θετική δράση, επίλυση συγκρούσεων. 

           
            Πηγή: Gabris G. T., Grenell K. D., Kaatz J. (1998), ¨Reinventing Local Government 

Human Services Management: a conceptual analysis¨, PAQ Spring, p. 76. 
 

Σύμφωνα με τους Gabris, Grenell and Kaatz (1998) στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών του δημοσίου τομέα βρίσκεται η προσπάθεια μείωσης του αριθμού των 

εργαζομένων στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών και της γενικής τάσης 
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περιορισμού του μεγέθους του. Η τάση αριθμητικού περιορισμού των δημοσίων 

υπαλλήλων μεταβάλει το παραδοσιακό μοντέλο της εξειδικευμένης και τυποποιημένης 

εργασίας και αναδεικνύει την ανάγκη για ανασχεδιασμό και εμπλουτισμό των θέσεων 

εργασίας (Hackman and Oldham, 1980) μέσω κατάλληλου σχεδιασμού προγραμμάτων 

ενδυνάμωσης των εργαζομένων και ομαδικής εργασίας. Η μετάβαση από το 

γραφειοκρατικό μοντέλο εργασίας σε ένα σύγχρονο πιο ευέλικτο είναι λογικό να 

αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια και αντίσταση από μεγάλο αριθμό εργαζομένων, τα οποία 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό συστημάτων αμοιβών και 

παροχής κινήτρων (Gabris et al., 1998). 

 

Στη σύγχρονη εποχή, σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων κρατών 

αναγνωρίζουν την εξέχουσα σημασία της ικανοποίησης του πολίτη -ως πελάτη- από τις 

παρεχόμενες προς αυτόν δημόσιες υπηρεσίες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με 

την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών όπως για 

παράδειγμα τα μοντέλα Οργανωσιακής  Αριστείας και τα Κοινά Πλαίσια Αξιολόγησης, 

αναδεικνύουν νέες πρακτικές ΔΑΠ, όπως η λειτουργία αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας και η ενδυνάμωση εργαζομένων. Η δυσκολία ορισμού της έννοιας του “πελάτη” 

στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης όμως δημιουργεί κάποιο βαθμό σύγχυσης. Οι 

Osborne and Gaebler (1992), μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του “πελάτη” παρά στις 

ανάγκες της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, οι 

παραδοσιακές δομές είναι σχεδιασμένες να εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

των γραφειοκρατών και των πολιτικών, παρά των πελατών/πολιτών.    

   

Παρόλα αυτά, αρκετή κριτική έχει ασκηθεί ως προς την εφαρμογή μιας πελατοκεντρικής  

προσέγγισης στη δημόσια διοίκηση. Οι Peters and Savoie (1996) υποστηρίζουν ότι η 

εστίαση στην ικανοποίηση των πελατών/πολιτών θα λειτουργήσει σε βάρος του κεντρικού 

συντονισμού της δημόσιας πολιτικής και ίσως τελικά να τεθεί σε αμφισβήτηση η έννοια 

του δημοκρατικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η υπερ-

έμφαση στην εξυπηρέτηση του ¨πελάτη¨ «…τείνει να κατευθύνει την ισχύ και τη δράση της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης στον πελάτη, παρά στην πολιτική ηγεσία ή στον δημόσιο 

νόμο» μεταβάλλοντας τον θεμελιώδη πολιτικό ρόλο του πολίτη σε έναν αμφισβητούμενο 

οικονομικό ρόλο του ¨πελάτη¨. 
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Το γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης κρίνεται ολοένα και πιο ανεπαρκές στα πλαίσια 

ενός όλο και πιο απρόβλεπτου, πολύπλοκου και ασταθούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η 

καινοτομία και η προσαρμοστικότητα συνδέονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και 

συστημάτων πληροφόρησης. Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και πληροφορικών 

συστημάτων στη ΔΑΠ, επιταχύνει και διευκολύνει τον σχεδιασμό και την ανάλυση της 

εργασίας, την αξιολόγηση, κλπ. Η τάση αύξησης της λογοδοσίας (accountability) υπονοεί 

μία συνεχή έμφαση -κυρίως από τους εκλεγμένους πολιτικούς αξιωματούχους- στη συνεχή  

παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των τιθέμενων στόχων απόδοσης. Αυτό, γιατί οι 

δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που υλοποιούν το κυβερνητικό έργο και η τυχόν 

προβληματική απόδοσή τους θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή από τους πολιτικούς 

τους προϊσταμένους για την λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων (Gabris et al., 1998).  

 

Σύμφωνα με τους (Gabris et al., 1998), η τάση για μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό 

στα πλαίσια ενός εμπνευσμένου οράματος επιχειρεί να συνδέσει όλα τα διαφορετικά μέρη 

σε μία ολότητα με νόημα. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν κάποιον 

τύπο στρατηγικού σχεδιασμού για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 

καλύτερης κατανόησης της αποστολής και του οράματός τους. Η ΔΑΠ θα πρέπει να 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασμού, επειδή ο 

τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες διοικήσεις στελεχώνουν τις υπηρεσίες τους συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει. Για παράδειγμα, αν η μείωση των 

δημοσίων εσόδων εξαναγκάσει τη δημόσια διοίκηση σε μείωση προσωπικού με 

παράλληλη διεύρυνση των εργασιακών καθηκόντων, αύξηση ευθυνών και αρμοδιοτήτων 

με μεγαλύτερη εστίαση στον πελάτη και στην ομαδική απόδοση, τότε το είδος του 

εργαζόμενου που θα προσλαμβάνεται γίνεται θέμα στρατηγικής σημασίας. 

 

Η ιδέα της ομαδικότητας και της οργανωσιακής κουλτούρας αποτελεί μία σύγχρονη τάση 

που έρχεται σε ρήξη με το παραδοσιακό γραφειοκρατικό μοντέλο (Gabris et al., 1998). Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να ενσωματωθούν στις νέες τεχνολογίες, στα σύγχρονα συστήματα 

διοίκησης και ανασχεδιασμού εργασιών, στα προγράμματα κινήτρων, στα νέα πρότυπα 

απόδοσης, στον προσανατολισμό στον πελάτη και στο οργανωσιακό όραμα. Ο βαθμός 

επιτυχίας της μεταρρύθμισης εξαρτάται σημαντικά από έναν ώριμο και σαφή 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εργαζόμενου, πέρα από τις παραδοσιακές 

γραφειοκρατικές αξίες. Η διαφοροποίηση εργασιακού περιβάλλοντος και εργατικού 

δυναμικού αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς και απαιτεί από τα στελέχη της ΔΑΠ τη 
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βελτίωση της ικανότητάς της για εξομάλυνση αυτών των διαφορών μέσω κατάλληλης 

εκπαίδευσης των εργαζομένων και διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Σε κάθε περίπτωση η 

προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης για να έχει μακροχρόνια 

αποτελέσματα, θα πρέπει να έχει και την υποστήριξη των εργαζομένων που θα κληθούν να 

την υλοποιήσουν (Gabris et al., 1998, Horton 2003, Bargerstock 2000, Klingner 1993, 

Gould-Wiliams 2004, Kellough 1998). Τα εγγενή όμως εκφυλιστικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και αλληλεξάρτησης των γραφειοκρατικών συστημάτων δυσκολεύουν και 

μπορεί ακόμη και να ακυρώσουν την ανάπτυξη μιας αναγεννητικής αλληλεπίδρασης. 

 

Για την εξασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής του, ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της 

δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον συντονισμό πολλαπλών υπο-

αναμορφώσεων. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος οργανισμός για να έχει εργαζόμενους με 

αναπτυγμένο πελατοκεντρικό προσανατολισμό πρέπει πρώτα να ανασχεδιάσει τις θέσεις 

εργασίας και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία. Για την αποτελεσματική υλοποίηση 

ενός προγράμματος ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών/πολιτών θεωρείται 

απαραίτητη η εκπαίδευση όχι μόνο των διορισμένων στελεχών αλλά και των εκλεγμένων 

πολιτικών αξιωματούχων. Εάν οι τελευταίοι δεν κατανοήσουν τη λειτουργία και τις 

συνέπειες του νέου συστήματος θα συνεχίσουν να προσποιούνται ότι το υπηρεσιακό 

προσωπικό (οι δημόσιοι υπάλληλοι) συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένο  στο γραφειοκρατικό 

του παραλογισμό. Σύμφωνα με τους Gabris et al. (1998) ο κλάδος της οργανωσιακής 

ανάπτυξης (organizational development) (Beckhard 1969, Blake, Mouton and McCanse 

1989, Burke 1994, Golembiewski 1993) παρέχει άφθονες θεωρητικές και τεχνικές βάσεις 

για την εξομάλυνση των διαφορών και τη βελτίωση του βαθμού επιτυχίας της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η περαιτέρω ανάλυσή του όμως δεν εμπίπτει στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης διατριβής.  

 

 

2.4.3 Διαφοροποίηση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  ως προς τη ΔΑΠ 
 

Σύμφωνα με τους Harel and Tzafrir (2001) μία λεπτομερής συγκριτική ανάλυση ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα που πραγματοποιήθηκε από τον Rainey (1979, 1983, 1991) δείχνει 

ξεκάθαρα ότι ο κάθε τομέας έχει τους δικούς του διακριτούς οργανωσιακούς ρόλους, 

δομές και λειτουργίες. Αρκετές μελέτες παρουσιάζουν διαφορές αναφορικά με τις 

πρακτικές και διεργασίες της ΔΑΠ σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, τόσο στις 
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ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες (Boyne et al. 1999, Claus 2003, Bissessar 2001, Solomon, 

1986). 

 

 Ο Golembiewski (1996) υποστηρίζει ότι η καλύτερη στρατηγική συγκριτικής ανάλυσης 

για την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των οργανισμών είναι η χρήση πολλαπλών 

διαστάσεων γνωστή ως “πολυκριτήρια αξιολόγηση”. Αρκετές μελέτες έχουν συγκρίνει 

διάφορες διαστάσεις ιδιωτικών και δημοσίων τομέων. Κάποιες από αυτές ασχολούνται με 

τη συνδικαλιστική πυκνότητα και δείχνουν μία φθίνουσα τάση στον ιδιωτικό και καμία 

μεταβολή στον δημόσιο τομέα (Fiorito et al 1996). Κάποιες άλλες εστιάζονται σε διαφορές 

στις πρακτικές διοίκησης (Clark et al., 1994) και στον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας της 

εφαρμογής των ¨κύκλων ποιότητας¨ (Se-Jeong, 1991). Οι Vandenheuvel (1994) και 

Wooden (1990) διερεύνησαν το θέμα των απουσιών (absenteeism) και βρήκαν σημαντικά 

υψηλότερο βαθμό στον δημόσιο τομέα. Οι Shapiro and Steiner (1989) εστιάστηκαν στις 

σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στο επίπεδο αμοιβών στους δύο τομείς. Διαφορές 

επίσης βρέθηκαν στα πρόσθετα επιδόματα και σε άλλα οφέλη που χορηγούνται στους 

εργαζόμενους των δύο τομέων (Dubin and Aharoni 1991). Οι Sziraczki and Windell 

(1995) αποκάλυψαν διαφορές στις στρατηγικές στρατολόγησης των εργαζομένων 

ανάμεσα στους δύο τομείς.  

 

Στη σχετική βιβλιογραφία  αναδεικνύονται τρεις βασικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

διαμορφώνουν και τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στις πρακτικές ΔΑΠ των δύο 

τομέων (Harel and Tzafrir, 2001): 

α) το κίνητρο του κέρδους, που αποτελεί και τον πιο σημαντικό παράγοντα 

διαφοροποίησης.  Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου η δημιουργία κερδών και η 

επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου απόδοσης αποτελούν απαραίτητη συνθήκη επιβίωσης 

των οργανισμών, οι οργανισμοί και τα στελέχη του δημοσίου τομέα αξιολογούνται 

συνήθως με ποιοτικά δυσδιάκριτα και ασαφή κριτήρια και ως εκ τούτου υφίσταται 

σημαντικό κίνητρο ελέγχου του κόστους εργασίας. 

β) το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαφοροποιεί θεμελιωδώς τις σχέσεις και τους 

όρους απασχόλησης στους δύο τομείς.  

γ) η διάχυση της εξουσίας στον δημόσιο τομέα, που αντιτάσσεται σε μία ενιαία τυπική 

αλυσίδα εντολών. Στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι πρέπει να ανταποκρίνονται τόσο 

στους πολιτικούς όσο και στους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους, συνδυάζοντας την 

επίτευξη των εργασιακών στόχων με την υποστήριξη των πολιτικών προγραμμάτων.  
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Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του ανθρώπινου 

παράγοντα στον δημόσιο τομέα είναι η πολιτική και τα συστήματα αμοιβών. Λόγω της 

δυσκολίας μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων, οι δημόσιοι οργανισμοί στηρίζονται 

περισσότερο στην “αρχαιότητα” και σε προοδευτικές αναλογικά μισθολογικές αυξήσεις. 

Επιπρόσθετα, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα υπόκειται σε αυστηρότερο και πιο 

λεπτομερή έλεγχο και τυγχάνει ευρύτερου ενδιαφέροντος (Shafritz et al., 1992). Oι 

Farnham and Horton (1997) τέλος σημειώνουν ότι  «η ευελιξία των ανθρώπινων πόρων 

στις δημόσιες υπηρεσίες, συνήθως κατευθύνεται από πολιτικούς παρά οικονομικούς 

παράγοντες, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου η ¨ευελιξία¨ επιβάλλεται από την αγορά 

και την τεχνολογία». 

 

Αν και οι οργανισμοί και των δύο τομέων βρίσκονται υπό την πίεση της συνεχούς 

βελτίωσης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους, το εξωτερικό αλλά και το 

εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν διαφέρει σε σημαντικό βαθμό, στοιχείο που 

θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αυτόματη 

αντιγραφή πρακτικών και μεθόδων από τον έναν τομέα στον άλλον (Stewart and Ranson, 

1994). Κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο περιβάλλον του 

δημοσίου τομέα όπως οι πολιτικοί διορισμοί, οι ιεραρχικές οργανωτικές δομές και οι 

πιέσεις των συνδικάτων δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για τη διοίκηση του 

ανθρώπινου παράγοντα. 

 

Για τη σύγκριση των πρακτικών ΔΑΠ στους δύο τομείς, οι Harel and Tzafir (2001) αρχικά 

εστιάστηκαν στην ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων για την οργανωσιακή απόδοση με 

την παραδοχή ότι οι ιδιωτικοί  οργανισμοί είναι αποδοτικότεροι από τους δημόσιους λόγω 

του ότι οι τελευταίοι καλούνται να διαχειριστούν δύσκολα ζητήματα ευρύτερου 

κοινωνικού ενδιαφέροντος που απαιτούν περισσότερη προσοχή, δικαιοσύνη και 

ευαισθησία, παράγοντες που τίθενται σε δεύτερη προτεραιότητα στους περισσότερους 

ιδιωτικούς οργανισμούς. Οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα διαθέτουν επίσης μεγαλύτερη 

οικονομική και χρηματοδοτική ευελιξία στη διαχείριση του εργατικού τους δυναμικού 

συγκριτικά με τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Η ευελιξία αυτή διευκολύνει τη 

στρατηγική διάθεση των ανθρωπίνων πόρων στη βάση της απόδοσης και των αναγκών 

των οργανισμών (Scott, 1996). Αντίθετα οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα στερούνται 

συνήθως αυτής της ευελιξίας γιατί συχνά είναι υπόλογοι σε διαφορετικά θεσμικά, 
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νομοθετικά ή δικαστικά σώματα, τα ενδιαφέροντα των οποίων αντιβαίνουν στις αρχές του 

μάνατζμεντ και της αποτελεσματικής διοίκησης (Golembiewski, 1996). 

 

Η δυνατότητα επίσης των διοικήσεων να “εμπλέκουν” τους εργαζόμενους σε θέματα όπως 

της εισαγωγής νέου εξοπλισμού, της ροής εργασίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης είναι 

μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα με τον περιορισμό αυτό να αποδίδεται στη 

γραφειοκρατική φύση των δημοσίων οργανισμών (Golembiewski, 1996). Σύμφωνα με 

τους Rainey et al. (1995) τα στελέχη του δημοσίου τομέα αντιλαμβάνονται μια 

ασθενέστερη σχέση ανάμεσα στην απόδοσή τους και στα κίνητρα όπως οι αμοιβές και οι 

προαγωγές, σε σχέση με τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Μία ακόμη σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο τομέων έγκειται στη λειτουργία του συνδικαλισμού. Η ανάπτυξη του 

συνδικαλισμού στον δημόσιο τομέα συνοδεύτηκε από αύξηση στη χρήση τυπικών και 

επίσημων μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία (Olson, 

1988). Τα υψηλά επίπεδα συνδικαλισμού οδηγούν επίσης σε υψηλότερα επίπεδα 

τυπικότητας των διαδικασιών στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού προκειμένου να 

συνάδουν με τη συμφωνία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

 

Τα ευρήματα εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε από τους Harel and Tzafrir (2001) –σε 

οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του Ισραήλ– επιβεβαιώνουν την 

διαφοροποίηση των δύο τομέων, παρέχοντας σημαντική υποστήριξη στην ύπαρξη 

διαφορετικών τύπων συστημάτων και πρακτικών ΔΑΠ στους δύο τομείς. Η διοίκηση του 

δημοσίου τομέα δίνει έμφαση σε τομείς της ΔΑΠ που έχουν να κάνουν με την επιλογή των 

εργαζομένων (πιθανώς λόγω των αυστηρότερων ρυθμίσεων στους κυβερνητικούς 

οργανισμούς) και τις τυπικές διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων. Από την άλλη πλευρά, η 

διοίκηση του ιδιωτικού τομέα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων 

και στη σύνδεση αμοιβών-απόδοσης. Παρά τις παρατηρούμενες διαφορές, διαφαίνεται ότι 

ο δημόσιος τομέας κινείται όλο και πλησιέστερα προς το μοντέλο του ιδιωτικού τομέα, 

υιοθετώντας “εργασιακές πρακτικές υψηλών αποδόσεων” προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις νέες απαιτήσεις του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. 
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2.4.4 Περιοριστικοί παράγοντες αναμόρφωσης της ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα 

 

Δύο βασικοί παράγοντες υποστηρίζεται ότι λειτουργούν περιοριστικά στις προσπάθειες 

αναμόρφωσης της ΔΑΠ στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς:  α) η εγγενής πολιτική 

φύση των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης και β) η προεξέχουσα σημασία της 

“δικαιοσύνης” ως βασική αξία της δημόσιας διοίκησης (Kellough, 1998).  

 

Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με τον βαθμό “διχοτόμησης” πολιτικής και δημόσιας 

διοίκησης που αποτελεί και το κεντρικό θέμα της κλασικής θεωρίας της δημόσιας 

διοίκησης. Ο όρος της “διχοτόμησης” που χαρακτηρίζεται από τη μη εμπλοκή των 

υπηρεσιακών στελεχών της δημόσιας διοίκησης στη λήψη πολιτικών αποφάσεων 

(απόλυτη διάκριση ρόλων πολιτικής εξουσίας και δημόσιας διοίκησης) εκφράστηκε πριν 

από πολλά χρόνια και αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα του έργου του Goodnow το 1900, 

όπου και φαίνεται να θεμελιώνεται η ανάδυση του επιστημονικού κλάδου της δημόσιας 

διοίκησης. Η προσέγγιση της “διχοτόμησης” ήταν χρήσιμη για τους υποστηρικτές των 

βασιζόμενων σε αξίες (value-based) συστημάτων δημοσίων υπηρεσιών, αφού τέτοια 

συστήματα προστάτευαν τους εργαζόμενους της δημόσιας διοίκησης από τον άμεσο 

πολιτικό έλεγχο. Υπήρξε επίσης μία προσέγγιση που επιχείρησε να συμβιβάσει την 

ανάδυση μιας νέας δημόσιας διοίκησης με τις γενικά αποδεκτές αντιγραφειοκρατικές 

στάσεις.  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές για το πώς η απλοποίηση των ελεγκτικών 

διαδικασιών και η ιδιωτικοποίηση μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση 

πόρων, χωρίς απώλειες στο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Osborme and 

Gambriel, 1992). Στην εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος 

πιθανής υπονόμευσης κάποιων σημαντικών ¨δημοσίων αξιών¨ παράλληλα με τη βελτίωση 

των οικονομικών αποδόσεων. Η πιο σημαντική ίσως από αυτές είναι η αξία της 

δικαιοσύνης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ανθρώπων που υπόκεινται στη 

δικαιοδοσία μιας διακυβέρνησης. Ο Frederickson (1996) επισημαίνει τη σημασία των 

διαδικαστικών περιορισμών τονίζοντας ότι «οι κανόνες προλαμβάνουν κάποιες 

καταχρήσεις και οδηγούν σε μεγαλύτερη δικαιοσύνη». Σημειώνει επίσης ότι όταν 

προτιμάται η αποδοτικότητα και η ευελιξία από την πρόληψη της κατάχρησης και τη 

δικαιοσύνη, «τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα: περισσότερο αποδοτική, καινοτόμα και 
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ευέλικτη δημόσια διοίκηση, όμως λιγότερο δίκαιη και περισσότερο ανοικτή στην κατάχρηση 

και στη διαφθορά».  

 

Η δικαιοσύνη θεωρείται επίσης σημαντική, όχι μόνο σε όρους μεταχείρισης των πολιτών 

από τη δημόσια διοίκηση αλλά και σε όρους μεταχείρισης των εργαζομένων σε αυτήν. Οι 

Peters and Savoie (1996) υποστηρίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επίσης απαιτούν δίκαιη 

και ισότιμη μεταχείριση. Η εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας και οι διοικητικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι 

σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση 

όλων. 

 

Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές οι υποστηρικτές της διοικητικής μεταρρύθμισης 

υποστηρίζουν την σε μεγαλύτερη κλίμακα αποκέντρωση των πολιτικών και πρακτικών της 

ΔΑΠ με παραχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων και εξουσίας στα διευθυντικά στελέχη 

των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, αν και τι είδους μηχανισμοί θα λειτουργήσουν για την πρόληψη καταχρήσεων 

οι οποίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές. Το ενδιαφέρον για την προστασία της 

αρχής της δικαιοσύνης πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο κάθε μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος για τη δημόσια διοίκηση ώστε να προλαμβάνεται η πιθανή αύξηση 

καταχρήσεων και η διεύρυνση αδικιών, ειδικά στον τομέα που σχετίζεται με τον 

ανθρώπινο παράγοντα (Kellough, 1998). 

 

 

2.4.5 «Εμπλοκή» των εργαζομένων στα πλαίσια του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ  

 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε μία ισχυρή τάση 

μετασχηματισμού των οργανισμών του δημοσίου τομέα των περισσότερο αναπτυγμένων 

χωρών, από το παραδοσιακό γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης προς ένα 

προσανατολισμένο στην αγορά και στα αποτελέσματα.  Το πρώτο στάδιο αυτής της τάσης 

που επικράτησε στη δεκαετία του 1980 συνδέθηκε με προσπάθειες περιορισμού του 

κόστους λειτουργίας και αύξησης της απόδοσής τους, συνεπικουρούμενη από δομικές 

αλλαγές με την εφαρμογή πρακτικών όπως η ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, η 

εκχώρηση δημοσίων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς οργανισμούς μέσω σύναψης ειδικών 

συμβάσεων, η δημιουργία εσωτερικού ανταγωνισμού με την εισαγωγή ¨εσωτερικών¨ 
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συμβάσεων (Pollitt and Bouckaert, 2001). Στη δεκαετία του 1990, η έμφαση του 

εκσυγχρονισμού εστιάστηκε στην ποιότητα και στην ανταπόκριση των δημοσίων 

υπηρεσιών στις ανάγκες του πελάτη με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο 

(Stewart and Clarke, 1987).  

 

Σύμφωνα με τη Horton (2003), οι δημόσιοι οργανισμοί επηρεασμένοι από τις εξελίξεις 

στον ιδιωτικό τομέα άρχισαν να υιοθετούν μία πιο ¨επιχειρηματική¨ προσέγγιση στη 

διοίκηση των εργαζομένων τους. Δεν θεωρούνται πλέον απλά ως στοιχείο κόστους αλλά 

ως κρίσιμος πόρος που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων 

και γενικότερα στην αποτελεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. 

Αυτό, υποστηρίζεται  ότι μπορεί να διασφαλιστεί με την επίτευξη της δέσμευσης των 

εργαζομένων του δημοσίου τομέα στις νέες οργανωσιακές αξίες και στόχους.  Η ανάγκη 

για συμμετοχή, εμπλοκή και ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, άρχισε να διαπερνά 

τη σκέψη των διοικήσεων των οργανισμών του δημοσίου τομέα με την αναγνώριση της 

σημαντικότητας των εργαζομένων ¨πρώτης γραμμής¨ στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών 

ποιότητας, στην επίλυση προβλημάτων και στην υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών.  

 

Η υιοθέτηση τέτοιων “συμμετοχικών” πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλλει και στην 

κάμψη της αντίστασης των εργαζομένων στην αλλαγή ως συνέπεια της αντιλαμβανόμενης 

απειλής η οποία καλλιεργείται και από τη δράση των συνδικαλιστικών οργάνων που 

διαισθάνονται τον περιορισμό της ισχύος τους. Για τέτοιους λόγους επιδιώκεται η 

μετάβαση από τις ιεραρχικές δομές της “επιβολής και διαταγών” σε περισσότερο 

αποκεντρωμένα και οριζόντια οργανωτικά σχήματα που βασίζονται σε μητρικές δομές και 

σε ομάδες εργασίας, με αντίστοιχη εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης. Επιπλέον, σύγχρονα 

συστήματα επικοινωνίας εισάγονται για τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφόρησης 

διευκολύνοντας αφενός τον κεντρικό έλεγχο και την παρακολούθηση και αφετέρου 

παρέχοντας ευκαιρίες για αποτελεσματικότερο συντονισμό και διαλειτουργική 

συνεργασία. Η αποκέντρωση των διοικητικών δομών σε συνδυασμό με τους 

αποκεντρωμένους προϋπολογισμούς και τις αυξημένες αρμοδιότητες του εργατικού 

δυναμικού μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία περισσότερο ανταποκρίσιμων 

οργανισμών, ικανών να ανταπεξέλθουν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό οργανωσιακό 

περιβάλλον (Horton, 2003).  
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Παραδοσιακά, η συμμετοχή και η εμπλοκή των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση 

συνδέεται με την έμμεση συλλογική εκπροσώπηση μέσω των συνδικαλιστικών τους 

φορέων που περιορίζεται σε θέματα εργασιακών σχέσεων και όρων και συνθηκών 

απασχόλησης (Nomden et al., 2003). Στην Ευρώπη παρατηρείται η τάση εκπροσώπησης 

των εργαζομένων σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων οργανισμών ώστε να ενημερώνονται 

για τη στρατηγική και τις σημαντικές αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον 

των οργανισμών. Αυτό όμως δεν αποτελεί πραγματικότητα για όλους τους δημοσίους 

υπαλλήλους. Το όραμα που προβάλλεται σχεδόν σε όλο το φάσμα των δημοσίων 

υπηρεσιών σήμερα στην Ευρώπη είναι αυτό της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των 

βασικών συμμετεχόντων στους κρατικούς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες 

συμπεριλαμβάνουν, όχι μόνο τις κυβερνήσεις και τους ψηφοφόρους αλλά επίσης τους 

χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών και αυτούς που τις παρέχουν, δηλαδή τους δημοσίους 

υπαλλήλους.  

 

Σύμφωνα με τη Horton (2003) αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μία δυναμική “ρητορική” που 

σχεδιάστηκε για να πείσει πολίτες, φορολογούμενους, πελάτες, καταναλωτές, κλπ. ότι 

έχουν μία ¨πραγματική φωνή¨ και μπορούν να επηρεάσουν κυβερνητικές πολιτικές και 

πρακτικές. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί να εντάξει τους δημοσίους 

υπαλλήλους στη λογική υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, δεσμεύοντάς 

τους με ένα όραμα για το μέλλον που προβάλεται από τις πολιτικές ηγεσίες και 

διευκολύνει τη διαδικασία της αλλαγής. Τα οράματα όμως δεν ταυτίζονται πάντοτε με την 

πραγματικότητα. Ενώ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

“ρητορικής” διάστασης της μεταρρύθμισης είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ως μέσο 

εκτίμησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Pollitt and Bouckaert, 2001). Η Horton 

(2003) ανασκοπώντας σχετικές μελέτες περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Μ. 

Βρετανία, Τσεχία, Βέλγιο, Γαλλία και Ελβετία σημειώνει ότι αν και αποτελούν μία καλή 

βάση για περαιτέρω διερεύνηση, τα ευρήματά τους δεν  μπορούν να γενικευτούν. Οι 

προσπάθειες εισαγωγής νέων πρακτικών που ενισχύουν την εμπλοκή των δημοσίων 

υπαλλήλων στις διαδικασίες μεταρρυθμίσεων του δημοσίου τομέα των ευρωπαϊκών 

χωρών δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με 

σαφήνεια ο βαθμός επιτυχίας τους.     
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2.4.6 Σύγχρονες εξελίξεις στη Διοίκηση  Ανθρωπίνων Πόρων στις χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) αποτελεί κρίσιμο τομέα των μεταρρυθμιστικών 

πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα στις δημόσιες διοικήσεις των περισσότερων χωρών 

του ΟΟΣΑ από τη δεκαετία του 1980 και μετά όπου επανεξετάζεται ο ρόλος του κράτους 

και το σύστημα παροχής δημοσίων υπηρεσιών στη βάση της αύξησης της 

παραγωγικότητας και του πελατοκεντρικού προσανατολισμού (Shim, 2001).  

 

Παρά την επισήμανση κάποιων κοινών τάσεων που αφορούν στις πρακτικές ΔΑΠ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα –σύμφωνα με τον Shim- παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των χωρών που οφείλονται στις γενικότερες ακολουθούμενες 

στρατηγικές μεταρρύθμισης, στο πολιτιστικό και ιστορικό τους υπόβαθρο, καθώς και στο 

στάδιο ανάπτυξής τους. Στο ένα άκρο αυτού του συνεχούς βρίσκονται χώρες στις οποίες η 

αναμόρφωση της ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό (Ν. 

Ζηλανδία, Αυστραλία, Μ. Βρετανία, Ελβετία, Σουηδία). Στο άλλο άκρο τοποθετείται μία 

ομάδα κρατών στα οποία διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι παραδοσιακές 

συγκεντρωτικές, γραφειοκρατικές πρακτικές και συστήματα ΔΑΠ. Ανάμεσα στα δύο άκρα 

βρίσκονται πολλές χώρες με διαφορετικούς συνδυασμούς των δύο ακραίων καταστάσεων.  

  

Αν και σε διαφορετική ένταση, στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ παρατηρούνται οι παρακάτω 

¨κοινές¨ τάσεις αναμόρφωσης της ΔΑΠ  (Shim, 2001): 

• μείωση του χάσματος (gap) ανάμεσα στη ΔΑΠ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ως 

αποτέλεσμα της εισαγωγής στον δημόσιο τομέα πρακτικών και συστημάτων του 

ιδιωτικού τομέα όπως αυτά αποτυπώνονται μέσω ιδιωτικοποιήσεων, 

εξωτερίκευσης δημοσίων δραστηριοτήτων, κλπ. που διευκολύνονται με ανάλογες 

νομοθετικές προσαρμογές. Η τάση αυτή αναφέρεται: α) στο καθεστώς 

απασχόλησης και στην εργασιακή ασφάλεια και β) στον αριθμητικό περιορισμό 

του εργατικού δυναμικού των δημοσίων τομέων ως συνέπεια των 

ιδιωτικοποιήσεων και των προσπαθειών περιστολής των δημοσιονομικών δαπανών 

και αύξησης της παραγωγικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.  

• αποκέντρωση και ευελιξία της ΔΑΠ, η οποία προϋποθέτει την ενδυνάμωση και 

υποκίνηση των εργαζομένων. Η αποκέντρωση, αν και ποικίλει σημαντικά μεταξύ 

των χωρών αναφέρεται σε όλο το φάσμα λειτουργιών της ΔΑΠ, από τη 

στρατολόγηση, τις αμοιβές, την αξιολόγηση μέχρι τις εργασιακές σχέσεις και τις 
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διαπραγματεύσεις. Σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εργατική νομοθεσία μεταξύ ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα. Ως προς την ευελιξία, αρκετές χώρες άρχισαν την εφαρμογή 

ευέλικτων μορφών εργασίας όπως η μερική απασχόληση και η τηλεργασία.   

• διασφάλιση της διοικητικής και οργανωσιακής λογοδοσίας, α) με την προσπάθεια 

σύνδεσης των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων με την οργανωσιακή και 

ατομική τους απόδοση. Και στο χαρακτηριστικό αυτό παρατηρείται σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών, με την Ελβετία και τη Μ. Βρετανία να 

πρωτοστατούν στην εφαρμογή ευέλικτων συστημάτων αμοιβών και άλλες χώρες 

όπως Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κορέα και ΗΠΑ να επιλέγουν την 

προσαρμογή των αμοιβών για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ποιοτικής 

στάθμης στη βάση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, και β) με την ενίσχυση των 

ηθικών προτύπων των δημοσίων υπηρεσιών μέσω καθιέρωσης νομικών πλαισίων, 

επαγγελματικής κοινωνικοποίησης (professional socialization) και δημιουργίας 

κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.  

• διατήρηση του μοντέλου του “υποδειγματικού εργοδότη”, που η δημόσια διοίκηση 

προσπαθεί να διατηρήσει ακόμη και όταν υποβάλλεται σε μεταρρυθμίσεις που 

υπαγορεύουν αναγκαστική μείωση του εργατικού δυναμικού. Συγκριτικά με τον 

ιδιωτικό τομέα, η δημόσια διοίκηση παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

ευαισθησία σε θέματα ισότητας ευκαιριών και προστασίας ειδικών κατηγοριών 

εργαζομένων όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, η απασχόληση των οποίων θα ήταν 

αδύνατη στον ιδιωτικό τομέα.    

 

Η σύγκλιση της ΔΑΠ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οδηγεί καταρχήν στην απώλεια 

κάποιων κεκτημένων προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων σε όρους εργασιακής 

ασφάλειας, συνθηκών εργασίας και κύρους, χωρίς ωστόσο η απώλειά τους να 

αντισταθμίζεται από ανάλογη προσαρμογή του επιπέδου των αμοιβών στα αντίστοιχα 

επίπεδα του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ αντιμετωπίζουν 

σοβαρό πρόβλημα στρατολόγησης και διατήρησης εργαζομένων υψηλών ικανοτήτων. Σε 

πολλές χώρες, άρτια εκπαιδευμένοι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι τείνουν να μετακινούνται 

προς τον ιδιωτικό τομέα (Shim, 2001).  

 

Η διεθνοποίηση των αγορών παράλληλα με την ανάδειξη νέων τεχνολογιών επικοινωνίας 

και πληροφόρησης δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη σύγχρονη σκέψη στο 
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κρίσιμο πεδίο της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα. Μία σύγχρονη αποτελεσματική 

στρατηγική ΔΑΠ χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη 

γνώση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα πιο ολοκληρωμένο 

εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να διασφαλιστεί ο βέλτιστος συντονισμός τους. Ως εκ 

τούτου, οι ιεραρχικές και λειτουργικές διακρίσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους 

εργασίας κρίνονται παρωχημένες και αναποτελεσματικές. Για την αποτελεσματική τους 

ανταπόκριση στο νέο περιβάλλον, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ άρχισαν να δίνουν μεγάλη 

έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και στη διαχείριση της γνώσης που μπορεί να 

ενισχύσει την ικανότητα των δημοσίων υπαλλήλων και να οδηγήσει τελικά στη βελτίωση 

της οργανωσιακής απόδοσης (OECD, 2000, 2001).  

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχτεί ότι η ΔΑΠ αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα  διοικητικά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και για υψηλότερες 

αποδόσεις στον δημόσιο τομέα (Shim, 2001). Περισσότερο αποτελεσματική διοίκηση του 

ανθρώπινου παράγοντα σε τομείς όπως οι αμοιβές, οι συνθήκες απασχόλησης, οι μέθοδοι 

εργασίας, η οργανωσιακή κουλτούρα και η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε 

περισσότερο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς δημόσιους οργανισμούς. Όταν επίσης 

συνδυαστεί με άλλα εργαλεία της δημόσιας διοίκησης όπως για παράδειγμα ο θεσμικός 

προγραμματισμός, η επίδρασή της μπορεί να επιφέρει σημαντικά συνεργειακά 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, όταν εξετάζονται λεπτομερώς τα μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα μιας χώρας, παρατηρούνται μικρής μόνο κλίμακας συνδέσεις μεταξύ 

διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα και των άλλων εργαλείων της διοίκησης. Το θέμα 

χρήζει εκτενέστερης και ενδελεχέστερης διερεύνησης στο μέλλον.  



 112

2.5  Ποιότητα και Οργανωσιακή Αριστεία στον Δημόσιο Τομεα 
 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το κίνημα της ποιότητας άρχισε να διεισδύει και 

στον δημόσιο τομέα. Παρά την προφανή αποδοχή του που συνοδεύτηκε και από την τάση 

υιοθέτησης αρχών και συστημάτων του ιδιωτικού τομέα από πολλές κυβερνήσεις 

αναπτυγμένων χωρών κάτω από την ετικέτα του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), η 

υλοποίησή του είναι προβληματική γιατί ο δημόσιος τομέας λειτουργεί σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο αναφοράς όπου: η μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι δύσκολη, υπάρχει 

μικρότερος βαθμός ελευθερίας στη δράση, οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σταθερά 

στους νόμους και σε ρυθμίσεις, υπάρχει μεγαλύτερη επιτήρηση και έλεγχος από τα μέσα 

ενημέρωσης και πολίτες, και υφίσταται σημαντική επίδραση και παρέμβαση της πολιτικής 

σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του. Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο 

περιβάλλον με σημαντικό βαθμό διαφοροποίησης από το περιβάλλον του ιδιωτικού τομέα 

της οικονομίας (Teicher, Hughes and Dow, 2002).  

 

 

2.5.1 Ποιότητα και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ     

 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ) συνδέεται με τη διοίκηση ολικής ποιότητας αφού 

αποτελεί μία «σύγχρονη εστιαζόμενη στον πελάτη προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών» (Mwita, 2000). Οι 

κυβερνήσεις άρχισαν να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν μέτρα όπως δείκτες απόδοσης, 

επισκοπήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών και άλλες πρακτικές 

προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα. Παρόλο που αρκετές υπηρεσίες και οργανισμοί του 

δημοσίου τομέα αναπτύσσουν ή επιχειρούν να αναπτύξουν δείκτες απόδοσης για την 

αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων τους, οι εγγενείς αδυναμίες 

ποσοτικοποίησης και μέτρησης τόσο της απόδοσης όσο και των στόχων δυσχεραίνουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή τους.  

 

Οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών στα πλαίσια 

υιοθέτησης των αρχών του ΝΔΜ μπορούν να πάρουν μορφή μέσω των βασικών του 

χαρακτηριστικών (Teicher et al., 2002): 
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• η εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα μέσω σύναψης ειδικών 

συμβάσεων διευκολύνει στον καθορισμό των αποτελεσμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνδέονται με την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Η ουσία της σύναψης ξεκάθαρων συμβάσεων βρίσκεται στον διαχωρισμό του 

¨αγοραστή¨ των δημοσίων υπηρεσιών από αυτόν που τις παρέχει, με τον πρώτο να 

αποφασίζει για το προϊόν της συναλλαγής και τον δεύτερο να παρέχει τις 

συμφωνηθείσες εκροές. Η σύναψη συμβάσεων με τη μορφή κυρίως εργολαβιών  

ανθεί στον σύγχρονο δημόσιο τομέα: συμβόλαια με προμηθευτές υπηρεσιών, με 

εργαζόμενους και συμβούλους, μεταξύ οργανισμών, κλπ.  

• η υιοθέτηση Χαρτών, που σε αρκετές χώρες αποτελούν οιονεί συμβόλαια μεταξύ 

δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών καθορίζουν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. 

Οι Χάρτες Υπηρεσιών σε γενικές γραμμές ορίζουν τα αναμενόμενα πρότυπα 

παροχής δημοσίων υπηρεσιών, τις διαδικασίες, τους κανόνες συμπεριφοράς, καθώς 

και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τον πολίτη. Σημαντικό 

παράδειγμα αποτελεί ο Χάρτης Φορολογουμένων ο οποίος αναπτύχθηκε από τη 

Φορολογική Διοίκηση της Αυστραλίας το 1995 και προωθήθηκε ως μέσο 

βελτίωσης της διαφάνειας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

φορολογουμένων (Carmody, 2000). 

• η ιδιωτικοποίηση, η οποία αποτελεί ένα σχετικά ακραίο μέσο για τη βελτίωση της 

ποιότητας στον δημόσιο τομέα. Θεμελιώνεται στη βάση της ανώτερης απόδοσης 

του ιδιωτικού τομέα και της ικανότητάς του στην ικανοποίηση των πελατών. Αυτό 

αν και εν μέρει φαίνεται λογικό, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και δεν 

υποστηρίζεται απόλυτα από τα ευρήματα εμπειρικών μελετών (Hodge, 1998), 

ενισχύοντας έτσι την ανάγκη για θεώρηση των αποτελεσμάτων της ποιότητας από 

μία ευρύτερη προοπτική, με μείζον θέμα την αξιολόγηση και στάθμιση των 

διαφορετικών συμφερόντων και αναγκών. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί επίσης να 

προκαλέσει σύγκρουση και σύγχυση ανάμεσα στην υπηρεσία και σε παράγοντες 

όπως η πολιτική λογοδοσία (Schedler and Felix, 2000).      
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2.5.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government): νέος δρόμος προς την ποιότητα    

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) που συχνά αναφέρεται και ως δεύτερη 

επανάσταση στη δημόσια διοίκηση μετά το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ μπορεί να 

μεταμορφώσει όχι μόνο τον τρόπο παροχής των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και τη 

θεμελιώδη σχέση μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη (Teicher et al., 2002). Σε γενικές 

γραμμές η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών διαδυκτίου 

(internet) ως μέσου διενέργειας συναλλαγών μεταξύ δημοσίων οργανισμών και πολίτη. Σε 

επίπεδο εξυπηρέτησης υπόσχεται εύκολη πρόσβαση 24 ώρες τη μέρα και κάθε μέρα, 

καλύτερη προσβασιμότητα, λιγότερη ταλαιπωρία και ελάχιστη σπατάλη χρόνου. Σε 

επίπεδο βασικών παραγόντων όπως η διοικητική λογοδοσία και η γενική αποδοχή των 

δημοσίων θεσμών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στη λειτουργία της 

δημοκρατίας και αμεροληψίας με την άμεση και χωρίς διακρίσεις ηλεκτρονική παροχή 

πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. 

 

Εκτός από τη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 

επιχειρήσεις και πολίτες, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνει και τη χρήση 

εσωτερικών δικτύων (intranets) για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ δημοσίων 

υπηρεσιών και οργανισμών, με σκοπό τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου 

ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Συνεπώς, 

μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και ανταποκρισιμότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών, καθώς και στην ικανοποίηση πολιτών και εργαζομένων στον βαθμό που 

βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν την πλήρη 

και καθολική διάθεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους ηλεκτρονικά, λαμβάνοντας 

παράλληλα την απαραίτητη μέριμνα για την εξυπηρέτηση των πληθυσμιακών ομάδων που 

στερούνται ή αδυνατούν να έχουν τη σχετική ¨ηλεκτρονική¨ πρόσβαση. Αν και οι 

δημόσιες διοικήσεις φαίνεται ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διαδικτύου 

για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, η επίδρασή τους στην ποιότητα είναι ακόμη 

περιορισμένη (Teicher et al., 2001).  
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2.5.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  στον Δημόσιο Τομέα       

 

Οι εσωτερικοί κανονισμοί στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν οι οργανισμοί του 

δημοσίου τομέα είναι διαφορετικοί από αυτούς που λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, διαφοροποιώντας έτσι σε σημαντικό βαθμό τα παρεμβατικά  αποτελέσματα 

της ΔΟΠ (Dewhurst et al., 1999). Οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν κάτω από 

σοβαρούς περιορισμούς που προέρχονται από σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων και 

κανονισμών. Οι Besanko et al. (1988) εστιάζονται σε μία συγκριτική ανάλυση των 

εσωτερικών ρυθμίσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Οι Rovizzi and Thompson (1992) 

υποστηρίζουν ότι όταν οι κανονισμοί δεν συμπεριλαμβάνουν άμεσες διατάξεις για τη 

ρύθμιση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών φθίνει. Η ποιότητα που οριοθετείται όμως μόνο με κανονισμούς και ρυθμίσεις 

δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών λόγω της 

υποκειμενικής διάστασής της και δη σε ένα περιβάλλον έλλειψης στενών υποκατάστατων 

όπως αυτό των δημοσίων υπηρεσιών.  

 

Η οικονομική θεωρία παρέχει μία εκτεταμένη ανάλυση συμπεριφοράς των μονοπωλιακών 

αγορών σε όρους προσφερόμενης ποιότητας. Οι αναλύσεις αυτές συσχετίζουν θετικά τη 

βελτιωμένη ποιότητα με το κόστος. Αποτυγχάνουν ωστόσο να ερμηνεύσουν τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας και της δυνατότητάς τους να περιορίσουν 

τη σπατάλη και τις δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία (Dewhurst et al., 1999).     

 

Σκοπός κάθε  δημόσιου οργανισμού είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών της κοινωνίας, 

μέσω των περιορισμών που θέτουν οι διαθέσιμοι οικονομικοί προϋπολογισμοί. Ο ορισμός 

αυτών των αναγκών αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν εμπίπτει στα όρια 

της παρούσας μελέτης. Στους δημόσιους οργανισμούς, το ενδιαφέρον για τη μείωση του 

κόστους θεωρείται συνήθως πιο σημαντικό από τη βελτίωση της ποιότητας. Η ποιότητα 

συχνά ορίζεται ως ένα κατ’ ελάχιστον αποδεκτό από την κυβέρνηση επίπεδο υπηρεσιών, 

όπου μία περαιτέρω βελτίωσή της δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης (για 

παράδειγμα μία βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων φορολογικών υπηρεσιών δεν 

αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησής τους από τους φορολογούμενους). 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συνήθως εκτελούν την εργασία τους στα πλαίσια ενός προτύπου 

δέσμευσης με τους κανονισμούς και τις τυπικές γραφειοκρατικές ρυθμίσεις, σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η νοοτροπία της ¨σιγουριάς¨ και έλλειψης του 
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¨επείγοντος¨ ως προς τη βελτίωση κρίσιμων οργανωσιακών διαδικασιών. Το κίνητρο 

επίσης για τη μείωση του κόστους δεν είναι της ίδιας σημασίας και προτεραιότητας 

συγκριτικά με τον ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα (Sherman, 1989).  

 

Παρά τους περιορισμούς και ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα η ΔΟΠ άρχισε να 

διεισδύει  σε αρκετούς δημόσιους οργανισμούς διαφόρων χωρών (Dewhurst et al. 1999, 

Harwick and Russell 1996, Marson 1993, Davies and Hinton 1993). Η ανάλυση 

εφαρμογής της ΔΟΠ σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα δείχνει ότι κάποια κρίσιμα 

στοιχεία της όπως η εστίαση στον πελάτη, αντιμετωπίζονται με μικρότερο ενδιαφέρον από 

ότι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, στοιχεία της ΔΟΠ όπως η διάχυση 

της πληροφόρησης, η χρήση εργαλείων και τεχνικών βελτίωσης, η εκπαίδευση, η 

ενδυνάμωση και η ομαδική εργασία μπορούν να έχουν παρόμοιες θετικές επιδράσεις με τις 

αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οργανισμοί του δημοσίου 

τομέα έχουν ελάχιστα κίνητρα για τη βελτίωση της ικανοποίησης των αναγκών των 

¨πελατών¨ τους. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να λειτουργούν ως “τμήμα μάρκετινγκ” αυτών 

προκειμένου να μετασχηματίσουν τις ανάγκες των ¨πελατών¨ σε νομικές διατάξεις. 

 

Σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας της ΔΟΠ στον δημόσιο τομέα επισημαίνονται αρκετά 

εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων: α) του ανεπαρκούς ορισμού του ¨πελάτη¨ ο οποίος σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ολόκληρη η κοινωνία και όχι ο άμεσος χρήστης, β) 

της έλλειψης ευελιξίας που χαρακτηρίζει τους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς και 

δυσχεραίνει την υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ όπως η οικοδόμηση μακροχρόνιων 

σχέσεων με προμηθευτές και η ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων αμοιβών και παροχής 

κινήτρων για τους εργαζόμενους (Dewhurst et al., 1999).                        

 

      

2.5.4 Οργανωσιακή  Αριστεία και Μοντέλο Αριστείας  στον Δημόσιο Τομέα    
  
Στη βιβλιογραφία της παραδοσιακής πολιτικής επιστήμης επισημαίνεται η ύπαρξη 

σημαντικών διαφορών ανάμεσα στους οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (Prabhu et 

al. 2002, Choppin 1994). Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν την ίδια στρατηγική 

ευελιξία που έχουν οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι στρατηγικοί στόχοι τους 

συνήθως αποφασίζονται και καθορίζονται από τους πολιτικούς, αναγκάζοντας κάποιες φορές 

τα υπηρεσιακά στελέχη των οργανισμών να λάβουν αποφάσεις που δεν είναι απαραίτητα προς 
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όφελος του κοινωνικού συνόλου αλλά εξυπηρετούν πολιτικά ή μικροκομματικά  συμφέροντα. 

Επιπροσθέτως, οι δημόσιοι οργανισμοί λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής σε 

αρκετές περιπτώσεις στερούνται των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να ανταποκριθούν 

πλήρως στη “ζήτηση” δημοσίων υπηρεσιών και εξωθούνται σε επιλεκτική εξυπηρέτηση. Οι 

περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί έχουν επίσης περιορισμένη λειτουργική ευελιξία σε 

κρίσιμους τομείς της διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα. Από τη στιγμή που οι 

εργαζόμενοι διέπονται από τις αποφάσεις συλλογικών και κλαδικών διαπραγματεύσεων, δεν 

είναι εφικτή η εφαρμογή ενός ευέλικτου συστήματος αμοιβών και παροχής κινήτρων 

(Eskildsen et al., 2004). 

 

Παρά όμως τις σημαντικές διαφορές τους, ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί συχνά 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε ότι αφορά στην εφαρμογή ολιστικών μοντέλων 

διοίκησης της ποιότητας (Eskildsen et al. 2004, Evans and Lindsay 1999). Αν και τα 

περισσότερα εξ αυτών αναπτύχθηκαν με βάση ιδιωτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζεται ότι 

μπορούν να εφαρμοστούν και από τους δημόσιους οργανισμούς χωρίς ριζικές αλλαγές. Τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO (International Standard Organization) για 

παράδειγμα είναι τα ίδια για όλους τους οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει και με το Μοντέλο 

Αριστείας EFQM. Αν και ο EFQM έχει καθιερώσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα βραβείων 

ποιότητας για δημόσιους οργανισμούς, το πλαίσιο αξιολόγησης των υποψηφίων που 

χρησιμοποιείται είναι το ίδιο. 

 

Οι Eskildsen et al. (2004)  μελέτησαν τις διαφορές ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους 

οργανισμούς της Δανίας ως προς τον βαθμό υιοθέτησης ολιστικών μοντέλων διοίκησης, 

τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα, καθώς επίσης και την 

εμπειρική βαρύτητα της δομής του Μοντέλου Αριστείας EFQM. Η έρευνά τους 

στηρίχθηκε σε δείγμα 665 ιδιωτικών και 436 δημοσίων οργανισμών με δεδομένα του 

Δείκτη Αριστείας της Δανίας, το έτος 2001. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η διείσδυση 

ολιστικών μοντέλων είναι μεγαλύτερη μεταξύ των δημοσίων οργανισμών. Συγκεκριμένα, 

ενώ ο βαθμός εφαρμογής της Ισορροπημένης Κάρτας ή Πολυκριτήριας Αξιολόγησης 

(Balanced Scorecard -BSC) και του ISO είναι μεγαλύτερος στους ιδιωτικούς οργανισμούς, 

η υιοθέτηση του Μοντέλου Αριστείας EFQM υπερέχει σημαντικά στους δημόσιους 

οργανισμούς (55,4% έναντι 10,2%). Ως προς τον τρόπο επίτευξης άριστων 

αποτελεσμάτων στα πλαίσια των εννέα κριτηρίων του Μοντέλου Αριστείας, διαπιστώθηκε 

σημαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη 
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έμφαση στη διάσταση/κριτήριο των “συστημάτων” ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάσταση/κριτήριο των “ανθρώπων” ως τον σημαντικότερο 

παράγοντα που μπορεί να επιδράσει στα “αποτελέσματα”. Σχετικά με τη βαρύτητα των 

κριτηρίων της δομής του EFQM διαπιστώθηκαν δύο σημαντικές διαφορές. Οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια της “ηγεσίας” και της 

“πολιτικής και στρατηγικής” συγκριτικά με τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί στην περιορισμένη στρατηγική ευελιξία των τελευταίων ως 

αποτέλεσμα της παρεμβατικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Ωστόσο, στους 

δημόσιους οργανισμούς παρατηρείται μία τάση μεγαλύτερης εστίασης στα κριτήρια των 

“ανθρώπων” και των “συνεργασιών και πόρων”. Η ίδια περίπου βαρύτητα –μεταξύ 

δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών- δίνεται στο κριτήριο των “διαδικασιών”.  Ως προς 

τα κριτήρια των “αποτελεσμάτων” διακρίνεται μία τάση μεγαλύτερης έμφασης στα 

“αποτελέσματα ανθρώπων” και στα “κρίσιμα αποτελέσματα απόδοσης” μεταξύ των 

δημοσίων οργανισμών.     

 

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας αναγνωρίζει το πλήθος των διαφορών που υπάρχουν 

ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες οργανισμών και μεταξύ των διαφόρων χωρών. Στον 

δημόσιο τομέα οι στόχοι της διοίκησης και του εκσυγχρονισμού μπορεί επίσης να 

ποικίλουν. Σε κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα στη Μ. Βρετανία, η έμφαση δίνεται στον 

πελατοκεντρικό προσανατολισμό ενώ στην Ιταλία η διαφάνεια και η ευελιξία των 

δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης θεωρούνται περισσότερο σημαντικές. Στη 

σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα και το Νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ αποτελούν κοινά θέματα που απασχολούν τη δημόσια διοίκηση και 

χαρακτηρίζονται από στοιχεία όπως: 

• μεγαλύτερη ανταποκρισιμότητα στις ανάγκες των πελατών ή χρηστών των δημοσίων 

υπηρεσιών 

• έμφαση στην απόδοση και στα αποτελέσματα της διοίκησης  

• εισαγωγή προτύπων αξιολόγησης της απόδοσης 

• αποκέντρωση αρμοδιοτήτων  

• αναγνώριση των δυνάμεων της αγοράς και δημιουργία ¨εσωτερικών¨ αγορών 

• ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών 

• συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΙΔ) 

• εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών της διοίκησης του ιδιωτικού τομέα 
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Τα παραπάνω συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η 

τάση περιορισμού της χρηματοδότησης και μείωσης του κόστους μέσω εσωτερικών 

οικονομιών, στα πλαίσια της επιτακτικής ανάγκης για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  

στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. 

 

 

2.5.5. Βραβεία Ποιότητας Δημοσίου Τομέα 

 

Στις περισσότερες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, τα βραβεία ποιότητας αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) τόσο για τους οργανισμούς του 

ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, επιδιώκοντας δύο βασικούς σκοπούς: α) την 

εισαγωγή στοιχείων ανταγωνισμού σε τομείς της οικονομίας όπου ο ανταγωνισμός της 

αγοράς δεν είναι επαρκής (ανταγωνιστικό στοιχείο) και β) την ενθάρρυνση της 

“οργανωσιακής μάθησης” μέσω αναγνώρισης των “άριστων” οργανισμών που αποτελούν 

υπόδειγμα και για τους υπόλοιπους (συνεργατικό στοιχείο) (Loffler, 2001). Η ανάλυση των 

υποψηφιοτήτων στα περισσότερα βραβεία ποιότητας του δημοσίου τομέα δείχνει ότι η 

λειτουργία της μάθησης είναι περισσότερο σημαντική από τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Οι δημόσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα βραβεία ποιότητας κυρίως για 

εσωτερική αυτο-αξιολόγηση. Παρόλα αυτά η ¨αυτο-επιλογή ανταγωνιστών¨ θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση για την οργανωσιακή μάθηση (Klages, 1995). 

 

Τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους τύπους δημοσίων οργανισμών που συμμετέχουν 

σε βραβεία ποιότητας δείχνουν ότι η πλειοψηφία τους αποτελείται από οργανισμούς που 

παράγουν κυρίως “προσανατολισμένα στον χρήστη προϊόντα/υπηρεσίες” τα οποία είναι 

συγκεκριμένα, σαφώς οριοθετημένα και απευθύνονται σε συγκεκριμένους πολίτες. 

Δημόσιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην παροχή περισσότερο “γενικών και 

σύνθετων προϊόντων/υπηρεσιών” σπάνια βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για βραβεία 

ποιότητας, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στη δυσκολία σαφούς προσδιορισμού και 

μέτρησης των εκροών τους. Τέτοιου είδους οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες 

στην εφαρμογή συστημάτων διοίκησης της ποιότητας. Ο χαμηλός βαθμός  συμμετοχής 

τέτοιων δημοσίων οργανισμών στα βραβεία ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

“πρόβλημα ωριμότητας” το οποίο μπορεί να θεραπευτεί διαχρονικά (Loffler, 2001).  
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Σύμφωνα με τον Loffler (2001) μία σημαντική ιδιαιτερότητα ως προς τη συμμετοχή των 

δημοσίων οργανισμών σε βραβεία ποιότητας αναφέρεται στον βαθμό “γενικότητας” 

(publicness) των δημοσίων οργανισμών. Η “γενικότητα” μπορεί να οριστεί  «ως ο βαθμός 

στον οποίο ένας οργανισμός παράγει γενικές (μη σαφώς προσδιορισμένες) υπηρεσίες και η 

λειτουργία του παρεμποδίζεται (ή επιβάλλεται) από την ύπαρξη κάποιων ιδιαίτερων 

¨αξιών¨ που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο τομέα» (Jorgensen, 1996). Αυτό δεν υπονοεί 

μόνο την ύπαρξη υψηλού κόστους προσδιορισμού και μέτρησης των γενικών και μη 

σαφώς προσδιορισμένων εκροών των οργανισμών κυρίως της Κεντρικής Δημόσιας 

Διοίκησης, αλλά επίσης και την απροθυμία των πολιτικών στελεχών να την 

πραγματοποιήσουν. Το πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι ότι οι βελτιώσεις ποιότητας 

των δημοσίων οργανισμών ενδεχομένως να μην αναγνωριστούν από το εκλογικό σώμα, 

που από την άλλη πλευρά ενδέχεται να αντιδράσει αρνητικά στα προφανή ελλείμματα 

ποιότητας ενός ανεπιτυχούς συμμετέχοντα σε βραβεία ποιότητας, ιδιαίτερα αν αυτή η 

πιθανή αποτυχία γίνει προϊόν εκμετάλλευσης από ανταγωνιστικά πολιτικά κόμματα και 

δυνάμεις.  Αυτού του είδους η κόστους/οφέλους ανάλυση των δημοσίων οργανισμών είναι 

πιθανότερο να οδηγήσει σε μία αρνητική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους σε έναν 

διαγωνισμό βραβείων ποιότητας.  

 

Το “ανταγωνιστικό αποτέλεσμα” των βραβείων ποιότητας δείχνει να είναι χαμηλό στους 

τομείς του δημοσίου τομέα που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό “γενικότητας”. Τον 

πυρήνα αυτών αποτελούν οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης στα πλαίσια λειτουργίας 

των οποίων είναι ανύπαρκτο το στοιχείο του ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, ο κατάλληλος 

σχεδιασμός των βραβείων ποιότητας μπορεί να επηρεάσει το “ανταγωνιστικό” ή/και 

“συνεργατικό” αποτέλεσμά του. Οι διοργανωτές των βραβείων ποιότητας προκειμένου να 

μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό τους να εξετάσουν 

το στάδιο της διαχείρισης της ποιότητας του δημοσίου τομέα και τον βαθμό ¨γενικότητας¨ 

που υπάρχει στη χώρα. 

 

 

2.5.5.1 Βραβεία ποιότητας δημοσίου τομέα στα πλαίσια του ΟΟΣΑ 

 

Η ποικιλομορφία των βραβείων ποιότητας στα πλαίσια των δημοσίων τομέων των χωρών 

μελών του ΟΟΣΑ από τη δεκαετία του 1990 και μετά, υποδηλώνει μία ευρύτητα επιλογών 

και αποτελεί ένδειξη της χρησιμότητάς τους ως εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης 
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(benchmarking) και αυτο-αξιολόγησης (self-assessment) των δημοσίων οργανισμών. Τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά των σημερινών βραβείων ποιότητας δημοσίου τομέα έχουν 

τις ρίζες τους στα μοντέλα ποιότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρθηκε στη 

δεύτερη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, το κίνημα της ποιότητας άρχισε να 

αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950 όπου και καθιερώθηκε  το Βραβείο Ποιότητας 

Deming στην Ιαπωνία (1951) το οποίο εστιάστηκε στη βελτίωση της τεχνικής ποιότητας 

προϊόντων μαζικής βιομηχανικής παραγωγής, στη βάση κυρίως του στατιστικού ελέγχου 

της ποιότητας που διενεργείτο εξωτερικά από ειδικούς συμβούλους (Loffler, 1998). Το 

1988 ακολούθησε η καθιέρωση του Βραβείου Ποιότητας των ΗΠΑ -το MBNQA 

(Malcolm Baldrige National Quality Award)- και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM).   

 

Είναι προφανές ότι η ιδέα της ποιότητας, όπως αναπτύχθηκε και εξελίσσεται από τη 

δεκαετία του 1950 μετουσιώθηκε σε Βραβεία-Μοντέλα Ποιότητας όπως τα Deming, 

MBNQA και EFQM τα οποία θεμελιωδώς βασίζονται στη φιλοσοφία της ΔΟΠ. Αυτό 

σημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι η ποιότητα δεν πρέπει πλέον να θεωρείται ως καθήκον 

κάποιων ειδικών αλλά ως υπευθυνότητα όλων των μελών του οργανισμού. Κάθε  μονάδα 

του αντιμετωπίζεται σαν “εσωτερικός πελάτης” της παραγωγικής διαδικασίας με απώτερο 

σκοπό την ικανοποίηση ή ακόμη και την υπέρβαση των προσδοκιών των εξωτερικών 

πελατών (Bovaird, 1995). 

  

Σύμφωνα με τον Loffler (2001) τόσο το EFQM όσο και το MBNQA, έχοντας σημαντική 

επιρροή στις γεωγραφικές περιοχές τους, αποτέλεσαν τη βάση και οδήγησαν στην 

ανάπτυξη μιας αξιόλογης σειράς εθνικών βραβείων ποιότητας για τους οργανισμούς του 

δημοσίου τομέα. Στην Ευρώπη, τα πρώτα βραβεία για τον δημόσιο τομέα θεμελιώθηκαν 

στη Μ. Βρετανία και στη Γερμανία. Το 1991 επί πρωθυπουργίας J. Major καθιερώθηκε το 

σχήμα του Βρετανικού Βραβείου (British Charter Mark Award) και τα πρώτα βραβεία 

απονεμήθηκαν το 1992. Το Speyer Quality Award καθιερώθηκε στη Γερμανία το 1992 

από ιδιωτική πρωτοβουλία των καθηγητών M. Klages και H. Hill της Γερμανικής 

Μεταπτυχιακής Σχολής Διοικητικών Επιστημών του Speyer. Απονέμεται κάθε  δύο έτη 

και από το 1996 συμπεριλαμβάνει την Ελβετία και την Αυστρία. Το Πορτογαλικό Βραβείο 

Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών (Portuguese Public Service Quality Contest), όπως και 

το αντίστοιχο της Βρετανίας απολαμβάνει την πολιτική στήριξη της κυβέρνησης. 

Αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ποιότητας που ξεκίνησε το 1991  και 
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οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1993. Τα βραβεία ποιότητας στις Σκανδιναβικές χώρες 

(το Βραβείο Ποιότητας της Δανίας, το Φινλανδικό Βραβείο Ποιότητας και το Σουηδικό 

Βραβείο Ποιότητας) είναι εμπνευσμένα σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας EFQM και έχουν καθιερωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το 

Φινλανδικό Βραβείο Ποιότητας αρχικά ήταν ένα αμιγώς ιδιωτικού τομέα βραβείο 

ποιότητας που σχετικά πρόσφατα αποδέχθηκε και δημόσιους οργανισμούς.  

Το ίδιο ισχύει και για τα  Βραβεία Αριστείας του Καναδά (Canada Awards for Excellence) 

τα οποία συμπεριλαμβάνουν τρεις διαφορετικούς τύπους βραβείων: βραβεία αριστείας για 

ποιότητα, για επιχειρηματικότητα και για καινοτομίες. Αυτό το διευρυμένο πρόγραμμα 

βραβείων καθιερώθηκε το 1984 ως “Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας του Καναδά” και 

από το 1995 απευθύνονται τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους δημόσιους οργανισμούς. 

Το Ιταλικό Πρόγραμμα Βραβείων “One Hundred Projects” είναι το σχετικά πιο πρόσφατο 

και αμιγώς δημοσίου τομέα βραβείο στην Ευρώπη. Αυτό το μάλλον προς την καινοτομία 

προσανατολισμένο βραβείο ξεκίνησε το 1995 και είναι συντονισμένο με έναν αριθμό 

άλλων σχεδίων τα οποία επιδιώκουν την προώθηση καινοτομιών στη δημόσια διοίκηση. 

 

Στη Βόρεια Αμερική, τα βραβεία ποιότητας για τον δημόσιο τομέα έχουν μεγαλύτερη 

χρονικά ιστορία και εστιάζονται περισσότερο στις καινοτομίες από τα αντίστοιχα 

Ευρωπαϊκά. Υπάρχουν τέσσερα κύρια βραβεία καινοτομικότητας για τον δημόσιο τομέα: 

στις ΗΠΑ το Πρόγραμμα Βραβείων Καινοτομιών Δημόσιας Διοίκησης. Στον Καναδά 

υπάρχει το Πρόγραμμα Βραβείων Προτάσεων από το 1987, το Βραβείο για Καινοτόμα 

Διοίκηση του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης του Καναδά (IPAC) από το 1990 και το 

Βραβείο Καινοτομικότητας Margaret Cοttrell-Boyd. Το Πρόγραμμα Βραβείων 

Καινοτομιών Δημόσιας Διοίκησης των ΗΠΑ που είναι και το πιο γνωστό, άρχισε το 1986 

ως Βραβεία Καινοτομίας στο Κράτος και στην Τοπική Κυβέρνηση, παίρνοντας την 

σημερινή του ονομασία το 1995. Το πρόγραμμα βραβείων βασίστηκε σε μία ιδιωτική 

πρωτοβουλία και διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης J.F. 

Kennedy στο Πανεπιστήμιο Harvard. Από το 1995 και μετά που καθιερώθηκε σε ετήσια 

βάση ενθαρρύνει τις αιτήσεις συμμετοχής που έχουν να κάνουν με τρία θέματα: τη 

δημιουργικότητα των εργαζομένων ¨πρώτης γραμμής¨, την αναμόρφωση της 

οργανωσιακής κουλτούρας και την πολιτική καινοτομιών, χωρίς όμως απαραίτητα οι 

συμμετέχοντες να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά τα θέματα. Το Πρόγραμμα 

Βραβείων Καινοτομιών του Καναδά IPAC μπορεί να θεωρηθεί ως αντίστοιχο με το 

προαναφερθέν των ΗΠΑ.  
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Το Πρόγραμμα Βραβείων Προτάσεων είναι ένα άτυπο βραβείο ποιότητας και απευθύνεται 

σε άτομα και όχι σε οργανισμούς. Το 1987 η Καναδική Κυβέρνηση προώθησε το 

πρόγραμμα αυτό, το οποίο καλεί τους ομοσπονδιακής εμβέλειας δημόσιους οργανισμούς 

να προτείνουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε όρους του Σχεδίου Βραβείων Υποκίνησης 

(Incentive Award Plan). Το Βραβείο Καινοτομικότητας Margaret Cottrell-Broyd, 

καθιερώθηκε από το Καναδικό Κέντρο για την Διοικητική Ανάπτυξη το 1994 ως 

αναγνώριση της M. Cottrell-Broyd, μιας ανώτερης δημοσίας υπαλλήλου, υπερμάχου της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις Καναδικές δημόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια 

αυτού παρουσιάζονται τα καινοτόμα σχέδια/προτάσεις για την ομοσπονδιακή δημόσια 

διοίκηση, κάθε δύο έτη. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα βραβεία καινοτομιών, το President’s 

Quality Award Program είναι λιγότερο προσανατολισμένο στην καινοτομία και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ισότιμο με το MBNQA. Υιοθετήθηκε το 1988 και παρουσιάζεται κάθε χρόνο 

από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει δύο βραβεία: το Προεδρικό Βραβείο για την 

Ποιότητα και το Βραβείο για Πρωτότυπες Βελτιώσεις της Ποιότητας (QIP). Το τελευταίο 

αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και προσέλκυση ¨λιγότερο αναπτυγμένων¨ δημοσίων 

οργανισμών στη φιλοσοφία της διοίκησης της ποιότητας. Οι διαγωνιζόμενοι για το 

Προεδρικό Βραβείο πρέπει πρώτα να εγκριθούν κερδίζοντας ένα QIP βραβείο (Harwick 

and Russell, 1993). Τα Βραβεία Ποιότητας της Ν. Ζηλανδίας είναι εμπνευσμένα από το 

MBNQA και είναι ανοιχτά τόσο για ιδιωτικούς όσο και δημόσιους οργανισμούς από το 

1993. 

 

Η παραπάνω σύντομη ανασκόπηση (βλ. Loffler, 2001) δείχνει την ύπαρξη διαφορετικών 

τύπων βραβείων ποιότητας δημοσίου τομέα, μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Κάθε 

θεσμικό όργανο που ενδιαφέρεται να προωθήσει ένα εθνικό βραβείο ποιότητας στον 

δημόσιο τομέα, θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπο με το ερώτημα “ποιος” τύπος εξ αυτών θα 

ταίριαζε καλύτερα στον δημόσιο τομέα της συγκεκριμένης χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις 

παρατηρείται ότι ο σχεδιασμός των εθνικών βραβείων ποιότητας επηρεάζεται περισσότερο 

από τη διαθεσιμότητα των “έτοιμων προς εφαρμογή” μοντέλων, παρά από επαρκώς 

μελετημένες αποφάσεις σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές και τις συνέπειές 

τους. Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί η χρησιμότητα ενός βραβείου ποιότητας ως 

εργαλείο αυτο-αξιολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ή εάν άλλα μέσα ή εργαλεία θα 

μπορούσαν να είναι περισσότερο χρήσιμα και αποτελεσματικά σε ότι αφορά στη βελτίωση 

ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών (Loffler, 2001).  
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2.5.5.2 Στρατηγικές επιλογές στον σχεδιασμό βραβείων ποιότητας  

 

Για τη μεγιστοποίηση της καθαρής αξίας των βραβείων ποιότητας ως εργαλεία 

συγκριτικής αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση τόσο 

του “ανταγωνιστικού” τους στοιχείου όσο και της μαθησιακής λειτουργίας των 

οργανισμών. Αν τα βραβεία ποιότητας πετύχουν μόνο ένα από τα δύο παραπάνω 

αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η υιοθέτηση άλλων μεθόδων βελτίωσης 

ποιότητας με λιγότερο κόστος. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιοποίηση των 

βραβείων ποιότητας απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, η 

χρηματοδότηση των οποίων συνήθως γίνεται μέσω των χρημάτων των φορολογούμενων 

πολιτών (Loffler, 2001). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να 

αξιολογηθεί η χρήση εναλλακτικών εργαλείων βελτίωσης ποιότητας, όπως για παράδειγμα 

δίκτυα καινοτομίας και ποιότητας, Χάρτες Πολιτών και άλλα τα οποία θα μπορούσαν 

ενδεχομένως κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να είναι περισσότερο αποτελεσματικά και 

με λιγότερο κόστος. 

 

Η ανάλυση του Arie Halachmi το 1995 (βλ. Loffler, 1998) για τα λειτουργικά 

αποτελέσματα/επιδράσεις των βραβείων ποιότητας στον δημόσιο τομέα επισημαίνει 

κάποια σημαντικά θέματα: σε μάκρο-επίπεδο, πολλοί παράγοντες επιδρούν στη 

χρησιμότητα των εθνικών βραβείων ποιότητας στον δημόσιο τομέα. Η διεθνής συζήτηση 

και οι προσεγγίσεις των διαφόρων χωρών ως προς την υιοθέτηση βραβείων ποιότητας 

στους δημόσιους τομείς, εφιστούν την προσοχή σε δύο κύριους παράγοντες:  α) στο 

επίπεδο “γενικότητας” (publicness) των δημοσίων υπηρεσιών και β) στο στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η διοίκηση της ποιότητας σε κάθε χώρα. Η έννοια της “γενικότητας” 

(publicness) συνήθως χρησιμοποιείται ως μία θεωρητική κατασκευή στις αναλύσεις 

σχετικά με τις διαφορές μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Παρόλα αυτά, ο 

όρος publicness δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απλά ως μια θεωρητική δομή αλλά ως μία 

πολυδιάστατη εμπειρική έννοια που βασίζεται σε τρεις διαστάσεις: στη διαφοροποίηση 

της νομοθεσίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα μίας χώρας, στην 

κινητικότητα της εργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα της χώρας και 

στην ύπαρξη μιας “δημόσιας” διοικητικής κουλτούρας. Η τελευταία ορίζεται ως μία 

προσανατολισμένη σε κανονισμούς και διαδικασίες κουλτούρα, όπου οι εργαζόμενοι 

αναμένουν σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Αυτό το είδος 

κουλτούρας αντιτίθεται σε μία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στον 
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επαγγελματισμό κουλτούρα, όπου οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους προϊσταμένους 

τους περισσότερο σαν συνεργάτες υποστηρικτές, παρά σαν όργανα εξουσίας. Ο βαθμός 

“γενικότητας” (publicness) ποικίλει επίσης και εντός του δημοσίου τομέα μιας χώρας: για 

παράδειγμα, η κουλτούρα μιας δημόσιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης διαφέρει από την κουλτούρα μιας κεντρικής υπηρεσίας ενός Υπουργείου. 

Επιπλέον, η κινητικότητα της εργασίας και οι νομικοί περιορισμοί δεν βρίσκονται στα ίδια 

επίπεδα για όλους τους δημόσιους οργανισμούς. 

 

O Loffler (2001) παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια –στα οποία στηρίζει σημαντικό μέρος 

της ανάλυσής του– της κατάστασης του δημοσίου τομέα και των εκτιμώμενων 

αποτελεσμάτων των βραβείων ποιότητας που δείχνουν και τη σχέση μεταξύ ¨γενικότητας¨ 

(publicness) και σταδίου ανάπτυξης της διοίκησης ποιότητας (Πίνακας 2.6). 

 

Πίνακας 2.6: Συνθήκες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των βραβείων ποιότητας 
δημοσίου τομέα. 
 
Σενάριο 1 
-Επαρκώς αναπτυγμένη 
διοίκηση ποιότητας του 
δημοσίου τομέα 
-Χαμηλός βαθμός 
¨γενικότητας¨ 

 
Υψηλός αριθμός 
συμμετεχόντων για βραβείο 

 
-Ανταγωνιστικό 
αποτέλεσμα: υψηλό 
-Αποτέλεσμα μάθησης: 
χαμηλό  

Σενάριο 2 
-Αναπτυσσόμενη διοίκηση 
ποιότητας 
-Υψηλός βαθμός 
¨γενικότητας¨ 

 
Χαμηλός αριθμός 
συμμετεχόντων για βραβείο 

 
-Ανταγωνιστικό 
αποτέλεσμα: χαμηλό 
-Αποτέλεσμα μάθησης: 
υψηλό 

Σενάριο 3 
Ανύπαρκτη διοίκηση 
ποιότητας 

 
Καθόλου συμμετέχοντες 

 
Κανένα ανταγωνιστικό 
αποτέλεσμα 

 
Πηγή: Loffler Elke (2001), ¨Quality Awards as a public sector benchmarking concept in 
OECD member countries: some guidelines for Quality Award Organizers¨, Public 
Administration and Development, Public Admin. Dev. 21, p. 32. 
 

Στο πρώτο σενάριο, η πλειοψηφία των δημοσίων οργανισμών σε μία χώρα είναι αρκετά 

αναπτυγμένοι σε ότι αφορά στην εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ποιότητας και 

συνήθως οφείλεται στον υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασής τους με τον ιδιωτικό τομέα. Σε 

αυτή την κατηγορία χωρών, ο βαθμός ¨γενικότητας¨ (publicness) είναι συνήθως χαμηλός. 

Λόγω επαρκούς εκπαίδευσης και θετικής στάσης για χρήση εργαλείων αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται υψηλός βαθμός εθελοντικής 
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συμμετοχής. Έτσι το προκαλούμενο από τον ανταγωνισμό αποτέλεσμα θα είναι υψηλό, σε 

αντίθεση με το αποτέλεσμα μάθησης που θα είναι χαμηλό εάν η “δεξαμενή” 

συμμετεχόντων περιλαμβάνει μόνο δημόσιους οργανισμούς. 

 

Στο σενάριο 2, τα αποτελέσματα αναμένονται αντίστροφα. Η πλειοψηφία των δημοσίων 

οργανισμών σε μία χώρα βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο διοίκησης της ποιότητας με 

υψηλό βαθμό ¨γενικότητας¨. Τα βραβεία ποιότητας αντιμετωπίζονται με καχυποψία λόγω 

της εφαρμογής τους στον ιδιωτικό τομέα και η συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι διστακτική. 

Οι συμμετέχοντες δημόσιοι οργανισμοί ίσως ¨μάθουν¨ από τα αναγνωρισμένα μοντέλα 

αριστείας, αλλά το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα θα παραμένει χαμηλό. 

 

Στο σενάριο 3, η διοίκηση ποιότητας στον δημόσιο τομέα αποτελεί στην καλύτερη 

περίπτωση ένα φιλολογικό θέμα συζήτησης ή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού. 

Ακόμη και σ’ αυτό το σενάριο όμως μπορούν να ληφθούν μέτρα ώστε τα βραβεία 

ποιότητας να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης. Εάν αυτά συνδυαστούν 

με ένα πρόγραμμα προετοιμασίας και εκτενή εκπαίδευση στη διοίκηση ποιότητας, οι 

δημόσιοι οργανισμοί θα είναι σε θέση να πετύχουν ένα επαρκές επίπεδο ποιότητας που να 

ενθαρρύνει και να επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε ένα σχετικό βραβείο.  

 

Το δίλημμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι η διαφαινόμενη ανταλλαγή μεταξύ των 

δύο αποτελεσμάτων (ανταγωνιστικού και μάθησης) που αναδεικνύει και το μείζον θέμα 

του κατάλληλου σχεδιασμού βραβείων ποιότητας με τρόπο που να αξιοποιεί 

αποτελεσματικά και τις δύο λειτουργίες. Αυτό εμπλέκει και τις στρατηγικές αποφάσεις 

σχετικά με τις επιλογές, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους (Klages, 1995). Στα 

πλαίσια των παραπάνω σεναρίων, η πρόκληση για το σενάριο 1 είναι η ενίσχυση του 

αποτελέσματος της μάθησης που μπορεί να επιτευχθεί με ενθάρρυνση της αξιολόγησης 

των δημοσίων οργανισμών σε αντιστοιχία με οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, μέσω 

καθιέρωσης κοινών (ιδιωτικών–δημοσίων) βραβείων ποιότητας. Στο σενάριο 2, κάτω από 

τις υφιστάμενες συνθήκες διστακτικότητας και απροθυμίας, μία αμιγούς χαρακτήρα 

δημοσίου τομέα δέσμη κριτηρίων αξιολόγησης θα ήταν πιο αποδεκτή και πιο 

αποτελεσματική. 
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2.5.5.3 Βραβεία Έργου και Οργανωσιακά Βραβεία  

 

Τα βραβεία ποιότητας δεν διαφοροποιούνται μόνο ως προς την κατηγορία υποψηφίων 

στους οποίους απευθύνονται, αλλά και ως προς το αντικείμενο αξιολόγησης. Μια 

σημαντική διάκριση είναι μεταξύ βραβείων έργου και οργανισμού. Τα πρώτα αξιολογούν 

ένα συγκεκριμένο έργο (project) ενός οργανισμού, ενώ τα δεύτερα την απόδοση του 

οργανισμού ως σύνολο. Τα βραβεία έργου συνήθως παίρνουν τη μορφή βραβείων 

καινοτομικότητας και αξιολογούν τον βαθμό κατά τον οποίο οι καινοτομίες βελτιώνουν 

την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ, στον 

Καναδά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία). Τα οργανωσιακά 

βραβεία αξιολογούν όλα τα είδη διοικητικών λειτουργιών σε έναν οργανισμό, όπως για 

παράδειγμα τη διοίκηση προσωπικού και τη χρηματοοικονομική διοίκηση. Είναι προφανές 

ότι τα τρία πρότυπα οργανωσιακά βραβεία –EFQM, MBNQA, Deming– λειτούργησαν 

καταλυτικά για τη δημιουργία σχετικών βραβείων δημοσίου τομέα. Το Speyer αποτελεί 

επίσης ένα συνεκτικό βραβείο ποιότητας, δίνοντας περισσότερη έμφαση στη διοίκηση των 

αλλαγών στον δημόσιο τομέα. Στον παρακάτω πίνακα 2.7 παρατίθενται τα σημαντικότερα  

βραβεία ανά κατηγορία. 
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Πίνακας 2.7: Σύνοψη βραβείων έργου και οργανωσιακών βραβείων στις χώρες-μέλη του 
ΟΟΣΑ  
 

Βραβεία έργου  
(project awards) 

Οργανωσιακά βραβεία 
 (organizational awards) 

Καινοτομίες 
Καναδικό Πρόγραμμα Βραβείων 
Προτάσεων 
Βραβεία Καινοτομιών της 
Αμερικάνικης Κυβέρνησης 
IPAC Βραβείο για τη Διοίκηση 
Καινοτομιών 
M. Cottrell-Boyd Βραβείο 
Καινοτομικότητας  
Πορτογαλικός Διαγωνισμός Ποιότητας 
Δημοσίων Υπηρεσιών 
Πρόγραμμα «100 projects» (Ιταλία) 

Αξιολόγηση της Ποιότητας Υπηρεσιών 
Βρετανικό Σχήμα Βραβείων Charter 
Mark 
Βραβείο για την Υποβολή Προτάσεων 
από τους Πελάτες 
Βραβείο για την Υποβολή Προτάσεων 
από τους Εργαζόμενους 

Οργανωσιακή απόδοση 
Βραβείο Ποιότητας Αυστραλίας 
Βραβείο Αριστείας του Καναδά 
Βραβείο Ποιότητας Danish 
Βραβείο Deming (Ιαπωνία) 
Βραβείο Ποιότητας της Δανίας 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA) 
Βραβείο Ποιότητας της Φινλανδία  
MBNQA (ΗΠΑ) 
Βραβεία Ποιότητας της Ν. Ζηλανδίας 
Πρόγραμμα Βραβείων Ποιότητας του 
Προέδρου (ΗΠΑ) 
Βραβείο Ποιότητας της Σουηδίας 
Βραβείο Ποιότητας της Μ. Βρετανίας 

Διοίκηση Αλλαγής 
Βραβείο Ποιότητας Speyer 

 
Πηγή: Loffler Elke (2001), ¨Quality Awards as a public sector benchmarking concept in 
OECD member countries: some guidelines for Quality Award Organizers¨, Public 
Administration and Development, Public Admin. Dev. 21, p. 36. 
 

Πριν από την επιλογή κάποιου εκ των βραβείων, απαιτείται η λήψη της σχετικής 

απόφασης που θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του. Τα βραβεία έργου είναι 

λιγότερο απαιτητικά και δεν καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή ενός ολιστικού 

συστήματος διοίκησης της ποιότητας. Επίσης ελαχιστοποιούν το «πρόβλημα του χαμένου» 

(loser problem) και γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά σε δημόσιους τομείς που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ¨γενικότητας¨ (publicness).  

 

Από την άλλη πλευρά τα οργανωσιακά βραβεία ποιότητας θα πρέπει να εξετάζονται 

περισσότερο στα πλαίσια του σεναρίου 1, αφού είναι πολύ απαιτητικά κυρίως για τους 

οργανισμούς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ενασχόλησής τους με την ποιότητα. 

Καθώς αξιολογούνται όλα τα τμήματα του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης και της 

ανώτατης διοίκησης, το «πρόβλημα του χαμένου» μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε πολιτικό 
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πρόβλημα. Σε περιβάλλον δημόσιας διοίκησης, τα μοντέλα αυτά παρουσιάζουν συνήθως 

προβλήματα: 

• Στην περίπτωση των υπηρεσιών (και κυρίως δημοσίων υπηρεσιών) η παραγωγή 

γίνεται ταυτόχρονα με την κατανάλωση δυσχεραίνοντας τη διάκριση των 

“δυνάμεων επίτευξης” (enablers) από τα “αποτελέσματα” (results). 

• Οι “δυνάμεις επίτευξης” -ή προϋποθέσεις- σε περιβάλλον δημοσίου τομέα 

συνήθως δεν τελούν υπό τον έλεγχο ενός και μόνο οργανισμού. Κάποιοι 

οργανισμοί τοπικής εμβέλειας για παράδειγμα παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες για 

λογαριασμό των κεντρικών δημοσίων διοικήσεων. 

• Πολλές δημόσιες λειτουργίες/δραστηριότητες δεν συνδέονται με την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών αλλά με γενικές μακρο-οικονομικές πολιτικές 

(αναδιανομής και σταθεροποίησης) ή με πολιτικές αξίες οι οποίες είναι δύσκολο να 

απεικονιστούν στα ολιστικά μοντέλα “εισροών-εκροών”. 

 

Τα οργανωσιακά βραβεία είναι απαιτητικά σε ότι αφορά κυρίως στα αποτελέσματα αφού 

θα πρέπει να αποδειχθούν μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης. Αν οι δημόσιοι 

οργανισμοί έχουν αρχίσει πρόσφατα τη μέτρηση της απόδοσης, δεν μπορούν να 

εκπληρώσουν αυτά τα κριτήρια. Η βελτίωση των εισροών ή δυνάμεων επίτευξης ίσως 

αργήσει να δείξει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μία μεγαλύτερη έμφαση στις δυνάμεις 

επίτευξης μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ελέγχει και να αξιολογεί καλύτερα την 

πρόοδο που συντελείται. Αυτό το είδος συγκριτικής αξιολόγησης φαίνεται να είναι 

λιγότερο ¨απειλητικό¨ για τους δημόσιους οργανισμούς από ότι η συγκριτική αξιολόγηση 

ως προς τα «σκληρά» (hard) αποτελέσματα. Τα βραβεία ποιότητας που εστιάζονται στις 

διαδικασίες, θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσεκτική εξέταση θεμάτων ολοκλήρωσης 

και συντονισμού. Για παράδειγμα, η ευελιξία στη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα 

απαιτεί και έναν σημαντικό βαθμό ευελιξίας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για παροχή 

κινήτρων.  

 

Ως προς την αξιολόγηση της οργανωσιακής απόδοσης και συγκεκριμένων έργων/σχεδίων 

υπάρχουν επίσης διάφορες επιλογές. Ανάλογα με το επιλεγμένο σημείο αναφοράς της 

αξιολόγησης, ένα βραβείο ποιότητας μπορεί να δώσει έμφαση στο στοιχείο της 

οργανωσιακής μάθησης ή στο ανταγωνιστικό στοιχείο της συγκριτικής αξιολόγησης. Το 

σημείο αναφοράς της αξιολόγησης (benchmark) μπορεί να αποτελείται από ένα 
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προκαθορισμένο πρότυπο (απόλυτο benchmark) ή από το σχετικό/συγκριτικό επίπεδο 

απόδοσης των οργανισμών (σχετικό benchmark) που συμμετέχουν στη διεκδίκηση του 

βραβείου. Ένα ¨απόλυτο benchmark¨ σημαίνει τη χρήση μιας «επιτυχώς/ανεπιτυχώς»  

προσέγγισης αξιολόγησης που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των νικητών είναι ανοικτός. 

Ειδικότερα, αν το βραβείο ποιότητας έχει υψηλά πρότυπα απόδοσης, ίσως να μην 

υπάρξουν νικητές για αρκετά χρόνια. Αν ένα βραβείο βασίζεται σε ένα ¨σχετικό 

benchmark¨, οι οργανισμοί ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους για την κατάκτησή του. Ο 

αριθμός των νικητών είναι συνήθως σταθερός. Είναι εφικτός επίσης και ο συνδυασμός των 

δύο παραπάνω προσεγγίσεων. Για λόγους μεγαλύτερης υποκίνησης, ο καθορισμός 

ρεαλιστικών επιπέδων απόδοσης θεωρείται χρήσιμος. Η μη ύπαρξη νικητών αδρανοποιεί 

το αποτέλεσμα της μάθησης. Με τη συνεχή ανάπτυξη της διοίκησης ποιότητας στον 

δημόσιο τομέα, τα πρότυπα θα πρέπει να γίνονται πιο δελεαστικά και να συνδυάζονται με 

την ιδέα της σχετικής/συγκριτικής αξιολόγησης. Οποιαδήποτε προσέγγιση αξιολόγησης 

της ποιότητας και αν επιλεγεί, η απόφαση πρέπει να ληφθεί με διαφάνεια. Οι πιθανοί 

υποψήφιοι για ένα βραβείο ποιότητας δεν θέλουν απλά να γνωρίζουν ποια είναι τα 

κριτήρια, αλλά απαιτούν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης η οποία 

θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο σχεδιασμός των βραβείων ποιότητας προσφέρει 

δυνατότητες ενίσχυσης του ανταγωνιστικού και συνεργατικού στοιχείου, στα πλαίσια των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δημόσιου τομέα κάθε χώρας. Επιπλέον, παρατηρείται 

διαφοροποίηση των στόχων κατά περίπτωση όπως για παράδειγμα η αναγνώριση των 

“άριστων” πρακτικών, η ενθάρρυνση των δημοσίων οργανισμών για αύξηση της 

αποδοτικότητάς τους, κλπ. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή των βραβείων 

ποιότητας στα διαφορετικά επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες εθνικής 

εμβέλειας, περιφερειακές, τοπικές). Τα σχόλια των συμμετεχόντων και η εμπειρική έρευνα 

που εξετάζει τα μακροχρόνια αποτελέσματά τους διευκολύνουν τον εντοπισμό αρνητικών 

σημείων και τον επαναπροσδιορισμό τους, ενσχύοντας έτσι την χρησιμότητά τους. 
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2.6  Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα, Ποιότητα και Οργανωσιακή 

Αριστεία στο περιβάλλον της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 
 

2.6.1 Γενικά  

 

2.6.1.1  Διοίκηση  του Ανθρώπινου Παράγοντα στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τους Papalexandris και Nikandrou (2000), από τις αρχές της δεκαετίας του 

1960 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνοδεύτηκε από εισροή πολυεθνικών 

επιχειρήσεων ο τρόπος λειτουργίας των οποίων άρχισε να επηρεάζει τις στάσεις των 

Ελλήνων εργοδοτών και διευθυντικών στελεχών ως προς τις χρησιμοποιούμενες 

διοικητικές πρακτικές. Οι ελληνικοί οργανισμοί άρχισαν σταδιακά να ακολουθούν το  

παράδειγμά τους με ένα μάλλον αργό ρυθμό μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η 

περιορισμένη εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα  

κατά την περίοδο αυτή θεωρείται ως μία από τις αιτίες του χαμηλού επιπέδου 

οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Από το 1981 που η 

Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οικονομία της πέρασε σε μία 

μεταβατική φάση. Ως μία από τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις και να συγκλίνει με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός του νέου περιβάλλοντος οδήγησε τους ελληνικούς οργανισμούς στην 

αναζήτηση παραγόντων που θα λειτουργούσαν ως πηγή δημιουργίας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

 

Οι αλλαγές στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον σχεδόν πάντοτε ακολουθούνται και 

από μεταβολές στη δομή και λειτουργία της αγοράς εργασίας. Το εργατικό δυναμικό 

γίνεται περισσότερο διαφοροποιημένο με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης 

στις νέες τεχνολογίες (Papalexandris, 1993). Παρόλα αυτά, οι περισσότερες μελέτες 

δείχνουν μία καθυστερημένη ανάπτυξη των ελληνικών οργανισμών σε θέματα διοίκησης 

προσωπικού, η οποία αποδίδεται εν μέρει στο μικρό μέγεθος των περισσοτέρων εξ αυτών 

όπου οι ιδιοκτήτες/επιχειρηματίες συνήθως ασχολούνται με όλες τις παραδοσιακές 

πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ). Υποστηρίζεται ότι πολλοί 

οργανισμοί δεν διαθέτουν ούτε ατομικά αρχεία των εργαζομένων τους. Επιπλέον, το 
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επικρατών αυταρχικό συγκεντρωτικό στυλ διοίκησης φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη 

λόγο για την καθυστερημένη ανάπτυξη της λειτουργίας της ΔΑΠ στην ελληνική οικονομία 

(Papalexandris and Nikandrou, 2000). 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών που ακολουθούν την πλήρη ένταξη της 

Ελλάδας στην Ε.Ε, η κατάσταση άρχισε κάπως να αλλάζει. Παρουσιάζεται ένα νέο προφίλ 

του τμήματος Προσωπικού με ενισχυμένο ρόλο, ισότιμο των άλλων τμημάτων. Οι 

δραστηριότητες των τμημάτων διοίκησης Προσωπικού που θεωρούνται ως μείζονος 

σημασίας είναι η στρατολόγηση και η επιλογή, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση 

και ανάπτυξη, οι βιομηχανικές σχέσεις και η διαχείριση της μισθοδοσίας (Ball 1992, 

Kufidu 1993, Papalexandris 1993, Kufidu and Vouzas 1998). Παραδοσιακές 

δραστηριότητες της διοίκησης προσωπικού όπως η διαχείριση παραπόνων των 

εργαζομένων, η ανάληψη πειθαρχικής δράσης, η ευθύνη των αποχωρήσεων, οι μεταθέσεις, 

οι ώρες εργασίες και τα πρότυπα βάρδιας υποβαθμίζονται και θεωρούνται δευτερεύουσας 

σημασίας. Παρόλα αυτά, η λειτουργία της ΔΑΠ φαίνεται να βρίσκεται σε στάδιο 

ανάπτυξης. Η νέα πραγματικότητα και οι προοπτικές που διαμορφώνονται στα πλαίσια της 

Ενωμένης Ευρώπης με την ενίσχυση του ανταγωνισμού ωθούν τους ελληνικούς ιδιωτικούς 

και δημόσιους οργανισμούς στην υιοθέτηση νέων μοντέλων διοίκησης που απαιτούν 

υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ενδυνάμωσης στα τμήματα ΔΑΠ. 

 
 
2.6.1.2  Ποιότητα στην Ελλάδα 

 

Η “ποιότητα” στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία που συνδέεται με τον 

κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έφτασε στο απόγειό του κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα 

π.Χ.  Δεν είναι τυχαία η επιλογή μιας εικόνας του Παρθενώνα για εξώφυλλο  στο βιβλίου 

του Juran «A History of Managing Quality» (Dervitsiotis, 1999). Η ποιότητα ως θέμα 

σχετικό με την παραγωγικότητα εμφανίστηκε στο νεοελληνικό μεταπολεμικό κράτος προς 

τα τέλη της δεκαετίας του 1950 όπου και άρχισε η φάση της οικονομικής ανάκαμψης. Η 

παρουσία Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που άρχισαν να 

δραστηριοποιούνται στη μεταπολεμική Ελλάδα έκανε εμφανή την υπεροχή των 

εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκριτικά με τα αντίστοιχα εγχώρια. Παρόλα 

αυτά, η πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας ως κρίσιμος παράγοντας αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οργανισμών ήταν αργή, λόγω κυρίως των αυξημένων 
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προστατευτικών μέτρων (δασμοί) και της ύπαρξης ενός μεγάλου και αντιπαραγωγικού 

δημόσιου τομέα. Σημείο σταθμός για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής ήταν η 

πλήρης ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 που οδήγησε σε σταδιακή 

κατάργηση των περιορισμών, στην όξυνση του ανταγωνισμού και στη ανάδειξη ισχυρών 

πιέσεων για βελτίωση των αποδόσεων σε όλους τους τομείς. Παρόλα αυτά, μια σημαντική 

δύναμη λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή. Είχε να κάνει με την 

υπερβάλλουσα πολιτική επιρροή στον υπέρογκο δημόσιο τομέα ο οποίος πλαισιώνονταν 

από μεγάλο αριθμό δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), που σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη ισχυρών ¨συντεχνιακών¨ συνδικάτων λειτουργούσε επιβραδυντικά στην 

υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ποιότητας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα (Dervitsiotis, 1999). 

 

Οι πρώτες προσπάθειες εστίασης του ενδιαφέροντος στην ποιότητα, αποδίδονται σε 

κάποια πανεπιστημιακά τμήματα και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του κινήματος της ¨παραγωγικότητας¨ στη 

δεκαετία του 1980 και του κινήματος της ¨ποιότητας¨ στη δεκαετία του 1990. Ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εθνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και η 

Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ήταν μεταξύ των πρώτων που 

διοργάνωσαν συνέδρια και σεμινάρια στη διοίκηση της ποιότητας προς τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, σε συνεργασία με κάποια πανεπιστημιακά τμήματα που 

ενσωμάτωσαν στα προγράμματα σπουδών τους σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Το 1992 ο 

ΣΕΒ καθιέρωσε το πρώτο βραβείο ποιότητας για το καλύτερο φοιτητικό ερευνητικό 

άρθρο, που προς τιμή του Προέδρου της ΕΛΑΪΣ ονομάστηκε L. Mela Award. Η ΕΛΑΪΣ 

ήταν η πρώτη ελληνική επιχείρηση που ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) με επιτυχία. Άλλοι οργανισμοί, καθώς 

επίσης και Υπουργεία επιχείρησαν να καθιερώσουν βραβεία για την ποιότητα, την 

καινοτομία κλπ., χωρίς ωστόσο κανένα να αποκτήσει την αναγνώριση και το κύρος ενός 

εθνικού βραβείου, όπως αντίστοιχα κάποιων άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Σουηδία, Δανία). 

 

Στα πλαίσια των απαιτήσεων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, αρκετές ελληνικές 

επιχειρήσεις κυρίως μεγάλου μεγέθους εκδήλωσαν ισχυρό ενδιαφέρον για την 

πιστοποίησή τους κατά ISO 9000 στην δεκαετία του 1990, θεωρώντας την επιλογή αυτή 

ως έναν εύκολο και άμεσο τρόπο ενασχόλησής τους με την ποιότητα. Η καθοριστική 

αλλαγή αναδείχτηκε το 1995 από την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Προώθηση της 
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Ποιότητας μέσω της Οδηγίας ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη μεταστροφή της 

εστίασης του ενδιαφέροντος από τη συμμόρφωση στα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 

κατά ISO προς τη διοίκηση της ποιότητας, που στη βάση των αρχών της ΔΟΠ δίνει 

έμφαση στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια αυτή 

αποτελεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) για την αξιολόγηση των υποψηφίων 

οργανισμών για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EFQM, 1998). 

 

Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της βελτίωσης ποιότητας στον δημόσιο τομέα 

κορυφώθηκε το 1997, όταν ο τότε Πρωθυπουργός κ. Σημίτης με μία οδηγία απευθυνόμενη 

προς όλα τα Υπουργεία απαίτησε την υποβολή μιας συγκεκριμένης δέσμης προτάσεων για 

βελτιώσεις ποιότητας που αφορούσαν στο αντικείμενο δραστηριοτήτων τους. Με πολιτική 

απόφαση καθιερώθηκε το έτος 1998 ως “έτος ποιότητας” σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, δίνοντας το μήνυμα για την εκκίνηση ανάληψης σχετικών πρωτοβουλιών. Ο 

λόγος αυτών των σημαντικών πρωτοβουλιών ήταν η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

συμμετοχής της Ελλάδας στην ΟΝΕ, μέσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας που θα οδηγούσε στην εκπλήρωση των καθορισμένων μακροοικονομικών 

κριτηρίων, το έτος 2001. Η ανάγκη για βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας 

του δημοσίου τομέα ήταν επιτακτική προκειμένου να μειωθεί το υπέρογκο δημόσιο χρέος 

και να βελτιωθεί δραστικά η υποδομή της χώρας (συστήματα εκπαίδευσης, υγείας, 

επικοινωνίας, έργα υποδομής) ώστε να επιτρέψει στους οργανισμούς του ιδιωτικού κυρίως 

τομέα να γίνουν βιώσιμοι και πιο ανταγωνιστικοί στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

οικονομία.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών (Vouzas, 2004) οι προσπάθειες βελτίωσης της 

ποιότητας μεταξύ των ελληνικών βιομηχανικών κυρίως οργανισμών βρίσκονται ακόμη σε 

πρώιμο στάδιο και η πρωταρχική εστίασή τους είναι στην πιστοποίηση κατά ISO. Η 

βραχύβια περίοδος συστηματικής εφαρμογής των ποσοτικών (hard) χαρακτηριστικών της 

ποιότητας αποτελεί σημαντική αιτία απουσίας μιας «κουλτούρας ποιότητας» και 

εφαρμογής μιας στρατηγικής ΔΟΠ. Σε ότι αφορά τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα 

δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή διαθέσιμα στοιχεία που να καταδεικνύουν την υιοθέτηση 

προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα οργανωσιακά 

αποτελέσματα.  
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2.6.2 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα 

 

2.6.2.1 Έννοια και περιεχόμενο του δημοσίου τομέα 

 

Η έννοια του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα από άποψη νομικού περιεχομένου δεν είναι 

προσδιορισμένη κατά τρόπο σαφή και ενιαίο. Φαίνεται να έχει τη βάση της στον τομέα της 

οικονομικής δραστηριότητας που υποδηλώνει την “επιχειρηματική” παρουσία του 

Δημοσίου υπό οποιαδήποτε μορφή σε αντιδιαστολή προς  εκείνη του ιδιωτικού τομέα. H 

οικονομική παρουσία του Δημοσίου πέραν των οικονομικών δράσεων του Κράτους (με τη 

στενή έννοια), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εκδηλώνεται και με την οργάνωση και δράση 

διαφόρων δημοσίων νομικών προσώπων που διέπονται κατ’ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο 

(δημόσιες επιχειρήσεις, πρόσωπα ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα), καθώς και 

επιχειρήσεων μικτής οικονομίας (Φορτσάκης, 2001). Η έννοια του δημοσίου τομέα 

ορίζεται αρχικά από το Ν. 1256/1982 και επανοριοθετείται με πρόθεση τη συρρίκνωσή 

του από το Ν. 1892/1990, ο οποίος δεν αναφέρεται πλέον στο επίθετο “κρατικός” ιδίως ως 

προς τον χαρακτηρισμό των ΝΠΔΔ. Συμπεριλαμβάνει συνοπτικά το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, 

τα Δημόσια Πρόσωπα ειδικών σκοπών που διέπονται από το διοικητικό δίκαιο, τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες, τις τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολό τους είτε 

κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημοσίων υπηρεσιών (Σπηλιωτόπουλος, 2001).  

 

Το Σύνταγμα (άρθρ. 82 § 2) ορίζει ότι ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της 

Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημοσίων γενικά υπηρεσιών 

με σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Νόμος 1558/1985 ορίζει ότι ο 

Πρωθυπουργός εποπτεύει τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα αποσκοπώντας στην 

εφαρμογή των νόμων και στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών προς το συμφέρον του 

Κράτους και των πολιτών. Από τις διατάξεις αυτές μπορεί να συναχθεί εννοιολογική 

ταύτιση του όρου “δημόσιες γενικά υπηρεσίες” με τον όρο “δημόσιος τομέας”, με την 

εξαίρεση των ΟΤΑ και των ΑΕΙ. Αντίθετα, ο όρος “υπηρεσίες του δημοσίου τομέα” δεν 

φαίνεται να ταυτίζεται, όσον αφορά την άσκηση εποπτείας από τον πρωθυπουργό μέσω 

των υπουργών, με τη νομοθετική έννοια του “δημοσίου τομέα” διότι αφορά και τους ΟΤΑ 

και τα ΑΕΙ (Τάχος, 1992).  
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Όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου έτσι και στην Ελλάδα, η ιδιωτικοποίηση 

δημοσίων οργανισμών και δημοσίων υπηρεσιών έχει αναχθεί κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες σε ζήτημα μείζονος σημασίας για την άσκηση κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής, 

με την προοπτική τους να γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Η 

σημασία των ιδιωτικοποιήσεων με όποια μορφή και αν πραγματοποιούνται δεν 

εξαντλείται στην οικονομική διάστασή τους, ούτε στην απλή αναδιοργάνωση των 

δημοσίων οργανισμών και εν γένει των οικονομικών δομών του κράτους, αλλά 

επεκτείνεται στην ουσιαστική μεταβολή της υπόστασης του Κράτους όπως αυτό –

κοινωνικό και παρεμβατικό– είχε διαμορφωθεί από τα μέσα του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου μέχρι τη δεκαετία του 1980. Συνδέονται επίσης με τη γενικότερη τάση της 

κρατικής συρρίκνωσης και τη μεταφορά κρατικών αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων 

προς κάθε κατεύθυνση: προς την Ε.Ε., προς τους ΟΤΑ, και σχετικά πρόσφατα προς τους 

ιδιώτες. Σημαντική είναι επίσης και η αύξηση της εξωτερίκευσης δημοσίων υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων (outsourcing και contracting out) με την εκχώρησή τους στον ιδιωτικό 

τομέα μέσω σύναψης ειδικών συμβολαίων ή/και συμβάσεων έργου (Φορτσάκης, 2001) .  

 

 

2.6.2.2  Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση ως μηχανισμός άσκησης πολιτικής 

 

Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που 

σχετίζονται με την ικανότητά της για άσκηση πολιτικής, αναφέρονται η συγκεντρωτική 

δομή, η ανεπάρκεια διαδικασιών σχεδιασμού και μηχανισμών ελέγχου, η έλλειψη 

συντονισμού, στεγανά και δυσκαμψίες, ποσοτική και κυρίως ποιοτική ανεπάρκεια του 

προσωπικού (Σπανού, 2001). Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Η 

“συγκεντρωτική” παράδοση του ελληνικού κράτους εκδηλώνεται τόσο στο πεδίο των 

σχέσεων κέντρου–περιφέρειας (γεωγραφικός συγκεντρωτισμός), όσο και στο πεδίο των 

σχέσεων πολιτικής ηγεσίας–δημόσιας διοίκησης (πολιτικός συγκεντρωτισμός). Και οι δύο 

μορφές συγκεντρωτισμού διαπλέκονται στενά με την “πελατειακή” παράδοση του 

πολιτικού συστήματος, η οποία ευνοεί και ευνοείται από τον κατακερματισμό δομών και 

αποφάσεων και τις άναρχες πρακτικές (Τσουκαλάς, 1981). Πολιτικός και γεωγραφικός 

συγκεντρωτισμός συνδιαλέγονται και αντιπαρατίθενται αμοιβαία, υπηρετώντας ή 

υπονομεύοντας τις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες. Η “συγκέντρωση” εμφανίζεται συχνά 

ως το απλούστερο εργαλείο ελέγχου και ομογενοποίησης της δημόσιας δράσης. Για τον 
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λόγο αυτό στην Ελλάδα, συγκεντρωτισμός και επιβολή ομοιομορφίας παραμένουν ως οι 

κυρίαρχες μορφές διοικητικού εξορθολογισμού –ή του φερόμενου ως συνωνύμου με 

αυτόν– εκσυγχρονισμού (Σπανού, 1996). Αν και ο γεωγραφικός συγκεντρωτισμός τείνει 

να αμβλύνεται -μεταξύ άλλων και χάριν της επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, ο 

πολιτικός συγκεντρωτισμός και η απορρέουσα ανισορροπία μεταξύ πολιτικής και 

διοίκησης, εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τόσο το κεντρικό όσο και το περιφερειακό–

τοπικό επίπεδο (Σωτηρόπουλος, 1996).  

 

Η εμπειρία των υπερβολικά συχνών αλλαγών των πολιτικών προσώπων στην ηγεσία 

Υπουργείων και δημοσίων οργανισμών κατά τη δεκαετία του 1980, ανέδειξε και την 

αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να διατηρήσει μία συνέχεια. Ο εθισμός της στον 

πολιτικό συγκεντρωτισμό και την σχεδόν αποκλειστική εκπόρευση κατευθύνσεων και 

ώθησης από την πολιτική ηγεσία ακόμη και για ζητήματα καθημερινής λειτουργίας, 

δημιουργεί προϋποθέσεις διοικητικής παραλυσίας. Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε 

κλειστό κύκλο γύρω από τους πολιτικούς επικεφαλής και τους συνεργάτες τους, μετά την 

αποχώρησή τους αδυνατεί να εξασφαλιστεί η “θεσμική μνήμη”, ενώ εμφανίζεται 

απροθυμία ανάληψης ευθυνών από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Δεδομένης της 

αναγκαστικής κινητικότητας των πολιτικών στελεχών, εμφανίζεται προβληματική η 

διατήρηση “συνέχειας” στις πολιτικές επιλογές, καθώς και η ανάπτυξη της διοικητικής 

τεχνογνωσίας που θα τις στήριζε. Οι αποφάσεις τείνουν να είναι αποσπασματικές και ο 

συντονισμός προβληματικός.  

 

Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός παράγει περαιτέρω συνέπειες σε βάρος των υπηρεσιακών 

επιτελικών δομών και λειτουργιών, των οποίων το επίπεδο ανάπτυξης είναι χαμηλό. 

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία, υποβαθμίζονται σε σχέση με 

τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ο πολιτικός συγκεντρωτισμός, σε συνδυασμό με τις συχνά 

βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις των πολιτικών δεν αφήνουν περιθώρια επαρκούς μελέτης των 

πολιτικών επιλογών ή δεν τις αξιοποιούν όταν υπάρχουν. Αποσπασματικές αποφάσεις δεν 

συμβιβάζονται εύκολα με απαιτήσεις οριζόντιας διασύνδεσης με άλλα υπουργεία ή 

οργανισμούς και με τις απαιτήσεις μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. Οι διοικητικές 

δομές λειτουργούν με στεγανά και τα συλλογικά όργανα συντονισμού αδρανοποιούνται 

και ατονούν. Η υποβάθμιση του επιτελικού ρόλου των κεντρικών υπηρεσιών, ενισχύει με 

τη σειρά της τον συγκεντρωτισμό. Οι κεντρικές υπηρεσίες περιορίζονται σε εκτελεστικό 

ρόλο και τείνουν να λειτουργούν συγκεντρωτικά έναντι των υποκείμενων επιπέδων 
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διοίκησης. Προβάλλονται ως εκ τούτου αντιστάσεις στην αναδιάρθρωση των σχέσεων 

κέντρου–περιφέρειας. Η επιχειρούμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την περιφέρεια, 

γίνεται αντιληπτή ως αποψίλωση και αποδυνάμωση των κεντρικών υπηρεσιών και 

αποκαλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την ανεπαρκή εκπλήρωση των επιτελικών 

λειτουργιών. Ο διοικητικός συγκεντρωτισμός, ευθύνεται τέλος και για την παρατηρούμενη 

ανεπαρκή κατανομή εργασιών στα επιμέρους ιεραρχικά επίπεδα. Στον βαθμό που οι 

επιτελικές λειτουργίες των ανώτερων διοικητικών επιπέδων ατονούν ή 

περιθωριοποιούνται, αρμοδιότητες ρουτίνας εκτελεστικού χαρακτήρα συγκεντρώνονται 

στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης,  ακόμη και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας των 

υπουργείων (Σπανού, 2001). 

 

Κατακερματισμός δομών, ανεπαρκής επικοινωνία, στεγανά και συγκρούσεις 

αρμοδιοτήτων εμφανίζονται ως συνήθη προβλήματα της οργανωτικής διάρθρωσης της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης (Μακρυδημήτρης, Μιχαλόπουλος, 2000). Η ύπαρξη 

αυτάρκειας των επιμέρους διοικητικών δομών στην άσκηση πολιτικής είναι προφανώς 

αδύνατη. Οι επικαλύψεις σε συνδυασμό με την ανεπαρκή επικοινωνία μεταξύ των 

υπηρεσιών δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Στην Ελλάδα όμως, η στεγανοποίηση 

ενισχύεται από τις φυγόκεντρες τάσεις “πελατειακής” λογικής και την ταυτόχρονη 

υποβάθμιση των λειτουργιών σχεδιασμού και συντονισμού.  Επιτείνεται επιπλέον και από 

παράγοντες σχετικούς με τη διαμόρφωση της δημοσιοϋπαλληλικής σταδιοδρομίας, η 

οποία ταυτίζεται με συγκεκριμένο Υπουργείο ή  νομικό πρόσωπο και δεν ευνοεί τη 

δημιουργία δικτύων συνεργασίας με μία ευρύτερη προοπτική λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης. Η αριθμητική ανισοκατανομή, η χαμηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, 

αλλά και η αδρανοποίηση των ικανών και ειδικευμένων στελεχών που αναγνωρίζονται ως 

συνήθη προβλήματα της ελληνικής διοίκησης, αποτελούν μάλλον δευτερογενείς συνέπειες 

επί του διοικητικού μηχανισμού από τον οποίο οι απαιτήσεις για παροχή έργου και 

στήριξη συγκροτημένων δημοσίων πολιτικών είναι χαμηλές (Σπανού, 2001). 

  

Μία ακόμη έκφραση πολιτικού συγκεντρωτισμού, αποτελεί το γεγονός ότι η ελληνική 

δημοσιοϋπαλληλία εμφανίζεται εξαρτημένη από την πολιτική και στερείται θεσμών που 

θα επέτρεπαν την αυτο-ρύθμισή της και τον δραστικό περιορισμό των πολιτικών 

παρεμβάσεων και επιρροών. Αν και πρόσφατες πολιτικές επιχειρούν την πολιτική 

απεξάρτησή της (ΑΣΕΠ, αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής διευθυντών, κλπ.) δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμη η ανάπτυξη συνείδησης συλλογικής ιδιαιτερότητας. Μία 
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δημοσιοϋπαλληλία εξαρτημένη και άβουλη, με την εξαίρεση των συντεχνιακών της 

διεκδικήσεων, δεν μπορεί να είναι ούτε παραγωγική ούτε αξιόπιστη στη στήριξη των 

δημοσίων πολιτικών (Σπανού, 2001). 

 

Ένα ακόμη γενικό χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος είναι 

η ανεπάρκεια και αδράνεια των μηχανισμών ελέγχου. Μηχανισμοί και διαδικασίες 

αξιολόγησης, αν δεν απουσιάζουν εντελώς, εξαντλούνται σε τυπικές τελετουργίες όπως 

για παράδειγμα η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Ως ασφαλιστικές 

δικλείδες εξορθολογισμού, διαφανούς αλλά και αποτελεσματικής λειτουργίας, ο έλεγχος 

και η αξιολόγηση εξαναγκάζουν τη διοίκηση να εντοπίσει αδυναμίες, σφάλματα και να 

παρέμβει για την πρόληψη ή διόρθωσή τους. Αντίθετα, η απουσία τους υποθάλπει τη 

διάχυση και σύγχυση ευθυνών, αποθαρρύνοντας ή ακυρώνοντας την έννοια της 

υπευθυνότητας και την υποχρέωση λογοδοσίας (accountability). Η εσωστρέφεια 

αντιστρατεύεται τη διαφάνεια, ενώ το πολιτικο-διοικητικό σύστημα τείνει πρακτικά να 

λειτουργεί σε κενό απαιτήσεων. Ανεπαρκείς ως προς το αποτέλεσμα και αδιάφοροι ως 

προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, οι στενά νομικοί έλεγχοι δρουν 

ορισμένες φορές ανασταλτικά για την αποτελεσματικότητα και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών. Αν και η ελληνική δημόσια διοίκηση βρίσκεται μακριά από ουσιαστικές 

διαδικασίες αξιολόγησης, νέες μορφές ελέγχου της (Συνήγορος του Πολίτη, Σώμα 

Επιθεωρητών–Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) και η ενίσχυση εξειδικευμένων 

μηχανισμών ελέγχου (π.χ. δημοσιονομικού) δείχνουν την προσπάθεια μεταβολής αυτού 

του τοπίου και έντασης των απαιτήσεων απέναντί της. Η απουσία ελέγχου και 

αξιολόγησης μπορεί πάντως να γίνει γενικότερα αντιληπτή και ως δευτερογενές 

αποτέλεσμα του προβληματικού χαρακτήρα των αποφάσεων ή μέτρων προς εφαρμογή, ή 

ακόμη ως έμμεση αναγνώριση της αναποτελεσματικότητάς τους. Υποθάλπτει όμως και 

συγκαλύπτει τη συνολικότερη αδιαφορία ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής των 

αποφάσεων (Σπανού, 2001). 
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2.6.3 Διοικητική Μεταρρύθμιση και Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ: Οι σχέσεις κράτους-

πολίτη στο επίκεντρο 

 

Η δεκαετία του 1980 καταγράφεται στη διοικητική ιστορία ως η απαρχή μιας περιόδου 

ραγδαίων και συχνά απρόβλεπτων διοικητικών και κοινωνικών εν γένει αλλαγών 

(Μιχαλόπουλος, 2001). Η καθημερινή διοικητική πρακτική μεταμορφώνεται και 

διαμορφώνονται νέου τύπου δημόσιες υπηρεσίες με την ανάδειξη της νέας παγκόσμιας 

τάσης διοικητικής μεταρρύθμισης, γνωστής ως Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ που μεταξύ 

άλλων -όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα 3 του παρόντος κεφαλαίου-  εκφράζει τη 

γενική τάση μετάβασης από το γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας σε 

ένα σύγχρονο που χωρίς να αναιρεί τις κλασικές και καθολικά αποδεκτές δημόσιες αξίες 

της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της έννομης δράσης, τονίζει εμφατικά την 

ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της ανοιχτής, διαφανούς, ποιοτικής, αποτελεσματικής και 

αποδοτικής διοίκησης, στο επίκεντρο της οποίας δεν είναι η συνεχής αύξηση των εισροών 

αλλά η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων, με 

σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό. Ενός προσανατολισμού προς τον πολίτη που ως 

“εξωτερικός πελάτης” θεωρείται και ο τελικός κριτής των παρεχομένων προς αυτόν 

υπηρεσιών. Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και τα σύγχρονα προγράμματα διοικητικής 

μεταρρύθμισης εκφράζουν μία φιλοσοφία ανοιχτής διοίκησης βασισμένη στις αρχές που 

οριοθετούν το περιεχόμενο του αναδυόμενου διοικητικού προτύπου της 

μεταγραφειοκρατίας (Kernagham, 2000). 

 

Στα πλαίσια των σε παγκόσμια κλίμακα πιέσεων για την αναδόμηση των δημοσίων 

τομέων, οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες κρίνονται αυστηρά ως μη ανταποκρίσιμες και 

ανεπαρκείς στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, καθώς και ως τροχοπέδη στην 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Οι μεταπολεμικές δημόσιες 

υπηρεσίες της χώρας χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από άκαμπτες γραφειοκρατικές 

δομές και ¨πελατειακές¨ σχέσεις μεταξύ πολιτών, δημόσιας διοίκησης και πολιτικών 

κομμάτων (Argiropoulou 1990, Centre for Planning and Economic Research 1991, 

Makridimitris 1993, Papadimitriou and Makridimitris 1991). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

έχουν οδηγήσει την ελληνική δημόσια διοίκηση σε μία κατάσταση μετριότητας με έλλειψη 

υποκίνησης του προσωπικού και αδυναμία ανταπόκρισής της στις ανάγκες και προσδοκίες 

των πολιτών. Με δεδομένο το πρόβλημα αυτών των περιορισμών, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις άρχισαν να  συνειδητοποιούν την επιτακτική ανάγκη για αναδόμηση των 
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δημοσίων υπηρεσιών. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και διοικητική μεταρρύθμιση της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει καταγραφεί πολλές φορές και έχει διακηρυχθεί ακόμη 

περισσότερες. Αρκετά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις και διάφορα άλλα μέτρα αποβλέπουν στην απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών, στη βελτίωση των μηχανισμών πληροφόρησης του πολίτη, στην 

αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, παράλληλα με 

την αξιοποίηση  της σύγχρονης τεχνολογίας και τον σχεδιασμό νέων οργανωτικών δομών 

και διοικητικών πρακτικών.  

 

Το αίτημα διοικητικής μεταρρύθμισης στην ελληνική δημόσια διοίκηση κατέστη 

περισσότερο επίκαιρο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 όπου και άρχισε να 

παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση μελετών, σχεδίων και εκθέσεων που αναφέρονται στις 

παθολογίες της δημόσιας διοίκησης και στην αναγκαιότητα «θεραπείας» αυτών 

(Μιχαλόπουλος, 2001). Από το 1986 ξεκίνησαν θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την 

υπέρβαση των παραπάνω προβλημάτων και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Μία 

σειρά θεσμικών μέτρων εστιάστηκαν στην αποκέντρωση και απλοποίηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς και στην αναμόρφωση των πρακτικών και 

πολιτικών διοίκησης του εργατικού δυναμικού, εκχωρώντας στα διευθυντικά στελέχη του 

δημοσίου πρωτοβουλίες για προώθηση βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, ορισμού στόχων και 

ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του οργανισμού τους (Π.Δ. 318/92, Ν. 2026/92). Οι 

αλλαγές που επιδιώκουν απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών εστιάζονται 

κυρίως στην εφαρμογή περισσότερο ευέλικτων διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, συνεπικουρούμενες από νέους μηχανισμούς ελέγχου και πειθαρχίας (Ν. 

1599/86, 1586/86, 1943/91).  

 

Αυτή η φαινομενικά εξωστρεφής προσέγγιση αναγνωρίζει τη δέσμευση που πρέπει να 

επιδείξουν οι υπηρεσίες στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Η 

βελτίωση των πολιτικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, φαίνεται να 

επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης, 

αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και προώθηση της αξιοκρατίας και της λογοδοσίας (Ν. 

1943/91, 2085/92, Π.Δ. 318/92). Έμφαση επίσης δίνεται στην ανάπτυξη του προσωπικού 

όλων των ιεραρχικών επιπέδων συμπεριλαμβάνοντας και τους νεοεισερχόμενους 

δημόσιους υπαλλήλους, με την προώθηση εκτενών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ν. 
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1943/91). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές όμως δεν μπορούν να βασιστούν μόνο στην καθιέρωση 

μιας νέας βελτιωμένης δομής των δημοσίων υπηρεσιών per se, αλλά και στη δυνατότητα 

της Ελλάδας να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο θεσμικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Pappas, 1990). 

 

Μία από τις κατευθύνσεις της έκθεσης του ΚΕΠΕ για τη δημόσια διοίκηση ήταν και αυτή 

της βελτίωσης των σχέσεων του κράτους με τον πολίτη. Ειδικό βάρος σύμφωνα με τους 

συντάκτες της έπρεπε να δοθεί στα παρακάτωστοιχεία (Μακρυδημήτρης, «Δημόσια 

Διοίκηση, Έκθεση για το πρόγραμμα 1988-1992»): 

• διαφάνεια στη διοικητική δράση και συμμετοχή του πολίτη σε αυτήν 

• απλότητα και ταχύτητα της δημόσιας διοίκησης 

• δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στα 

κρατικά όργανα και στους πολίτες 

• εκμετάλλευση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και κυρίως της πληροφορικής 

στη δημόσια διοίκηση, παράλληλα με την προστασία του πολίτη από την 

κατάχρηση εξουσίας  

• κοινωνικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, σε Έκθεση για τη Μεταρρύθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης υπογραμμίζεται ότι «δεν αρκεί πλέον η διοικητική δράση να είναι 

νόμιμη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από αποτελεσματικότητα ως προς την ικανοποίηση 

των αναγκών του κοινού» και προτείνει τις εξής διοικητικές αρχές που πρέπει να διέπουν 

τις σχέσεις κράτους-πολίτη (Μιχαλόπουλος, 2001): 

• διοικητική απλοποίηση  

• οργάνωση αμφίδρομης επικοινωνίας διοίκησης-πολιτών 

• δημιουργία συμβουλευτικών δομών. 

Τις κατευθύνσεις αυτές υιοθέτησε και το στρατηγικό σχέδιο για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση που εκπονήθηκε το 1997 και το οποίο έθετε ως αποστολή της δημόσιας 

διοίκησης την λειτουργία της με όρους που προσδοκούν οι πολίτες (Υπ. Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Στρατηγικό Σχέδιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 

Αθήνα, 1997). Εντάσσοντας τη δημόσια διοίκηση στα πλαίσια του διεθνούς 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το στρατηγικό αυτό σχέδιο οριοθετήθηκε με άξονα 

αναφοράς τον πολίτη. Ένα χρόνο αργότερα (1998) ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ποιότητα 
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για τον πολίτη» τοποθετεί στο επίκεντρο στόχευσής του τις ανάγκες των πολιτών, ενώ στο 

ίδιο έτος δημοσιεύεται η έκθεση του καθηγητή Σπράου για την δημόσια διοίκηση η οποία 

καταγράφει ως βασική διοικητική παθολογία την εχθρική εικόνα της κοινωνίας προς τη 

δημόσια διοίκηση. Ως στρατηγικός στόχος διοικητικού εκσυγχρονισμού τίθεται και πάλι η 

ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη (Μιχαλόπουλος, 2001). 

 

Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισσαβώνας 23-24/3/2000 και της Φέιρα 19-20/6/2000 

διαμόρφωσαν μία πολιτική με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα όλων των 

κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η 

Ελλάδα οφείλει να ευθυγραμμίσει τις διοικητικές πολιτικές και πρακτικές της με αυτές 

των άλλων μελών. Η κρίσιμη υποχρέωση εφαρμογής της Πράξης Εκσυγχρονισμού της 

Δημόσιας Διοίκησης (Modernizing Government Act) που εκδόθηκε το 2001 έγκειται  στην 

αλλαγή της εστίασης της δημόσιας διοίκησης από τα παραδοσιακά ενδιαφέροντα προς 

έναν πολιτο-κεντρικό και αποτελεσματο-κεντρικό προσανατολισμό. Η Πράξη απαιτεί από 

κάθε δημόσιο οργανισμό να θέτει στόχους, να μετράει την απόδοσή του και να υποβάλλει 

σχετικές εκθέσεις για την πρόοδό του (ΜΡΑ, 2001). Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικοί 

δημόσιοι οργανισμοί σε όλα τα επίπεδα παροτρύνονται να: εκσυγχρονίσουν, 

αποκεντρώσουν και απογραφειοκρατικοποιήσουν τις λειτουργίες τους (deregulate)· να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και να εξισορροπήσουν τις προσδοκίες όλων των 

συμμετεχόντων· να εστιαστούν στα αποτελέσματα· να βελτιώσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους· να χρηματοδοτήσουν τις εκροές παρά τις εισροές· να ανασκοπήσουν και 

να απλοποιήσουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες· να ενδυναμώσουν τους 

εργαζόμενους· να αναπτύξουν ένα στυλ ηγεσίας που να δημιουργεί σαφήνεια και ενότητα 

του σκοπού· να δημιουργήσουν μία κουλτούρα εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, διαφάνειας και 

αμεροληψίας, –μία κουλτούρα συνεχούς αξιολόγησης, μάθησης και καινοτομίας. Στη 

μεταμοντέρνα εποχή του δημοσίου μάνατζμεντ, η ελληνική δημόσια διοίκηση βρίσκεται 

αντιμέτωπη με νέες υπευθυνότητες, αναγκαζόμενη να επινοήσει νέες στρατηγικές για 

αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Οι αποδόσεις  

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα, 

ανταποκρισιμότητα και λογοδοσία εξαρτώνται από τον βαθμό ανταπόκρισης των 

παραδοσιακών γραφειοκρατικών συστημάτων στις νέες αναδυόμενες ευκαιρίες και από 

τον βαθμό ολοκλήρωσης των ιεραρχικών δομών εξουσίας σε νέα οριζόντια συστήματα 

διοίκησης. 
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Η πρόκληση της διοικητικής μεταρρύθμισης απαιτεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διοίκησης και 

μέτρησης της απόδοσής της. Το μοντέλο “STAIR” (Strategy–Targets–Assessment–

Implementation–Results) (Zeppou and Sotirakou, 2003) αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο 

βελτίωσης διοικητικής απόδοσης και μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης σε μία  

¨στρατηγικά εστιασμένη¨ οργάνωση, με έμφαση στην αξιοποίηση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων όπως η αφοσίωση των εργαζομένων, η ικανοποίηση των πολιτών 

και η διαχείριση της γνώσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) το 2001. Στη διαδικασία εφαρμογής του 

επισημάνθηκαν οι δυσκολίες αναμόρφωσης ενός δύσκαμπτου γραφειοκρατικού 

συστήματος διοίκησης σε ένα σύγχρονο πιο “επιχειρηματικό”. Τονίζεται η 

διαφορετικότητα των δημοσίων οργανισμών, που αν και λειτουργούν σε ένα κοινό πλαίσιο 

δημόσιας διοίκησης με κοινές αξίες, στην πραγματικότητα βρίσκονται σε διαφορετικά 

στάδια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του εκσυγχρονισμού που έχουν τεθεί από την 

Κυβερνητική Πράξη «Πολιτεία» (βλ. επόμενη ενότητα). Οι δημόσιοι οργανισμοί θα 

πρέπει να οργανώνουν τα σχέδιά τους για τη βελτίωση των λειτουργιών τους σύμφωνα με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους και να θέτουν νέους 

στόχους ως μέρος του ετήσιου επιχειρησιακού κύκλου STAIR. Αν και η προσπάθεια για 

αποτελεσματική διοίκηση και μέτρηση της απόδοσης στη δημόσια διοίκηση δεν είναι 

εύκολη υπόθεση, το STAIR –χωρίς να αποτελεί πανάκεια για τη διοικητική 

μεταρρύθμιση– μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρακτικό εργαλείο εκσυγχρονισμού του 

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (Zeppou and Sotirakou, 2003).  

 

 

2.6.3.1 Ιστορική αναδρομή του πλαισίου σχέσεων κράτους-πολίτη 

 

Πρόκειται για μία σχέση που ιστορικά επιδεικνύει κανονιστική συχνότητα και πυκνότητα 

(Μιχαλόπουλος, 2001). Ο νομοθέτης από την περίοδο του αστικού εκσυγχρονισμού της 

ελληνικής κοινωνίας οριοθέτησε τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Αρχών στις 

υποβαλλόμενες προς αυτές αναφορές των πολιτών. Έτσι με το Ν. 149/1949 θεσπίστηκε η 

υποχρέωση για απαντήσεις σε αναφορές πολιτών εντός 30 ημερών και η αποστολή τους 

ταχυδρομικά, με επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περιπτώσεις διοικητικών 

παραλείψεων. Στην κατεύθυνση βελτίωσης των σχέσεων κράτους-πολίτη κινείται και το 

Νομοθετικό Διάταγμα 3983/59 που επιδίωκε τη λειτουργική βελτίωση των δημοσίων 

υπηρεσιών. Προέβλεπε τη σύσταση γραφείων διερεύνησης παραπόνων των πολιτών σε 
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κάθε Υπουργείο (άρθρ. 1) και σε κάθε Νομαρχία συστήθηκε γραφείο πληροφοριών και 

παραπόνων (άρθρ. 3). Με το άρθρο 5 προτάθηκε μία μορφή «υπηρεσίας μιας στάσης» που 

υποχρέωνε τη δημόσια αρχή (και όχι τον πολίτη) στην αναζήτηση κάποιων 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών. 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, με σκοπό την καταπολέμηση της 

γραφειοκρατίας ως την κύρια πηγή ταλαιπωρίας και δυσπιστίας των πολιτών προς τη 

δημόσια διοίκηση, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος με παροχή οδηγιών απλούστευσης 

διοικητικών διαδικασιών. Παράλληλα θεσπίστηκαν ηθικά και οικονομικά κίνητρα (ΠΔ 

248/76) για την ενεργοποίηση των υπαλλήλων στην υποβολή μελετών και προτάσεων που 

θα συνέβαλαν στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, οργανώθηκε και λειτούργησε 

το Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών γνωστό ως «177» (αρθ. 27 ΠΔ 770/75, ΦΕΚ 248) 

με σκοπό την παροχή διοικητικών πληροφοριών στους πολίτες. Το Κέντρο αυτό που είχε 

διυπουργικό χαρακτήρα αποτέλεσε πρότυπο οργάνωσης ενός ανάλογου κέντρου 

υπουργικού χαρακτήρα στο Υπ. Παιδείας. Την ίδια περίοδο λειτούργησε το Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου και ελήφθησαν ποικίλα μέτρα 

απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών σε διάφορους τομείς (συντάξεις, πιστοποιητικά 

γεννήσεων, οικοδομικές άδειες). 

 

Στη δεκαετία του 1980, σειρά ρυθμίσεων στόχευε στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 

μεταξύ κράτους και πολιτών. Στα πλαίσια εξουσιοδοτήσεων των Νόμων 1232/82 και 

1256/82, το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης προσδιόριζε τον τρόπο συγκρότησης, 

τον στόχο, τη λειτουργία και τη μορφή στελέχωσης Γραφείων Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης Πολιτών ως αυτοτελών οργανικών μονάδων υπαγόμενων απευθείας στον 

Υπουργό. Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίστηκε ο ευρύτερα γνωστός Νόμος 1599/86 με τον 

οποίο επιχειρήθηκε η βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης των πολιτών και η πληροφόρησή 

τους, με τη σύσταση γραφείων επικοινωνίας και πληροφόρησης του πολίτη και με έκδοση 

ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 

Συστατικό στοιχείο της πολιτικής διοικητικού εκσυγχρονισμού στη δεκαετία του 1990 

ήταν και πάλι η βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη. Ο Νόμος 1943/91 θέσπισε 

πλέγμα κανόνων δικαίου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

της δημόσιας διοίκησης και την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τους πολίτες 

υπηρεσιών (ανώτατο όριο 60 ημερών για την διεκπεραίωση υποθέσεων, πρόβλεψη 
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καταβολής αποζημίωσης στους πολίτες). Λίγα χρόνια αργότερα καθιερώθηκαν νέοι 

μέθοδοι επικοινωνίας και πληροφόρησης των πολιτών. Ειδικότερα με το Ν. 2539/97 

δόθηκε η δυνατότητα στον πολίτη για τηλεφωνική υποβολή αιτήσεων μέσω ΟΤΕ και 

ενισχύθηκε η λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Πολιτών στις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. Πιο πρόσφατα άρχισε η λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ), διευρύνθηκε η χρήση ειδικών τηλεφωνικών γραμμών για παροχή πληροφόρησης 

σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες, απλοποιήθηκαν περαιτέρω 

οι διαδικασίες και προστέθηκε η χρήση του διαδυκτίου ως εναλλακτικού τρόπου 

“απόκτησης” δημοσίων υπηρεσιών και συναλλαγής των πολιτών με αρκετές δημόσιες 

υπηρεσίες για σημαντικό αριθμό θεμάτων, ελαχιστοποιώντας το κόστος “επίσκεψης” 

δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συνεχές ενδιαφέρον της πολιτείας για αποτελεσματική 

συγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της. Από τη δεκαετία του 1830 

θεσπίζονται συνεχώς ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη λειτουργική βελτίωση και 

αποτελεσματική δράση των δημοσίων υπηρεσιών, αντανακλώντας στο σύνολό τους την 

πρακτική και ηθική υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να εξυπηρετεί, να πληροφορεί και 

να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών. Στα πλαίσια όμως των αρχών του Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ εγείρονται κάποια ερωτήματα σχετικά με τη λογική, τους στόχους και κυρίως 

τα αποτελέσματα όλων αυτών των ρυθμίσεων κανονιστικού χαρακτήρα που φαίνεται να 

οριοθετούν τις σχέσεις κράτους-πολίτη γύρω από τρεις άξονες: 

• καθιέρωση προθεσμιών για απαντήσεις της διοίκησης σε αιτήματα πολιτών 

• αξιοποίηση της εκάστοτε σύγχρονης τεχνολογίας 

• πειθαρχικές κυρώσεις δημοσίων υπαλλήλων και αποζημίωση των πολιτών. 

 

Οι σχέσεις κράτους–πολίτη φαίνεται να μεταβάλλονται μόνο ως προς τον τρόπο και τη 

διαδικασία παροχής των υπηρεσιών, εξαντλώντας πολιτικές και ρυθμίσεις στον 

ανασχεδιασμό διαδικασιών πληροφόρησης και παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Η βελτίωση 

των σχέσεων κράτους-πολίτη δεν εξασφαλίζεται όμως με τέτοιου είδους πολιτικές που 

υπηρετούν τη νομιμοποίηση μέσω ανασχεδιασμού των διαδικασιών επικοινωνίας και όχι 

του περιεχομένου των σχέσεων. 

 

Η αναμόρφωση των σχέσεων κράτους-πολίτη ως κεντρικό θέμα στο Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ, εάν δεν συνοδεύεται από δομικά πρότυπα εξωστρεφούς προσανατολισμού, 
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από καθιέρωση μηχανισμών αξιολόγησης και πολιτικές απογραφειοκρατικοποίησης και 

αποκέντρωσης, τότε οι υιοθετούμενες δημόσιες πολιτικές εκφράζουν μάλλον την ιδιότυπη 

λογική του «δυναμικού συντηρητισμού της γραφειοκρατίας» (Kickert et al., 1997).  

 

Η προσαρμογή των δημοσίων υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας εν 

γένει, δεν διασφαλίζεται μέσω του διοικητικού μάρκετινγκ αλλά μέσω πολιτικών 

διαρθρωτικής προσαρμογής και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις για αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, αν και 

προτείνονται από το σύνολο των εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για την ελληνική δημόσια 

διοίκηση, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην καθημερινή διοικητική πρακτική. Αντίθετα, 

το ζήτημα αυτό δείχνει να επαναλαμβάνεται στον χρόνο εγείροντας το ερώτημα εάν έχει 

σχεδιαστεί μία πραγματικά νέα δημόσια πολιτική εκσυγχρονισμού των σχέσεων του 

κράτους με τους πολίτες. Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων αυτών και προσανατολισμός 

των δημοσίων υπηρεσιών στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, σημαίνει τη 

λειτουργία τους ως ανοιχτά διάφανα συστήματα όπου ο πολίτης δεν αντιμετωπίζεται 

αποκλειστικά και μόνο ως νομικό υποκείμενο, αλλά και ως “πελάτης”. Το Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ με πελατο-κεντρικό προσανατολισμό ως πρότυπο διοικητικής μεταρρύθμισης, 

δεν εξαντλείται στη βελτιστοποίηση των όρων πληροφόρησης και επικοινωνίας των 

πολιτών, αλλά προϋποθέτει την επανίδρυση του διοικητικού συστήματος και την ανάπτυξη 

μιας κουλτούρας “ποιότητας” από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία παροχής 

δημοσίων υπηρεσιών. 

 

 

2.6.4  Ποιότητα, Αξιολόγηση, «Αριστεία» και Δείκτες Απόδοσης  

 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο έντονος ανταγωνισμός ανέδειξε την ποιότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών ως βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών. Για επιτυχή ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα στις σύγχρονες προκλήσεις, 

απαραίτητη θεωρείται η στήριξή του από έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό δημόσιο 

τομέα. Ο στόχος αυτός αποτελεί θέμα άμεσης προτεραιότητας και μείζονος σημασίας για 

τις ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον δύο δεκαετιών. Κυβερνήσεις 

αρκετών χωρών αναζητούν πυξίδα για βελτίωση της ποιότητας στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Αριστείας EFQM, στις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, στο σύστημα διοίκησης 

της  ποιότητας κατά ISO 9000, στην Επένδυση στον Άνθρωπο (Investors in People -IiP), 
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στα Βραβεία της Ακαδημίας Διοικητικών Επιστημών Speyer (Speyer Award, Germany, 

Austria, Switzerland), στην Πολυκριτήρια Αξιολόγηση (Balanced Scorecard), κλπ.  

 

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης της τελευταίας δεκαετίας 

στις χώρες της Ε.Ε. βασίστηκε στην εφαρμογή του Eυρωπαϊκού Mοντέλου Aριστείας 

EFQM το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την αυτο-αξιολόγηση των δημοσίων οργανισμών 

πολλών ευρωπαϊκών χωρών ως προς τον βαθμό επιτυχίας των μεταρρυθμιστικών τους 

προγραμμάτων, με πρωτοπόρο τη Μ. Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων εφαρμογής του μοντέλου EFQM από τα κράτη-μέλη 

πρότεινε προς όλους τους δημόσιους οργανισμούς τη χρήση του μοντέλου ως εργαλείο για 

την αποτελεσματική αναδιοργάνωση των διαδικασιών τους και την παροχή δημοσίων 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 

 

 

2.6.4.1 Το Ελληνικό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

 

Στα πλαίσια επίτευξης του στόχου οικονομικής σύγκλισης με τις χώρες της Ε.Ε, η ανάγκη 

διοικητικής σύγκλισης καθίσταται σημαντική πρόκληση για την Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση του 21ου αιώνα. Οι σύνοδοι κορυφής της Λισσαβώνας και της Φέϊρα το 2000 –

όπως προαναφέρθηκε- διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή πολιτική για τη δημόσια διοίκηση, ο 

εκσυγχρονισμός της οποίας αποτελεί προϋπόθεση της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της Ε.Ε. Οι στρατηγικοί άξονες προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή διοικητική 

μεταρρύθμιση είναι (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- 

ΥΠΕΣΔΔΑ, 2001):  

• Αναβάθμιση της ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

• Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών 

μέσω θέσπισης στόχων και δεικτών απόδοσης για κάθε οργανωσιακό επίπεδο 

(διεύθυνση–τμήμα–άτομο). 

• Ενιαιοποίηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και πολιτών, την ενίσχυση της 

διαφάνειας και τη βελτίωση της σχέσης κόστους/οφέλους. 

• Ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων (ενίσχυση διμερούς διαλόγου, 

κατοχύρωση δικαιωμάτων εργαζομένων, κοινωνική και προσωπική καταξίωση). 
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• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) –πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων 

πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δικτύωση των βασικών δημοσίων 

υπηρεσιών. 

 

Η Ελλάδα σε μία προσπάθεια ευθυγράμμισης της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια 

διοίκηση με τις οδηγίες των συνόδων της Λισσαβώνας και της Φέϊρα, συνέταξε το 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «Πολιτεία» (Ν. 2880/2001) το οποίο έχει ήδη τεθεί σε 

εφαρμογή υπό την εποπτεία του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

 

Το αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, το δαιδαλώδες νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

το υψηλό κόστος διοικητικής λειτουργίας, η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και η 

προβληματική σχέση κράτους–πολίτη είναι μερικές από τις κρίσιμες διοικητικές 

παθολογίες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ελληνική δημόσια διοίκηση και υπονομεύουν 

την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, η οποία σύμφωνα με το Institute of 

Management and Development υποβαθμίστηκε στην 49η το 2004 από την 43η θέση που 

βρίσκονταν το 2003.    

 

Το εθνικό σχέδιο δράσεων -για τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση- «Πολιτεία» έχει 

ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης 

στρατηγικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ανανεούμενων ανά τριετία, τα οποία 

περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες εκείνων που εφαρμόζονται στις διοικητικά προηγμένες 

χώρες της Ε.Ε. και δρομολογούν τη διαδικασία συνεχούς διοικητικής σύγκλισης. Η εθνική 

πολιτική εκσυγχρονισμού αναλύεται στους παρακάτω δέκα στρατηγικούς άξονες: 

1.  Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Αποτελεσματικότερη, ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικά 

κέντρα εξυπηρέτησης “1502”, πιλοτική εφαρμογή απογευματινής εργασίας, υπηρεσίες 

μιας στάσης, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου, προετοιμασία 

“πολυκαταστήματος” Δημόσιας Διοίκησης στην Πλατεία Συντάγματος). 

2.  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Θέσπιση και εφαρμογή στόχων αποτελεσματικότητας και δεικτών απόδοσης που 

διασφαλίζουν τον μετασχηματισμό των δημοσίων οργανισμών σε υγιή παραγωγική 

δύναμη ικανή να στηρίζει οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. 

3.  Ενιαιοποίηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, με την αντιστροφή της εικόνας 

της πολυπλοκότητας μέσω θέσπισης και εφαρμογής κριτηρίων “λιτής” νομοθέτησης που 
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να εγγυώνται τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων με την κατάλληλη κωδικοποίησή 

τους. 

4.Ενίσχυση διαλόγου και δικαιωμάτων των εργαζομένων με την ενδυνάμωση των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, με την καθιέρωση ενός ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου 

δημόσιας διοίκησης-εργαζομένων με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση αποδοτικότητας και 

επαγγελματισμού. 

5. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 

σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 

• Ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που θα συνδέει το 

σύνολο του δημοσίου τομέα διαδικτυακά (intranet). 

• Επιτάχυνση του προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε όλους τους δήμους, νομαρχίες και 

περιφέρειες. 

6. Μετάβαση σε μια Διοίκηση αποτελεσματικότερη και λιγότερο δαπανηρή, με την 

αντικατάσταση των παραδοσιακών κριτηρίων των προοδευτικά αυξητικών ή σταθερών 

δαπανών, από ουσιαστικές αναλύσεις κόστους/οφέλους. Η σταδιακή μείωση του αριθμού 

των υπαλλήλων θα αποδεσμεύει πόρους για επιβράβευση των αποτελεσμάτων και 

βελτίωση του συστήματος αμοιβών. 

7.  Ανανέωση και αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα με στόχο τη δημιουργία ευέλικτων 

οργανωτικών σχημάτων που θα διέπονται από τις αρχές της σύγχρονης διοικητικής 

επιστήμης, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού:  

• Αλλαγή, με εξωστρεφή προσανατολισμό στις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών 

στελεχών 

• Κατάρτιση νέου προσοντολογίου δημοσίων υπαλλήλων 

• Ανακατανομή θέσεων εργασίας μεταξύ των δημοσίων οργανισμών 

• Δέσμευση για εκπαίδευση–κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων σε 

θέματα νέων τεχνολογιών και διοίκησης 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων με βάση το 

επιτευχθέν αποτέλεσμα 

• Ίδρυση Σχολής Στελεχών Αυτοδιοίκησης με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης 

• Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με βελτίωση 

προγραμμάτων και σύνδεσή τους με τη μεταρρύθμιση 

• Ολοκλήρωση του Κώδικα δεοντολογίας δημοσίων υπαλλήλων. 
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8.  Αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση με βασικό γνώμονα τη 

διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων σε ένα επίπεδο (αυτό που βρίσκεται εγγύτερα 

στον πολίτη) και την εισαγωγή του θεσμού του Γενικού Διευθυντή στις νομαρχίες και 

στους δήμους. 

9. Μεταφορά δραστηριοτήτων “υποστήριξης” στον ιδιωτικό τομέα ως προσπάθεια 

εξεύρεσης προσφορότερων τρόπων εκτέλεσής τους με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, 

την οικονομικότητα και την ποιότητα, είτε με άμεση εκχώρησή τους στον ιδιωτικό τομέα, 

είτε με μίσθωσή τους, είτε με δημιουργία μεικτών σχημάτων (Συμπράξεις Ιδιωτικού-

Δημοσίου τομέα). Καθιέρωση της αρχής ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι 

εκείνοι που θα ασκούν δημόσια εξουσία, ενώ όλες οι υπόλοιπες εργασίες θα ανατίθενται 

σε συμβασιούχους υπαλλήλους ή σε ιδιώτες. 

10.  Διασφάλιση της διαφάνειας και εφαρμογή της αρχής του ελέγχου, στη βάση χρήσης 

σύγχρονης τεχνολογίας και απλοποίησης διαδικασιών και νομοθεσίας. Ο έλεγχος δεν 

συνιστά ποινικοποίηση αλλά αποτελεί βασική αρχή της διοικητικής επιστήμης. Προς την 

κατεύθυνση αυτή προωθούνται: η δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου, η 

ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, η λειτουργία Ανωτάτου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα, η 

λειτουργία του «Συνηγόρου του Πολίτη», η διεύρυνση εφαρμογής του ¨πόθεν έσχες¨ των 

δημοσίων υπαλλήλων.  

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια θα πρέπει να 

συντάσσει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους  μετρήσιμους στόχους. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

γίνεται από την κεντρική επιτροπή παρακολούθησης που λειτουργεί στη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔΗΔ) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ η παρακολούθηση των επί μέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων γίνεται 

από τις συσταθείσες επιτροπές παρακολούθησης, ανά κεντρικό και περιφερειακό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

 

Στο εθνικό σχέδιο δράσης προτείνονται τα ακόλουθα υπο-προγράμματα τα οποία πρέπει 

να αποτελέσουν τον γνώμονα για την υλοποίηση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος από 

τους φορείς της δημόσιας διοίκησης: 

 Υποπρόγραμμα 1 – αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού 

1.1: βελτιστοποίηση αναλογίας πτυχιούχων/μη πτυχιούχων 
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1.2: περιγραφή θέσεων εργασίας – καθορισμός αυξημένων προσόντων 

1.3: αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού – προσδιορισμός κινήτρων 

1.4: εκπαίδευση – κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

1.5: επιμόρφωση για έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 

(ΚτΠ) 

 Υποπρόγραμμα 2 – αναβάθμιση υλικών και άϋλων υποδομών 

2.1: αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 

2.2: αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

2.3: ανάπτυξη άϋλων υποδομών και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες 

2.4: δημιουργία δικτύων 

2.5: άμεση χρήση εφαρμογών πληροφορικής 

2.6: συστήματα διαχείρισης, γνώσης και λήψης αποφάσεων -γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών 

2.7: εκσυγχρονισμός εποπτευόμενων φορέων – ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 

             Υποπρόγραμμα 3 –εισαγωγή νέων μεθόδων στη διοίκηση –  καινοτομίες 

3.1: βελτίωση διαδικασιών διοίκησης 

3.2: διοίκηση με στόχους 

3.3: αναδιάρθρωση οργανωτικών δομών 

3.4: λειτουργία ομάδων άμεσης παρέμβασης 

3.5: αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών –ηλεκτρονική δικτύωση δημόσιας 

διοίκησης 

 Υποπρόγραμμα 4 – εξυπηρέτηση του πολίτη 

4.1: ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

4.2: εισαγωγή μεθόδων ποιότητας και ανάπτυξη συστήματος διασφάλισής της 

4.3: βελτιστοποίηση υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών 

4.4: εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη 

δημόσια διοίκηση προς τους πολίτες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

            Υποπρόγραμμα 5 – τεχνική βοήθεια 

5.1: εκπόνηση οργανωτικών μελετών 

5.2: ενίσχυση θεσμικού πλαισίου και παροχή υπηρεσιών νομικής/τεχνικής υποστήριξης 

5.3: ανάπτυξη νέων μεθόδων/μεταφορά τεχνογνωσίας 

5.4: τεχνική βοήθεια για δράσεις ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2001) 
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Σε πρόσφατη αναθεώρηση του Προγράμματος που έγινε το 2005 τροποποιήθηκε η δομή 

και ο αριθμός των υποπρογραμμάτων δράσης με σημαντικό στοιχείο την εισαγωγή του 

υποπρογράμματος «Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού» που περιλαμβάνει δράσεις για 

την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα βελτιώνουν τις γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και θα του 

επιτρέψουν να εργαστεί αποδοτικά στο νέο, και σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά 

διαφορετικό από το υφιστάμενο,οργανωτικό και λειτουργικό περιβάλλον (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007, ΥΠΕΣΔΔΑ, Αθήνα 2005).  

 

Είναι έκδηλη πλέον η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ως 

ένας από τους βασικούς στόχους του «Πολιτεία», μέσω αντικατάστασης των 

γραφειοκρατικών οργανωτικών δομών από ευέλικτα σύγχρονα εργασιακά σχήματα 

(Phillipidou et al., 2004). Το υποπρόγραμμα 4 που αναφέρονταν στην «εξυπηρέτηση του 

πολίτη», μετονομάστηκε σε «Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων» και στοχεύει στην 

εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη βέλτιστη 

αξιοποίησή τους από τη δημόσια διοίκηση, για το σχεδιασμό και την παροχή προς τον 

πολίτη και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά χαμηλού κόστους. Η 

τροποποιημένη δέσμη υποπρογραμμάτων έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 2.8:  Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτεία»  

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 

2. Νέα Συστήματα Οργάνωσης και Δοίκησης 

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

4. Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 

5. Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διακυβέρνησης 

6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

7. Τεχνική Βοήθεια 

   

Πηγή: (ΥΠΕΣΔΔΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007, Αθήνα 2005)  

 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί η εισαγωγή του υποπρογράμματος «Νέα Συστήματα 

Οργάνωσης και Δοίκησης» που υποκαθιστά το Υποπρόγραμμα 3 «Εισαγωγή νέων 
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μεθόδων στη διοίκηση –  καινοτομίες» και αποσκοπεί στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων 

οργανωτικών προτύπων εξωστρεφούς προσανατολισμού και δράσης που θα καθιστούν τη 

δημόσια διοίκηση πιο ευέλικτη, αποδοτική, αποτελεσματική και ευπροσάρμοστη στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του εξωγενούς κοινωνικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. Τέλος, επισημαίνεται η έμφαση στην ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εντάσσεται σε ξεχωριστό υποπρόγραμμα.  

   

Μία προσεκτική μελέτη του προγράμματος «Πολιτεία» δείχνει ότι επιχειρεί τη μεταφορά 

των αρχών και μεθόδων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στην ελληνική διοικητική 

πραγματικότητα. Σήμερα στο ευρωπαϊκό –και όχι μόνο– περιβάλλον δημόσιας διοίκησης, 

οι έννοιες επιχειρηματικότητα (enterprenpurism), αποτελεσματικότητα (effectiveness), 

δείκτες απόδοσης (performance indicators), αποδοτικότητα (efficiency), 

οικονομικότητα/ανάλυση κόστους οφέλους (cost/benefit analysis), ποιότητα υπηρεσιών 

(service quality), ικανοποίηση του πολίτη/πελάτη (customer satisfaction), 

ανταγωνιστικότητα (competitiveness), ιδιωτικοποίηση (privatization), συμβασιακή 

εκχώρηση δραστηριοτήτων (outsourcing), αποκέντρωση (decentralization), διαφάνεια 

(openness) αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά που σηματοδοτούν τη νέα τάση διοικητικών 

αλλαγών υπό τον τίτλο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (new public management). Η ανάλυση 

του «Πολιτεία» και η αντιπαραβολή του με αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα 

διοικητικού εκσυγχρονισμού καταδεικνύει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει κατά το μάλλον ή 

ήττον κοινά προβλήματα και επιλέγει τους ίδιους περίπου τρόπους για την επίλυσή τους. 

Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε η ανάγκη για 

διοικητική μεταρρύθμιση και έχει ήδη διαμορφωθεί το πλαίσιο διοικητικού 

εκσυγχρονισμού. Απομένει όμως το κρισιμότερο και δυσκολότερο στάδιο κάθε 

μεταρρύθμισης: η υλοποίησή της (Καρκατσούλης, 2001).   

 

 

 2.6.4.2 «Πολιτεία» και Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας (EFQM/BEM) - Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 

Με βάση το μοντέλο αριστείας EFQM μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι “δυνάμεις επίτευξης” 

(enablers) μιας επιτυχούς διοικητικής μεταρρύθμισης στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

αντιστοιχούν στην υλοποίηση των πέντε υποπρογραμμάτων του «Πολιτεία» που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα: διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση 
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υλικών και άϋλων υποδομών, εισαγωγή νέων μεθόδων στη διοίκηση, βελτίωση 

διαδικασιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τεχνική υποστήριξη. Από την 

προηγούμενη παράθεση του περιεχομένου των αξόνων προτεραιότητας και των υπ’ αυτών 

καταρτισθέντων υπο-προγραμμάτων, το πρόγραμμα «Πολιτεία» θα μπορούσε να 

απεικονιστεί –κατ’ αντιστοιχία με το EFQM- ως εξής (σχήμα 2.6): 

 

Σχήμα 2.6:  Πρόγραμμα «Πολιτεία» – Εφαρμογή του Μοντέλου Αριστείας στην Ελληνική 
Δημόσια Διοίκηση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Δυνάμεις επίτευξης                                              Αποτελέσματα 

 

Στα πλαίσια της “λογικής” του Μοντέλου διατυπώνεται η υπόθεση ότι τα αποτελέσματα 

του διοικητικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος «Πολιτεία» θα αξιολογηθούν από το 

επίπεδο ικανοποίησης των τεσσάρων κρίσιμων συμμετεχόντων του συστήματος της 

δημόσιας διοίκησης, δηλαδή του εργαζόμενου, του πολίτη/πελάτη, της κοινωνίας και του 

οργανισμού. Τόσο το μοντέλο EFQM όσο και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «Πολιτεία» 

δεν δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το τι θα πράξει ένας οργανισμός, αλλά 

προδιαγράφουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ορίζοντας τις μεταβλητές έναντι των 

οποίων οφείλει να αυτο-αξιολογηθεί για να οδηγηθεί σε άριστα αποτελέσματα. Η δύναμη 

της αυτο-αξιολόγησης ως εργαλείου βελτίωσης της απόδοσης κάθε οργανισμού μέσω 

εφαρμογής του μοντέλου αριστείας EFQM έγκειται στο γεγονός ότι θεωρείται μία 

συστηματική και συνολικά δομημένη διαδικασία που παρέχει στους οργανισμούς τη 

δυνατότητα να μάθουν: 

• τα δυνατά και αδύνατα σημεία και τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης 

• το τι σημαίνει επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για τη δική τους οργάνωση 

• για την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην πορεία τους προς την αριστεία 

• πόσο απέχουν και τι ακόμη χρειάζεται να γίνει για την επίτευξη της αριστείας 

 
 
 
 
 

Ηγεσία 
 

Υποπρόγραμμα 3 

Διοίκηση 
Ανθρ. Δυναμικού 
Υποπρόγραμμα 1 

Πολιτική και 
Στρατηγική 

Υποπρόγραμμα 3 

Πόροι 
Υποπρόγραμμα 3 
Υποπρόγραμμα 5 

 
 
 
 
 

Διαδικασίες 
 

Υποπρόγραμμα 3
Υποπρόγραμμα 4

 
 
 
 

Αποτελεσματικότητα
Ποιότητα  

 
Υποπρογράμματα 
1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 
Επίπεδα οργάνωσης

Ικανοποίηση 
στρατηγικών στόχων

Αποτελεσματικότητα/Ποιότητα 
Υποπρογράμματος 1 και 3 

Επίπεδο ατόμου: 
Ικανοποίηση εργαζομένων 

Αποτελεσματικότητα/Ποιότητα 
Υποπρογράμματος 4 
Επίπεδο πελάτη: 

Ικανοποίηση πολιτών/χρηστών 

Αποτελεσματικότητα/Ποιότητα 
Υποπρογράμματος 4 

Επίπεδο κοινωνικού συνόλου: 
Ικανοποίηση κοινωνίας 
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• να συγκρίνονται με άλλους οργανισμούς. 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων που απαιτείται από κάθε 

οργανισμό (κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης) θα πρέπει να ενσωματώνει τη 

λογική RADAR (Results–Approach–Deployment–Assessment–Review) του μοντέλου 

EFQM για κάθε ένα υποπρόγραμμα του «Πολιτεία». Συνεπώς κάθε δημόσιος οργανισμός 

θα πρέπει να βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία “δράσης–αξιολόγησης–ανάδρασης–νέας 

δράσης” η οποία υποστηρίζεται ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσης και στην 

επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων (EFQM, 2003). Παρά τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο 

οργανισμών αλλά και σε επίπεδο χωρών, η καθιέρωση ενός Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ) (Common Assessment Framework- CAF) μέσω των κριτηρίων 

αξιολόγησης του EFQM έχει ήδη επιτευχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Στην Ελλάδα το ΚΠΑ καταρτίστηκε το 2003 από τη Διεύθυνση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ). Αποτελείται από 59 σελίδες και χωρίζεται σε 4 μέρη: εισαγωγή, τα εννέα 

κριτήρια αξιολόγησης, οδηγίες εφαρμογής και γλωσσάριο εννοιών. Κάθε κριτήριο 

αποτελείται από τον ορισμό του, τις βασικές συνέπειες και την αξιολόγησή του στη βάση 

των υπο-κριτηρίων του, με παράθεση σχετικών παραδειγμάτων. Για την εφαρμογή του 

έχει εκδοθεί και διανεμηθεί αρμοδίως σχετική εγκύκλιος, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη 

επαρκή στοιχεία από το βαθμό επιτυχούς ή όχι  υλοποίησής του. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης 

με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα η απονομή ειδικών βραβείων για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και 

τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Κατόπιν της Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών «Ειδικά Βραβεία Δημοσίων 

Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1020/Β/8-5-2006) καθορίστηκε ως κριτήριο αξιολόγησης των 

υποψηφίων, η επιτυχής εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ).   

 

Πρόσφατα, την 21-12-07 διοργανώθηκε ημερίδα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) 

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με τη Γενική 
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Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Καλές 

Πρακτικές Ποιότητας και Αποδοτικότητας στη Δημόσια Διοίκηση» στα πλαίσια της οποίας 

πραγματοποιήθηκαν: 

• απονομή βραβείων ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών 

• παρουσίαση των Οργανισμών που ολοκλήρωσαν την εφαρμογή του ΚΠΑ 

• ενημέρωση στελεχών των Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για τις 

διαδικασίες και την εφαρμογή του ΚΠΑ 

• ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν με την εφαρμογή του ΚΠΑ 

• προβολή βέλτιστων πρακτικών και διοικητικών καινοτομιών από τον χώρο της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης.  

Στην ημερίδα δόθηκε ιδιαίτερη επισημότητα και παρέστησαν –μεταξύ άλλων- ο Υπουργός 

και ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών οι οποίοι απένειμαν το πρώτο και δεύτερο 

βραβείο αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι 21-12-07, συνολικά 41 ελληνικοί 

δημόσιοι οργανισμοί υιοθέτησαν το ΚΠΑ ως εργαλείο αξιολόγησής τους. Είκοσι εξ αυτών 

υπέβαλαν πλήρη φάκελο θέτοντας υποψηφιότητα για βραβείο, με τους επτά να 

αποκλείονται για διάφορους λόγους από την αρμόδια επιτροπή. Απονεμήθηκαν συνολικά 

τρία βραβεία. Το πρώτο αποδόθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το 

δεύτερο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και το τρίτο στη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2007). Τα αποτελέσματα χωρίς να είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά δείχνουν μία τάση αύξησης του ενδιαφέροντος των δημοσίων οργανισμών 

για υιοθέτηση και εφαρμογή του ΚΠΑ ως εργαλείου αξιολόγησής τους. Σημαντική 

φαίνεται επίσης και η πολιτική στήριξη του θεσμού. Η προσπάθεια του δημοσίου τομέα 

για ¨αριστεία¨ άρχισε να γίνεται φανερή. Τα αποτελέσματα απομένει να φανούν σε βάθος 

χρόνου.     

 

Στον Χάρτη Σύγκλισης 2004-2008 για τη σύγχρονη διακυβέρνηση έχουν τεθεί 

συγκεκριμένοι στόχοι για την κατάργηση των συμβόλων της γραφειοκρατίας (σφραγίδες, 

επικυρώσεις, υπογραφές) και για την ενίσχυση της εφαρμογής της πληροφορικής μέσω 

του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Προς την κατεύθυνση 

αυτή, σε πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη (13/1/03) η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Διοίκησης (ΓΓΔΔ) μετονομάστηκε σε ΓΓΔΔ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
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τονίζοντας τον επιτελικό ρόλο του ΥΠΕΣΔΔΑ στην παραγωγή πολιτικής, στον 

συντονισμό ενεργειών και στην προώθηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Για την επίτευξη των υψηλών στόχων υλοποίησης του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 

προγράμματος «Πολιτεία», το 2003 προκηρύχθηκαν ανοιχτοί διαγωνισμοί για τα 

παρακάτω έργα, τα οποία δείχνουν και τη μελλοντική γενική στρατηγική και τάση: 

• «μεθοδολογία και εργαλεία απλούστευσης διαδικασιών» 

• «σύμβουλος υποστήριξης για την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης απόδοσης στο 

δημόσιο τομέα» 

• ανάπτυξη και υποστήριξη «Βήματος (panel) Πολιτών» 

• «σχεδιασμός δράσης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταρρυθμιστικών θεσμών 

στις υπό ένταξη χώρες» 

• «μελέτη για τις δυνατότητες εφαρμογής της τηλε-εργασίας στον δημόσιο τομέα» 

• «χαρτογράφηση επιλεγμένων λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και στρατηγική 

θεσμικής δια-λειτουργικότητας» 

• «μεθοδολογία ανάπτυξης και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας (e-democracy)» 

• «μοντέλο υποστήριξης, οργάνωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας 

αντιπροσωπευτικού δείγματος ΚΕΠ σε επιλεγμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση» 

• «σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη θεσμών και πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στις υπό ένταξη χώρες» 

• «μεθοδολογία ανάπτυξης πλαισίου κοινωνικής διαβούλευσης (public 

consultation)». 

Τα επιχειρησιακά προγράμματα κάθε Υπουργείου και Περιφέρειας για το «Πολιτεία 

2004», θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δράσεις που συνάδουν με τους στόχους του 

Χάρτη  Σύγκλισης. Η αλλαγή που επιχειρείται με κύριο χαρακτηριστικό την εφαρμογή των 

αρχών του μοντέλου αριστείας EFQM μέσω του ΚΠΑ, αποσκοπεί στον επηρεασμό του 

μέχρι πρότινος τρόπου σκέψης και δράσης των δημοσίων οργανισμών, παρότι 

συνοδεύεται από αρκετές δυσκολίες στο στάδιο εφαρμογής του. Οι αρμόδιοι φορείς θα 

πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες επιτυχούς 

υλοποίησής του όπως καταγράφονται από τη διεθνή εμπειρία, προκειμένου να μην 
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αποτελέσει μια ακόμη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο 

μόνο σχεδιασμού. 

 

 

2.6.5 Σύγχρονες εφαρμογές για βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και ικανοποίηση 

του πολίτη 

 

Οι κεντρικοί άξονες που οριοθετούν το πεδίο ανάπτυξης της διοικητικής δράσης και 

προσδιορίζουν τη σχέση κράτους-πολίτη στοχεύουν στην αρχή της προστασίας του 

πολίτη, στην τήρηση της αρχής της νομιμότητας και στην αποτελεσματικότητα των 

δημοσίων υπηρεσιών. Τα μέτρα που οδηγούν προς τις παραπάνω κατευθύνσεις και 

προωθούν την αναβάθμιση της σχέσης κράτους-πολίτη, κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες:  α) Μέτρα απλοποίησης της διοικητικής δράσης. Ο Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 αποτελεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που 

καθορίζει τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

πολιτών κατά την επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση που ενίοτε περιγράφονται και σε 

Χάρτες Δικαιωμάτων των Πολιτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν o 

σχεδιασμός των “υπηρεσιών μίας στάσης” (one stop shops) και η τηλεφωνική γραμμή 

εξυπηρέτησης πολιτών 1502. β) Μέτρα οργάνωσης της πληροφόρησης με την προώθηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω 

διαδυκτίου), την καθιέρωση επικοινωνίας μέσω φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ν. 

2672/1998), την καθιέρωση σε 24ωρη βάση λειτουργίας τηλεφωνικών κέντρων 

διοικητικής ενημέρωσης (177, 1464). γ) Μέτρα συμμετοχής του πολίτη στην ανάπτυξη της 

διοικητικής δράσης, με τη δημιουργία συμβουλευτικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη 

συλλογική έκφραση πολιτών (Βήμα των Πολιτών). 

 

 

2.6.5.1 Δημόσιοι Οργανισμοί που υποστηρίζουν τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια 

 

Για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη των παραπάνω στόχων, 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας οι παρακάτω δημόσιοι οργανισμοί:  

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

Η λειτουργία τους κατοχυρώθηκε θεσμικά με το Ν.3013/2002 και αποσκοπεί στον 

περιορισμό των μετακινήσεων των συναλλασσόμενων πολιτών με τις Υπηρεσίες του 
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δημοσίου τομέα. Τα ΚΕΠ δύναται να επιλαμβάνονται διαφόρων διοικητικών υποθέσεων, 

από την υποβολή του σχετικού αιτήματος μέχρι και τη διεκπεραίωσή του. Για τις 

υποθέσεις αυτές συναρμόδιες είναι υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα) ενός 

δημόσιου φορέα  ή δίκτυο φορέων όπως για παράδειγμα κάποιο Υπουργείο, Νομαρχία ή 

ΝΠΔΔ. Κύριος σκοπός λειτουργίας των ΚΕΠ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

για εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη, στα πλαίσια του σταδίου μετάβασης σε 

μία πιο αποτελεσματική και ανταποκρίσιμη δημόσια διοίκηση με επίκεντρο τον πολίτη. Η 

ηλεκτρονική τοποθεσία (site) των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr) είναι εφοδιασμένη με πληθώρα 

πληροφοριών που αφορούν στο σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπηρεσιών, με δυνατότητα 

ηλεκτρονικής διάθεσης διαφόρων δημοσίων εντύπων και με οδηγό του πολίτη στις 

διοικητικές διαδικασίες, ανά φορέα. Η πρόσβαση είναι εφικτή σε τέσσερις γλώσσες 

(ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Αξίζει να επισημανθεί το ιδιαίτερα “φιλικό” 

προς τον πολίτη περιβάλλον, το οποίο επισημαίνεται σε κάθε σελίδα με τον 

χαρακτηριστικό υπέρτιτλο «Στο επίκεντρο ο πολίτης» (www.kep.gov.gr). 

 

• Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ & 

ΗΔ) που τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΣΔΔΑ και στις αρμοδιότητες της οποίας 

συμπεριλαμβάνονται: 

- Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, η εποπτεία και οι κατευθυντήριες αρχές και οδηγίες 

για τη δομή και λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως αποστολή 

την εξυπηρέτηση των πολιτών υπό συνθήκες νομιμότητας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας 

και αποτελεσματικότητας. 

- Η παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε 

ότι αφορά μελέτες, έργα και δράσεις που αναφέρονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες. 

- Ο συντονισμός των Γενικών Γραμματειών Υπουργείων και Περιφερειών για την 

υλοποίηση του ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος «Πολιτεία». 

Η αποστολή-δέσμευση της ΓΓΔΔ & ΗΔ συμπυκνώνεται στην πρόταση: «Διαρκής, 

μεθοδική και εντατική προσπάθεια για καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες» 

(www.gspa.gr). 

 

• Ελεγκτικοί μηχανισμοί στη Δημόσια Διοίκηση 

Το Σύνταγμα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001 προβλέπει τους 

ακόλουθους τρόπους ελέγχου των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης: τον 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.gspa.gr/
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κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον δικαστικό έλεγχο που ασκείται μέσω του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον εσωτερικό αυτοέλεγχο της δημόσιας 

διοίκησης, τον πολιτικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και τον εξωτερικό έλεγχο που 

επιτυγχάνεται κυρίως με τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». 

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ιδρύθηκε με το Νόμο 

2477/1997 με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη ενός μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου της διοίκησης, 

κρίθηκε αναγκαία για την πρόληψη ή την καταστολή των διοικητικών δυσλειτουργιών. Το 

ΣΕΕΔΔ είναι ένα όργανο εσωτερικού ελέγχου που υπάγεται στον Υπουργό ΕΣΔΔΑ και 

είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών, τη 

συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για 

τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων. Η 

διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης 

επιχειρείται με την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών 

διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Με τον πρόσφατο σχετικά Νόμο 3074/2002, ο ρόλος του 

αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ και στα ΝΠΠΔ.  

 

Στη δραστηριότητα του ΣΕΕΔΔ αντιπαρατίθενται τα τομεακά (κατά Υπουργείο) ελεγκτικά 

όργανα, η λειτουργία των οποίων περιορίζει σημαντικά –αν δεν ακυρώνει– τη δράση και 

τη παρέμβασή του σε ζητήματα αρμοδιότητάς τους, προκαλώντας επικαλύψεις και 

σύγχυση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.  Αυτός ο πληθωρισμός ελεγκτικών οργάνων, εκτός 

από προβλήματα συντονισμού, συντελεί και στην εξάρτηση των επιμέρους (τομεακών) 

ελεγκτικών σωμάτων από τα κέντρα συμφερόντων που επικρατούν στο κάθε κλαδικό 

Υπουργείο –τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχουν–, με αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπιστίας 

και της αντικειμενικότητας του ελεγκτικού έργου. Παρατηρείται επίσης ένας μονομερής 

προσανατολισμός της ελεγκτικής διαδικασίας σε θέματα καταστολής ατομικών υποθέσεων 

διαφθοράς και παρανομίας, χωρίς να γίνεται λόγος για ανάπτυξη των απαραίτητων 

θεσμικών, δομικών, οργανωτικών και λειτουργικών προϋποθέσεων που να μπορούν να 

δράσουν προληπτικά ώστε να αντιμετωπίζονται ριζικά και αποτελεσματικότερα τα 

φαινόμενα κακοδιοίκησης.  
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•   Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

Αποτελεί ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ και λειτουργεί από το 1985. 

Αποτελείται από τρεις μονάδες: Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). 

Με τη λειτουργία του συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Πυρήνας των δράσεών του είναι ο σχεδιασμός και 

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για στελέχη του δημοσίου τομέα και η 

δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης. Παράλληλα, αναπτύσσοντας δραστηριότητες όπως 

μελέτες, έρευνες, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή υπηρεσιών επιστημονικού 

συμβούλου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης συμβάλλει στον διαρκή εκσυγχρονισμό 

της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Για την υλοποίηση των στόχων 

του το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί 

κατά ISO 9001. Ως κρίσιμο εργαλείο διαρκούς διοικητικής μεταρρύθμισης του δημοσίου 

τομέα, οι παρεμβάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

-  Προεισαγωγική εκπαίδευση στελεχών υψηλής εξειδίκευσης και ταχείας εξέλιξης 

-  Εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων στον δημόσιο τομέα 

-  Διαρκής εκπαίδευση–κατάρτιση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 

-  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς του δημοσίου τομέα. 

Η ανταπόκριση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

υλοποιείται με σειρά έργων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση 

μελετών. Τρεις νέοι θεσμοί στα πλαίσια αναβάθμισης της λειτουργίας του είναι: το 

“Διαβατήριο Κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων”, το “Βαρόμετρο του Πολίτη” και η 

ίδρυση της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔ, 2004). 

 

•  Ο Συνήγορος του Πολίτη 

Ως ανεξάρτητη Αρχή ασκεί τον εξωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Ιδρύθηκε με 

Νόμο και η λειτουργία του άρχισε 1/10/1998. Οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν στους 

πολίτες. Ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή ενέργειες οργάνων των 

δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα και προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα 

φυσικών ή νομικών προσώπων. Επιλαμβάνεται μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να 

επέλθει συμφωνία και συμβιβασμός μεταξύ του πολίτη και της δημόσιας υπηρεσίας με την 

οποία συναλλάσσεται άμεσα. Αποστολή του είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και 

δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση 

της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Οι αναφορές που δέχεται 
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κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: σχέσεις κράτους-πολίτη, ποιότητα ζωής, 

κοινωνική προστασία, δικαιώματα του ανθρώπου. Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας 

του (1998-2002) δέχθηκε 41.865 αναφορές με την πρώτη κατηγορία να συγκεντρώνει τις 

περισσότερες. Αυτή η μορφή ελέγχου με την ολιγόχρονη σχετικά λειτουργία της δείχνει 

ότι ένα εξωτερικό όργανο ελέγχου των διοικητικών δραστηριοτήτων περιβεβλημένο με 

εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας, ενώ μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο, 

μειονεκτεί γιατί στερείται της αρμοδιότητας ¨επιβολής¨ των πορισμάτων και των 

προτάσεων της ελεγκτικής του διαδικασίας (www.synigoros.gr).   

 

 

2.6.5.2 Πορίσματα  πρόσφατων μελετών και εκθέσεων αρμοδίων φορέων 

 

Τα περισσότερα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο εφαρμογής ή στα πρώτα βήματα υλοποίησής 

τους. Κάποια άλλα βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού ή στη φάση δημοπράτησής τους. 

Έτσι τα στοιχεία και τα πορίσματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και κυρίως ως προς τα αποτελέσματά τους, είναι  

περιορισμένα. Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται ενδεικτικά κάποια εξ αυτών που 

μπορούν να δώσουν μία γενική εικόνα της ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας: 

 

1. Η έκθεση πεπραγμένων για το 2002 που συντάχθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και δημοσιεύτηκε το 2003, αφιερώνει μία ενότητα για 

κάθε παράγοντα που επιδρά στην ποιότητα του τελικού διοικητικού προϊόντος όπου και 

καταγράφονται αναλυτικά οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του Σώματος, καθώς και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων. Συνοπτικά, τα συμπεράσματα  ανά 

παράγοντα/άξονα αναφοράς περιγράφονται ως εξής: 

α) Κανονιστικό πλαίσιο. Χαμηλή ποιότητα Νομοθεσίας, έλλειψη κωδικοποίησης της 

διοικητικής νομοθεσίας, μη ορθολογική οργάνωση της Διοίκησης με αρκετές περιπτώσεις 

σύγχυσης ή επικάλυψης αρμοδιοτήτων των φορέων της, πολύπλοκες και πολυσύνθετες 

διαδικασίες οι οποίες όχι μόνο δεν είναι φιλικές στο χρήστη αλλά αφήνουν έδαφος για 

παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας, ευνοώντας παράλληλα την 

εμφάνιση φαινομένων αυθαιρεσίας και διαφθοράς.  

http://www.synigoros.gr/
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β) Ανθρώπινο δυναμικό.  Αν και η συνεισφορά του θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση  

αποτελεσματικότητας και νομιμότητας της διοικητικής δράσης, οι διαπιστώσεις 

αναφέρουν: έλλειψη προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων, ανεπάρκεια προσωπικού και 

αδυναμία αξιοποίησης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, ανεπαρκής επιμόρφωση των 

υπαλλήλων που καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεχούς εξειδίκευσης και κατάρτισης 

πέρα από την προαπαιτούμενη ακαδημαϊκή μόρφωση. 

γ) Υλικοτεχνική υποδομή.  Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των σχέσεων 

κράτους-πολίτη. Σχετικά διαπιστώθηκαν: περιορισμένη χρήση της πληροφορικής και των 

εφαρμογών της, κτιριακή υποδομή κακής ποιότητας που αναφέρεται ακόμη και στην 

χωροταξική διασπορά λειτουργικά συνδεόμενων Υπηρεσιών. 

δ) Αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Διαπιστώθηκαν: έλλειψη συνέχειας και “μνήμης” 

της διοικητικής δράσης, η οποία εκδηλώνεται ως απουσία ενός κοινού τρόπου οργάνωσης 

ομοειδών υπηρεσιών, έλλειψη ετοιμότητας και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους.  

Επικοινωνιακό έλλειμμα της Διοίκησης και αδιαφανής δράση που αναφέρονται σε 

υποτυπώδη λειτουργία γραφείων πληροφόρησης πολιτών στις υπηρεσίες. Σημαντικός 

παράγοντας για τη βελτίωση της επικοινωνίας των Υπηρεσιών με τους πολίτες είναι η 

υιοθέτηση μιας απλής και σαφούς διοικητικής ¨γλώσσας¨. Η δημοσιοποίηση της 

διοικητικής δράσης μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση καταχρηστικής και αυθαίρετης 

άσκησης εξουσίας, την εφαρμογή αδιαφανών διαδικασιών και να μειώσει τη δυσπιστία 

των πολιτών. Τέλος παρατηρήθηκε έλλειψη στόχων και προγραμματισμού ενεργειών. Ο 

καθορισμός στόχων, δεικτών αποδοτικότητας, καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός 

του παραγόμενου διοικητικού έργου δεν αποτελούν ακόμη πάγια τακτική στην ελληνική 

δημόσια διοίκηση. 

ε) Νομιμότητα. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης και βασική 

απαίτηση των πολιτών. Σχετικά διαπιστώθηκαν: αυθαιρεσία υπαλλήλων ως αποτέλεσμα 

σε μεγάλο βαθμό της ύπαρξης πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών και απουσία 

ελέγχων για την διασφάλιση της νομιμότητας που συνοδεύεται και με μη επιβολή 

κυρώσεων. 

 

2. Με στόχο την προοδευτική καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου “Βαρόμετρου ικανοποίησης 

του πολίτη” το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) 

δημοσιοποίησε τα ευρήματα μιας πιλοτικής εφαρμογής του (29/5/2003) με στόχο την 

εκτίμηση του όγκου, της συχνότητας και του είδους των ζητούμενων δημοσίων υπηρεσιών 

από τις διάφορες κατηγορίες πολιτών, παράλληλα με τον έλεγχο αναγνωρισιμότητας των 
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ΚΕΠ και της ανταπόκρισης των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών στις ανάγκες των 

πολιτών, καθώς και της μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών. Η σχετική 

έρευνα έγινε τηλεφωνικά σε πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.400 πολιτών που 

διαμένουν σε πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων, ηλικίας 15-75 ετών, κατά την περίοδο 7/4 

έως 5/5/2003. Μέσω μιας δέσμης δώδεκα συγκεκριμένων ερωτημάτων, μετρήθηκαν 

διάφορες διαστάσεις της ικανοποίησης των πολιτών από την πλέον πρόσφατη επαφή τους 

-του τελευταίου 12μήνου- με Δημόσια Υπηρεσία (ΔΥ). Ανταποκρίθηκαν 1.148, ήτοι 

48,8% του δείγματος. Οι ¨διαστάσεις¨ της ικανοποίησης που μετρήθηκαν ήταν: απουσία 

λαθών στο αποτέλεσμα, ευκολία συμπλήρωσης εντύπου, γνώσεις και ικανότητες 

προσωπικού, ταχύτητα διεκπεραίωσης αιτήματος, ταχύτητα εξυπηρέτησης από δημοσίους 

υπαλλήλους, ευκολία ανεύρεσης αρμόδιων υπαλλήλων, συνολική ικανοποίηση, 

“ξεκάθαρα και λογικά όσων τους είπαν”, προσβασιμότητα εγκαταστάσεων Δ.Υ, ευγένεια 

και συμπεριφορά προσωπικού, ωράριο λειτουργίας, ενδεχόμενη χρέωση. Η έρευνα 

αφορούσε τα ΚΕΠ, τους Δήμους, την Αστυνομία, τις Εφορίες και λοιπές Δ.Υ. στο σύνολό 

τους. Από τα ευρήματα αναδείχτηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων Δ.Υ 

γεγονός που αντανακλά τη διαφορετικότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και 

το διαφορετικό στάδιο οργάνωσης και ωριμότητάς τους. 

 

3. Η ετήσια έκθεση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη που κατατέθηκε το 2004  

συμπεριελάμβανε συνολικά από την έναρξη της λειτουργίας του (1-10-1998) 52.715 

αναφορές πολιτών. Οι αναφορές ταξινομούνται σε πέντε κύκλους δραστηριοτήτων:  

Κύκλος δικαιωμάτων του ανθρώπου, Κύκλος κοινωνικής προστασίας, Κύκλος ποιότητας 

ζωής, Κύκλος σχέσεων κράτους-πολίτη, Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού. Η 

συσσωρευμένη εμπειρία από την επεξεργασία των αναφορών των πολιτών –σύμφωνα με 

τον Συνήγορο του Πολίτη- οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πιο διαδεδομένη μορφή 

κακοδιοίκησης είναι οι μεγάλης διάρκειας καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων των πολιτών, οι οποίες δεν οφείλονται μόνο σε αμέλεια κάποιων δημοσίων 

υπηρεσιών. Η έλλειψη προηγμένης τεχνολογίας, η εμπλοκή πολλών συναρμόδιων φορέων, 

η ελλιπής στελέχωση –από άποψη αριθμού και ικανοτήτων των υπαλλήλων– τα κενά και 

οι ασάφειες της νομοθεσίας συντείνουν στην ταλαιπωρία του πολίτη και στην παθογένεια 

της δημόσιας διοίκησης. Ο Κύκλος σχέσεων κράτους-πολίτη που δέχεται και τις 

περισσότερες αναφορές έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με προβλήματα που ανακύπτουν 

στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα. Αφορούν  υποθέσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών, τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες και την πληροφόρηση 

των πολιτών. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν σ’ αυτή την κατηγορία 

υποθέσεων σχετίζονται με υπέρογκους λογαριασμούς, προβλήματα πρόκλησης ζημιών 

από βλάβες δικτύων ή μη συμμόρφωση με τους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τον 

καταναλωτή. Κοινός παρανομαστής των υποθέσεων αυτών είναι η κατάχρηση της 

μονοπωλιακής θέσης των δημοσίων επιχειρήσεων. Το πρόβλημα επιτείνεται και από το 

έλλειμμα πληροφόρησης που έχουν οι πολίτες. 

 

 

2.6.6 Ιδιαιτερότητες και εφαρμογές στη Φορολογική Διοίκηση 

 

2.6.6.1 Αποστολή, σκοπός και στρατηγικές επιδιώξεις της Φορολογικής Διοίκησης στα 

πλαίσια του προγράμματος «Ποιότητα για τον πολίτη»  

 

Η επίσημη αποστολή της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης είναι «να εισπράττει το 

ακριβές ποσό των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία εσόδων, με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και το Δημόσιο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη 

τεχνολογία και με τρόπο που να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 

ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος». Από την 

παραπάνω δήλωση αποστολής αναδεικνύονται οι ακόλουθες στρατηγικές επιδιώξεις:  

εξυπηρέτηση των φορολογούμενων με την παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών,  

οικειοθελής συμμόρφωση αυτών, αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας 

των Φορολογικών Υπηρεσιών και διασφάλιση μιας ενιαίας, δίκαιης και ισότιμης 

μεταχείρισης των φορολογούμενων. 

 

Σκοπός είναι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ακεραιότητα και 

αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος, η ενημέρωση των πολιτών για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική, ο 

έλεγχος του βαθμού συμμόρφωσης και η διερεύνηση των αιτιών μη συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και ο έλεγχος 

της συμπεριφοράς των υπαλλήλων της. 

 

Στρατηγικές επιδιώξεις είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους 

φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων με το 
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μικρότερο δυνατό κόστος, η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και των εντύπων 

και η επαρκής ενημέρωση των φορολογούμενων (σύσταση γραφείων πληροφόρησης, 

δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδυκτίου, έκδοση 

ενημερωτικών φυλλαδίων). 

 

 

2.6.6.2 Δραστηριότητες και μέτρα “ποιότητας” για την υλοποίηση του προγράμματος 

«Ποιότητα για τον πολίτη» 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και στρατηγικών επιδιώξεων, έχουν σχεδιαστεί 

και τίθενται προς εφαρμογή τα εξής μέτρα (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών -

ΥΠΟΙΚΟ, 2003): 

• Λειτουργία Ομάδας Διοίκησης Έργου, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος στο χώρο ευθύνης του ΥΠΟΙΚΟ. 

• Λειτουργία Ομάδων Διοίκησης Έργου, στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού 

της δημόσιας διοίκησης «Πολιτεία». 

• Ως προς την έντυπη ενημέρωση των πολιτών εκδίδονται οδηγοί φορολογικών διαδικασιών 

σε διάφορα θέματα (ΦΠΑ, ΚΒΣ, Φορολογία Εισοδήματος), εγχειρίδια απαντήσεων στα 

συνήθη ερωτήματα των πολιτών σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, ενημερωτικά 

φυλλάδια για τους κατοίκους εξωτερικού, φορολογικοί οδηγοί φυσικών προσώπων και 

αρκετά άλλα ενημερωτικά έντυπα που αφορούν στις δραστηριότητες των Υπηρεσιών του 

ΥΠΟΙΚΟ. 

• Ως προς την τηλεφωνική ενημέρωση, στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΟΙΚΟ λειτουργεί 

αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών σε 

κατηγοριοποιημένα φορολογικά θέματα και γίνονται προσπάθειες για αναβάθμιση της 

λειτουργίας του. 

• Ως προς την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση λειτουργεί διαδικτυακός κόμβος 

για παροχή πληροφόρησης στα περισσότερα θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΚΟ, καθώς 

επίσης και σχετικών εντύπων. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό 

δίκτυο που συνδέει on-line όλες τις φορολογικές υπηρεσίες μεταξύ τους και με την Γενική 

Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), μέσω του οποίου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός συναλλαγών όπως για παράδειγμα η υποβολή και η 



 168

άμεση εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η υποβολή 

δηλώσεων ΦΠΑ και διαφόρων άλλων φορολογικών καταστάσεων. Αυτό μειώνει 

σημαντικά το κόστος και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων, αυξάνει την αξιοπιστία 

του συστήματος και μειώνει τον βαθμό διαφθοράς ως προϊόν συναλλαγής. Επιπλέον μέσω 

της παραπάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης δίνεται η δυνατότητα παροχής όλων των 

σχετικών πληροφοριών και εντύπων για τη διενέργεια των συναλλαγών, καθώς επίσης και 

η δυνατότητα επικοινωνίας του πολίτη με τη φορολογική διοίκηση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ¨taxisnet¨ είναι εφικτή εκτός από την ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα και βελτιώνεται συνεχώς ως προς το εύρος των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Διαχρονικά παρατηρείται σταδιακή αύξηση των χρηστών των παραπάνω 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Από το 2007 έγινε υποχρεωτική η υποβολή αρκετών 

φορολογικών καταστάσεων μέσω taxisnet  για μεγάλο αριθμό επιτηδευματιών όπως για 

παράδειγμα οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.   

Η πολιτική διεύρυνσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η δημιουργία δυνατότητας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών για όλες τις συνήθεις διαδικασίες είναι γνωστή ως «ενιαία 

ηλεκτρονική ΔΟΥ» («ενιαία» υπό την έννοια ότι η χωρική της αρμοδιότητα αφορά στο 

σύνολο της χώρας) και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των συναλλαγών των πολιτών με τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚΟ 

(εφορίες και τελωνεία). Υπολογίστηκε ότι στην τρέχουσα μορφή τους (το 2003), οι 

υπηρεσίες της διαδικτυακής διεύθυνσης (site) ¨www.e-oikonomia.gr και www.taxisnet.gr¨ 

υποκατέστησαν 3.547.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ, το άμεσο κόστος των οποίων 

υπολογίστηκε σε 303 εκατομμύρια € αποδεσμεύοντας σημαντικό αριθμό εργαζομένων που 

αναλώνεται σε τυποποιημένες διαδικασίες στοιχειώδους ελέγχου, παραλαβής, 

ταξινόμησης και αρχειοθέτησης, δραστηριότητες οι οποίες είναι μηδενικής προστιθέμενης 

αξίας. Σήμερα τόσο η επισκεψιμότητα όσο και το οικονομικό όφελος ανέρχονται σε πολύ 

υψηλότερα επίπεδα. 

• Ως προς τα Γραφεία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΠΟ), εκτός από το 

σε μόνιμη βάση ΓΕΠΠΟ που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚΟ, 

λειτουργούν και αντίστοιχα γραφεία στις Δ.Ο.Υ κατά την περίοδο της υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

• Ως προς τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών, γίνεται σταδιακά μεταστέγαση 

των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων σε καλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις που να πληρούν τις 

προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων (TAXIS) με χώρους υποδοχής του κοινού.  

http://www.e-oikonomia.gr/
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• Ως προς τη βελτίωση εξυπηρέτησης των πολιτών: εφαρμόζεται το σύστημα έκδοσης 

αποδεικτού φορολογικής ενημερότητας μέσω του αριθμού κλήσης 1502 του ΟΤΕ, γίνονται 

δεκτές αιτήσεις –σε κάποιες περιπτώσεις– μέσω Fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

καθιερώθηκε σε όλες τις Δ.Ο.Υ. νέο διευρυμένο ωράριο υποδοχής του κοινού, λειτουργεί 

επιτροπή αξιολόγησης των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και 

υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚΟ με σκοπό την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και των 

φαινομένων δυσλειτουργίας ως προς τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, εκδίδονται συνεχώς 

εγκύκλιοι στις οποίες τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της δημιουργίας κλίματος 

φιλικότητας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ και 

φορολογούμενων πολιτών. Τέλος, ως σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση των παραπάνω 

μέτρων αναγνωρίστηκε η μέτρηση της ικανοποίησης των φορολογουμένων από την 

ποιότητα υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης. Για τον έλεγχο του βαθμού 

ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες σ’ αυτούς υπηρεσίες, ανατέθηκε στην 

εταιρεία δημοσκοπήσεων Metron Αnalysis -κατά τη περίοδο υποβολής των φορολογικών 

δηλώσεων- η διενέργεια κυλιόμενων δημοσκοπήσεων σε Δ.Ο.Υ της χώρας που 

αναφέρονται κυρίως σε δείκτες ικανοποίησης από τη διαδικασία συμπλήρωσης και 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Τα πορίσματα σχετικής έρευνας που 

δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2002 είχαν σκοπό τη δημιουργία μιας βάσης για τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες φορολογικών υπηρεσιών, με 

εστίαση στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων.  

 

Το ΥΠΟΙΚΟ στην προσπάθειά του για την προώθηση της πολιτικής βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών του προγραμματίζει: την επανέκδοση όλων των ενημερωτικών 

φυλλαδίων και των οδηγών φορολογικών διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη 

πληροφόρηση του πολίτη (έντυπη και ηλεκτρονική), την κατάρτιση Χάρτη Δικαιωμάτων 

του Πολίτη για τη δημιουργία διαφάνειας και εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης και την 

έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας Υπαλλήλων η τήρηση του οποίου θα πρέπει να αποτελεί 

προσωπική αυτοδέσμευση κάθε υπαλλήλου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα τελευταία 

χρόνια η σχεδόν καθολική εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 

TAXIS στις Δ.Ο.Υ. διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την κατάρτιση δεικτών ώστε να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται αποτελεσματικότερα η απόδοση των Φορολογικών 

Υπηρεσιών, γεγονός που με τη σειρά του επιτρέπει τη λήψη καταλληλότερων μέτρων και 

την προώθηση περισσότερο εστιασμένων πολιτικών. Αυτό όμως αφορά μόνο σε ποσοτικά 
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μετρήσιμα μεγέθη (hard measures). Σημαντική ανεπάρκεια και αδράνεια παρατηρείται ως 

προς την εστίαση στον εργαζόμενο και την προώθηση σύγχρονων εργασιακών πρακτικών 

όπως η ενδυνάμωση των εργαζομένων και η ομαδική εργασία, που συνδέονται θετικά με 

εργασιακά και οργανωσιακά αποτελέσματα και μπορούν να βοηθήσουν στην εμπέδωση 

μακροχρόνιων και διατηρήσιμων σχέσεων εμπιστοσύνης της φορολογικής διοίκησης τόσο 

με τους φορολογούμενους όσο και με τους εργαζόμενους.  

 

 

2.6.6.3 Συμπέρασμα 

 

Οι παραπάνω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης όσο και ειδικότερα σε επίπεδο φορολογικών υπηρεσιών, φαίνεται να 

εξαντλούνται ή στην καλύτερη περίπτωση να περιορίζονται σε πολιτικές και ρυθμίσεις 

που αφορούν στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών πληροφόρησης και παροχής των 

υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι η επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των σχέσεων 

κράτους-πολίτη δεν εξασφαλίζεται με πολιτικές που υπηρετούν τη νομιμοποίηση μέσω 

μεταρρύθμισης των διαδικασιών επικοινωνίας, αλλά του ουσιαστικού περιεχομένου των 

σχέσεων. 

 

Η αναμόρφωση των σχέσεων κράτους-πολίτη όπως αυτή αναδεικνύεται ως κεντρικό θέμα 

στα πλαίσια των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, εάν δεν συνοδεύεται από δομικά 

πρότυπα εξωστρεφούς προσανατολισμού και την καθιέρωση αξιόπιστων μηχανισμών 

αξιολόγησης, τότε οι εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα 

εκφράζουν μάλλον μια ιδιότυπη λογική του «δυναμικού συντηρητισμού της 

γραφειοκρατίας». Η ανταπόκριση των δημοσίων υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και 

γενικότερα της κοινωνίας δεν διασφαλίζεται μέσω του διοικητικού μάρκετινγκ, αλλά μέσω 

πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των δημοσίων 

υπηρεσιών. Τέτοια μέτρα –αν και προτείνονται– δεν φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί 

ακόμη στην καθημερινή διοικητική λειτουργία. Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ με 

πελατοκεντρικό προσανατολισμό ως πρότυπο και λόγος διοικητικής μεταρρύθμισης, δεν 

θα πρέπει να εξαντλείται στη βελτιστοποίηση των όρων πληροφόρησης και επικοινωνίας 

των πολιτών, αλλά προϋποθέτει την επανίδρυση του διοικητικού συστήματος και την 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας «ποιότητας» σε όλα τα επίπεδα των εμπλεκομένων στη 
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διαδικασία παροχής δημοσίων υπηρεσιών, με σκοπό την ισόρροπη ικανοποίηση όλων των 

συμμετεχόντων. 

 

Φαίνεται να απομένει πολύς δρόμος ακόμη για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της 

Πράξης Εκσυγχρονισμού (Modernizing Government Act) που εκδόθηκε το 2001 στα 

πλαίσια της Ε.Ε. Η εξισορρόπηση των προσδοκιών όλων των συμμετεχόντων 

(συμπεριλαμβανομένου του εργαζομένου ως  “εσωτερικού πελάτη”), η αποκέντρωση των 

υπηρεσιών, η χρηματοδότηση των εκροών αντί των εισροών, η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων, η ανάπτυξη νέου στυλ ηγεσίας, η δημιουργία νέας κουλτούρας 

εμπιστοσύνης, διαφάνειας, αμεροληψίας, συνεχούς αξιολόγησης–μάθησης και 

καινοτομίας που συστήνει η Πράξη, δεν φαίνεται να αποτελούν ουσιαστικές 

προτεραιότητες των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην πράξη, αλλά λειτουργούν ως 

αποσπασματικές διακηρύξεις ή προτάσεις και υποδείξεις σχετικών μελετών με θεωρητική 

μόνο χρησιμότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Για βελτιστοποίηση της συνεισφοράς της τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό-

επιχειρησιακό επίπεδο, η συγκεκριμένη διατριβή ενσωματώνει τη μελέτη “εσωτερικών”   

και “εξωτερικών” πελατών. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών 

των Δ.Ο.Υ. 

α) Στην πρώτη περίπτωση, οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. ως εσωτερικοί πελάτες εξετάζονται 

σε τέσσερις σύνθετες μεταβλητές: ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών δηλαδή των 

υπηρεσιών αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους, ικανοποίηση από 

την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ομαδική εργασία και ψυχολογική ενδυνάμωση. 

Κύριος σκοπός είναι η διερεύνηση της επίδρασης ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

στην ενδυνάμωση των εργαζομένων στα πλαίσια μιας δομικής ανάλυσης εξισώσεων 

αποκαλύπτοντας σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. 

β) Στη δεύτερη περίπτωση, οι φορολογούμενοι ως εξωτερικοί πελάτες εξετάζονται ως 

προς δύο μεταβλητές: αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση από τις 

υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ., με σκοπό τον έλεγχο της διαστασιμότητας και διακριτότητάς τους. 

 

Για τη διαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου στη βάση του οποίου θα γίνει και η 

διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ανά εξεταζόμενη μεταβλητή. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται 

επικαλύψεις λόγω των στενών εννοιολογικών σχέσεων κάποιων εξ αυτών και μη ύπαρξης 

ενός σαφώς και διακριτά προσδιορισμένου θεωρητικού πλαισίου αναφοράς τους. Για μία 

όσο το δυνατόν ξεκάθαρη και συνεκτική παρουσίαση, το παρόν κεφάλαιο διακρίνεται σε 

τέσσερις θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάσσονται οι υπό εμπειρική διερεύνηση 

μεταβλητές: 

α) ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση 

β) εσωτερικό/ενδοοργανωσιακό μάρκετινγκ με εστίαση στις “εσωτερικές” (υποστηρικτικές) 

υπηρεσίες  

γ) ομαδική εργασία 

δ) ψυχολογική ενδυνάμωση 
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Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η ανάπτυξη και διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων 

που χάριν σαφήνειας και πληρότητας ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, η κάθε μία εκ 

των οποίων αντιστοιχεί σε μία διακριτή μελέτη.  

α) στην πρώτη κατηγορία, διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις που αναφέρονται στη 

μελέτη των εργαζομένων (εσωτερικοί πελάτες)  

β) στη δεύτερη κατηγορία, αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις που εστιάζονται στην 

εξέταση των  φορολογούμενων (εξωτερικοί πελάτες) 

γ) στην τρίτη κατηγορία, αναφέρονται οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούν στη 

διενέργεια αναλύσεων και συγκρίσεων ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τις 

δύο “κοινές” -μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πελατών- μεταβλητές (ποιότητα 

υπηρεσιών –εσωτερικών και εξωτερικών- και ικανοποίηση, αντίστοιχα).       
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3.1 Ποιότητα Υπηρεσιών και Ικανοποίηση 
 

Η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση του πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού) 

αποτελούν τις δύο ίσως πιο κεντρικές έννοιες στη θεωρία και πρακτική της διοίκησης 

υπηρεσιών και μάρκετινγκ (Spreng and Mackoy, 1996). Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο 

περιβάλλον, το κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος βρίσκεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που με τη σειρά 

τους οδηγούν σε ικανοποιημένους πελάτες (Shemwell et al., 1998). Η κυριαρχία των δύο 

εννοιών εκδηλώνεται και με τη ραγδαία αύξηση θεωρητικών και εμπειρικών μελετών που 

εκπονούνται κατά τα τελευταία κυρίως χρόνια. Παρόλα αυτά, η διακριτότητα των δύο 

εννοιών παραμένει μία πρόκληση (Hurley and Estalami, 1998) κυρίως στον τομέα των 

υπηρεσιών όπου ο ορισμός της ποιότητας μέσω αντικειμενικών προτύπων και 

προδιαγραφών δεν είναι εφικτός λόγω της αϋλότητας των υπηρεσιών, της ταυτόχρονης 

παραγωγής και κατανάλωσής τους, του πραγματικού χρόνου συναλλαγής (moments of 

truth) και της υπεροχής της υποκειμενικότητας του πελάτη (Groenroos 1989, 1990). Οι 

δύο έννοιες δεν έχουν οριστεί ξεκάθαρα και με ακρίβεια, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Φαίνεται να είναι πάντως γενικά αποδεκτό ότι και οι δύο 

δομές (constructs) αποτελούν εκτιμήσεις (assessments) που γίνονται από τον πελάτη για 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. 

 

 

3.1.1  Αντιλαμβανόμενη και προσδοκώμενη Ποιότητα Υπηρεσιών 

 

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συνδέεται με την επιτυχία των οργανισμών που 

επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν στα πλαίσια ενός παγκοσμιοποιημένου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος (Roest and Pieters, 1997). Η “αντιλαμβανόμενη ποιότητα” αποτελεί μία 

συνολική εκτίμηση του πελάτη για την αριστεία ή την ανωτερότητα μιας υπηρεσίας 

(Zeithaml, 1988). Η ποιότητα των υπηρεσιών περιγράφεται ως μία μορφή στάσης που 

σχετίζεται αλλά δεν ταυτίζεται με την ικανοποίηση και απορρέει από την σύγκριση μεταξύ 

προσδοκιών και αντιλήψεων για την απόδοση της υπηρεσίας (Bolton and Drew 1991, 

Parasuraman et al. 1988). Μία προσεκτική εξέταση του ορισμού αυτού δημιουργεί 

αμφιβολία και σύγχυση ανάμεσα στον ορισμό και στην εννοιολογικοποίηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. 
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Σε αντίθεση με τα εμπράγματα αγαθά η ποιότητα των οποίων μπορεί να μετρηθεί 

αντικειμενικά με δείκτες όπως η διάρκεια, η αντοχή και ο αριθμός ελαττωματικών (Crosby 

1979, Garvin 1988) η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί μία αφηρημένη και 

απροσδιόριστη μεταβλητή, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους: αϋλότητα, 

ετερογένεια και μη διάκριση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης (Parasuraman et al., 

1985). Εν απουσία αντικειμενικών μέτρων, η πιο κατάλληλη προσέγγιση εκτίμησης της 

ποιότητας υπηρεσιών ενός οργανισμού είναι η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης από τον 

πελάτη ποιότητάς τους. Η “αντίληψη” ορίζεται ως η επιλογή, οργάνωση και ερμηνεία των 

ερεθισμάτων της αγοράς και εν γένει του περιβάλλοντος, σε μία σαφή και συνεκτική 

εικόνα (Assael, 1995).   

 

Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1988), πολλοί ερευνητές (Garvin 1983, Dodds and 

Monroe 1984, Horbrook and Corfman 1985, Jacoby and Olson 1985, Zeithaml 1987) 

έχουν τονίσει τη διαφορά μεταξύ “αντικειμενικής” και “αντιλαμβανόμενης” ποιότητας 

υπηρεσιών. Αρκετοί από αυτούς παρατηρούν ότι οι πελάτες δεν χρησιμοποιούν τον όρο 

«ποιότητα» με τον ίδιο τρόπο που τον ορίζουν οι ερευνητές και τα στελέχη των 

οργανισμών. Η εννοιολογική σημασία της διακρίνεται στη «μηχανιστική» και 

«ανθρωπιστική» ποιότητα, με την πρώτη να συμπεριλαμβάνει ένα αντικειμενικό 

χαρακτηριστικό ή όψη ενός πράγματος ή γεγονότος και τη δεύτερη να αναφέρεται σε μία 

υποκειμενική αντίδραση των ανθρώπων σε αντικείμενα ή γεγονότα, αποτελώντας ένα σε 

υψηλό βαθμό σχετικιστικό φαινόμενο που διαφέρει μεταξύ των υποκειμενικών 

εκτιμήσεων-κρίσεων. Ο Garvin αναφέρει τρεις προσεγγίσεις για τον ορισμό της ποιότητας 

υπηρεσιών, δύο εκ των οποίων αναφέρονται στην αντικειμενική ποιότητα και μία που 

σχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. 

 

Ποιότητα ως “στάση”:  η ποιότητα θεωρείται ως μία μορφή συνολικής αξιολόγησης ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας, παρόμοιο κατά πολλούς τρόπους με τη στάση (Olshavsky, 1985). 

Οι Parasuraman et al. (1988) υποστηρίζουν ότι η ποιότητα ενεργεί ως μία συγκριτική 

συνολική εκτίμηση της αξίας μιας υπηρεσίας. Διερευνητική μελέτη των Parasuraman et al. 

(1985) συγκλίνει στην άποψη ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί μία συνολική 

αξιολόγηση παρόμοια με τη στάση. Οι συζητήσεις των ομαδικών εστιαζόμενων 

συνεντεύξεων (focus groups) με πελάτες τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών υπηρεσιών, 

επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως το “νόημα” της ποιότητας σε περιβάλλον υπηρεσιών, τα 
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χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και αυτών που τις παρέχουν, καθώς επίσης και τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούν οι πελάτες για την αξιολόγησή τους. Από την ανάλυση και 

σύγκριση των ευρημάτων τους, διαπιστώθηκε ότι οι πελάτες σε γενικές γραμμές 

χρησιμοποιούν τα ίδια γενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών, 

ανεξάρτητα από το είδος τους. Τα κριτήρια αυτά τα ταξινόμησαν σε δέκα  

κατηγορίες/διαστάσεις: απτό υλικό περιβάλλον, αξιοπιστία, ανταποκρισιμότητα, 

επικοινωνία, εμπιστοσύνη, πίστη, ασφάλεια, ικανότητα, κατανόηση του πελάτη και 

προσβασιμότητα. Οι διαστάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της 

κλίμακας SERVQUAL με τα 22 ερωτήματα που αντιστοιχούν σε πέντε τελικά διαστάσεις 

(ανταποκρισιμότητα, αξιοπιστία, ενσυναίσθηση, ασφάλεια και απτό περιβάλλον). 

 

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών συνήθως περιγράφεται ως μία μορφή στάσης –

μία μακροπρόθεσμη συνολική αξιολόγηση- με αποτέλεσμα οι δύο δομές (ποιότητα 

υπηρεσίας και στάση) να θεωρούνται όμοιες (Parasuraman et al. 1988, Zeithaml 1988, 

Bitner et al. 1990, Bolton and Drew 1991, Cronin and Taylor 1992, Bitner and Hubert 

1994). Σύμφωνα με τους Sureshcandar et al. (2002), o Allport  από το 1935 όρισε τη 

στάση ως «μία αποκτηθείσα δια μάθησης (learned) προδιάθεση κάποιου να ανταποκρίνεται 

σε ένα αντικείμενο, πρόσωπο ή κατάσταση με ένα συνεπή και σταθερό, ευνοϊκό ή δυσμενή 

τρόπο». Καθώς η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών αντικατοπτρίζει μία γενική, 

συνολική εκτίμηση των υπηρεσιών, θεωρείται παρόμοια με τη στάση. Οι αντιλήψεις για 

την ποιότητα μιας υπηρεσίας θα μπορούσαν να διαμορφωθούν σε διάφορα επίπεδα ενός 

οργανισμού όπως για παράδειγμα με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας-πυρήνα, το 

ευρύτερο φυσικό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου η υπηρεσία παρέχεται και την 

αλληλεπίδραση των πελατών με αυτούς που παρέχουν την υπηρεσία (Bitner and Hubert, 

1994). 

 

Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1988), οι εργασίες των  Sasser, Olsen and Wyckoff 

το 1978, του Groenroos το 1982, των Lehtinen and Lehtinen το 1982 καθώς και τα 

αποτελέσματα των εκτενών ομαδικών εστιασμένων συνεντεύξεων (focus groups) που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Zeithaml and Berry το 1985 υποστηρίζουν την άποψη ότι η 

ποιότητα υπηρεσιών όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, προέρχεται από τη 

σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που περιμένουν ότι οι οργανισμοί των υπηρεσιών θα έπρεπε 

(should) να προσφέρουν (προσδοκίες) και στις αντιλήψεις τους γι’ αυτό που τελικά 

αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν (αντιλαμβανόμενη απόδοση). Από την προσέγγιση αυτή, η 
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ποιότητα μιας υπηρεσίας ορίζεται ως ο βαθμός και η κατεύθυνση της διαφοράς μεταξύ 

προσδοκιών και αντιλαμβανόμενης από τον πελάτη απόδοσής της. Ο όρος «προσδοκίες» 

όπως χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών, διαφέρει από τον τρόπο 

με τον οποίο χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία της ικανοποίησης του πελάτη. 

Συγκεκριμένα, στη βιβλιογραφία της ικανοποίησης «προσδοκίες» θεωρούνται οι 

προβλέψεις που γίνονται από τους πελάτες σχετικά με το τι είναι πιθανό να συμβεί κατά τη 

διάρκεια μιας επικείμενης συναλλαγής. Δηλαδή για τη μέτρηση της ικανοποίησης, η 

κατάλληλη σύγκριση είναι ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης θα ήθελε να του παρασχεθεί 

(would) και σε αυτό που τελικά αντιλήφθηκε ότι του παρασχέθηκε. Αντίθετα στη 

βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών, οι «προσδοκίες» αναφέρονται στο επίπεδο της 

σύγκρισης ανάμεσα στις απαιτήσεις του πελάτη, δηλαδή τι θα έπρεπε (should) να του 

παρασχεθεί και στην αντιλαμβανόμενη απόδοση της υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1988).  

 

 

3.1.2 Πελατειακή Ικανοποίηση  

 

Η ανάγκη για συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη –όπως και βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών– προέρχεται από τη στενή διασύνδεσή της με τις οικονομικές 

αποδόσεις των οργανισμών, ενίοτε ακόμη και με την επιβίωσή τους (Sureshchandar et al., 

2002). Η ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται ως προϋπόθεση της πελατειακής πίστης 

(loyalty) και δέσμευσης (customer commitment) που με την σειρά τους αποτελούν 

προϋπόθεση επίτευξης οικονομικών στόχων όπως αύξηση της κερδοφορίας, του μεριδίου 

αγοράς και της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων (Bolton and Drew 1994, Cronin 

and Taylor 1992, Reichheld 1996, Hackl and Westlund 2000). Η συνειδητοποίηση ότι η 

πελατειακή ικανοποίηση αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πηγή ανάπτυξης διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει αποφασιστική επίδραση στη θέσπιση οργανωσιακών 

προτεραιοτήτων και πρακτικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα 

(Woodruff, 1997).  Αν και παρατηρείται σχετική σύγκλιση στο θέμα της διακριτότητας 

πελατειακής ικανοποίησης και ποιότητας υπηρεσιών από εννοιολογικής απόψεως, η 

λειτουργοποίηση και ο ορισμός τους παραμένουν κάπως ασαφείς (Jones and Suh 2000, 

Babin and Griffin 1998).  

 

Ο  Oliver (1981) συνοψίζει τις προσεγγίσεις της πελατειακής ικανοποίησης στον 

παρακάτω ορισμό: «[η ικανοποίηση είναι μία] ψυχολογική κατάσταση ως αποτέλεσμα της 
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σύνδεσης των συναισθημάτων που περιβάλλουν τις μη επιβεβαιωμένες προσδοκίες με τα 

προηγούμενα συναισθήματα του πελάτη σχετικά με (προηγούμενες) εμπειρίες κατανάλωσης», 

θεωρώντας την ως μία αξιολογική και συναισθηματική ανταπόκριση του πελάτη 

συμπληρώνοντας ότι «… αποτελεί μία εκτίμηση ότι το προϊόν ή η υπηρεσία ή κάποιο 

χαρακτηριστικό τους παρείχε ή παρέχει ένα σχετικό με την κατανάλωσή του επίπεδο 

πληρότητας, συμπεριλαμβάνοντας επίπεδα υπέρ- ή υπό-εκπλήρωσης» (Oliver, 1996). Οι 

παραπάνω ορισμοί συνδέουν την ικανοποίηση με μία συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο Oliver 

ορίζει τη “συγκεκριμένης συναλλαγής” φύση της ικανοποίησης και τη διαφοροποιεί από 

τη “στάση”: «στάση είναι ένας σχετικά διαρκής και σταθερός συναισθηματικός 

προσανατολισμός (προδιάθεση) για ένα προϊόν, οργανισμό ή διαδικασία, ενώ η 

ικανοποίηση αποτελεί μία συναισθηματική αντίδραση που ακολουθεί μία εμπειρία μη 

επιβεβαίωσης (discomfirmation) (σύγκρισης προσδοκιών-αντιλήψεων) η οποία  ενεργεί 

στη βάση της στάσης και είναι σχετική με την κατανάλωση. Η στάση ως εκ τούτου μπορεί 

να μετρηθεί σε όρους πιο γενικούς και είναι λιγότερο περιστασιακή». 

 

Η ικανοποίηση του πελάτη συντίθεται από συναισθηματικά και αντιληπτικά (βιωματικά) 

στοιχεία (Roest and Pieters 1997, Rust and Oliver 1994) καθώς αυτά υπόκεινται σε 

ψυχολογικές επιδράσεις όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

(attributions) (Oliver and Desarbo 1988), διαθέσεις και αισθήματα δικαιοσύνης (Oliver 

and Swan 1989, Tse and Wilton 1988,  Woodraff et al. 1983). Επιπλέον χαρακτηρίζεται 

από τα στοιχεία της έκπληξης (Oliver 1981), της πληρότητας, της ευχαρίστησης, και/ή της 

ανακούφισης (Woodraff et al., 1983) που αισθάνονται οι πελάτες μετά από μία 

συναλλακτική δραστηριότητα. Η πελατειακή ικανοποίηση εξαρτάται από το ιδιαίτερο 

κάθε φορά περιβάλλον και επηρεάζεται από στοιχεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος 

(Gumus and Koleoglou, 2002). Επιπλέον μπορεί να επηρεαστεί και από βασικές 

δημογραφικές μεταβλητές των πελατών όπως το φύλο και η ηλικία (Dimitriades and 

Maroudas, 2007).   

 

Κάποιοι συγγραφείς (Churchill and Surprenant, 1982) ορίζουν την πελατειακή 

ικανοποίηση ως το αποτέλεσμα της σύγκρισης κόστους/οφέλους της συναλλαγής ή το 

αποτέλεσμα μιας ανταλλαγής μεταξύ των «δούναι και λαβείν» στοιχείων σε μία 

συναλλακτική βάση. Οι  Bitner and Hubbert (1994) –μεταξύ άλλων- υποστηρίζουν ότι οι 

πελάτες μπορούν επίσης να είναι ικανοποιημένοι/δυσαρεστημένοι σε μία συνολική βάση. 

Ο Oliver (1993) αναφέρει σχετικά ότι η ικανοποίηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
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οποιασδήποτε διάστασης, σχετικής ή όχι με την ποιότητα της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, 

ένα δυσλειτουργικό τηλεσύστημα πιστωτικών καρτών που δεν τελεί υπό τον έλεγχο της 

τράπεζας και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία διάσταση της ποιότητας των 

υπηρεσιών της, μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση του πελάτη της τράπεζας. Η 

ικανοποίηση σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζεται ως μία μετα-αγοραστική μεταβλητή 

κυρίως λόγω της αδιάσπαστης αλληλεπίδρασης μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. 

 

Η πελατειακή ικανοποίηση στον τομέα των υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά από τον τομέα 

της μεταποίησης και θεωρείται μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη μεταβλητή που 

συντίθεται από πολλά και διαφορετικά στοιχεία (Veloutsou et al., 2005). Ενώ η 

ικανοποίηση από τα εμπράγματα αγαθά συχνά εστιάζεται στο ίδιο το προϊόν η σε κάποια 

απτά χαρακτηριστικά του, η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες μπορεί να προέρχεται τόσο 

από απτά όσο και από μη απτά χαρακτηριστικά της συνολικής προσφοράς τους 

(Groenroos, 1990). Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες θα μπορούσε να 

οριστεί ως μία συνάρτηση των εμπειριών του πελάτη και της σχέσης αλλληλεπίδρασής  

του με αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες, καθώς επίσης και του φυσικού περιβάλλοντος 

των υπηρεσιών (Nicholls et al., 1998).      

 

Αν και η πελατειακή ικανοποίηση ως μία σύνθετη και πολύπλοκη μεταβλητή είναι λογικό 

να διαμορφώνεται από πολλά και διαφορετικά στοιχεία, η λειτουργοποίησή της δεν είναι 

σαφής. Παρόλο που κάποιοι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ένα μόνο στοιχείο (single-

item) για τη μέτρησή της (Yuuksel and Rimmington 1998), οι κλίμακες πολλαπλών 

ερωτημάτων μπορούν να την ερμηνεύσουν με καλύτερο και πιο έγκυρο τρόπο (Veloutsou 

et al., 2005). Οι Bitner and Hubert (1994) χρησιμοποίησαν μία κλίμακα τεσσάρων 

ερωτημάτων για τη μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη, ενώ και άλλες 

εργασίες χρησιμοποίησαν κλίμακες πολλαπλών ερωτημάτων (Westbrook and Oliver 1981, 

Crosby and Stephens 1987, Suprenant and Solomon 1987, Oliver and Swan 1989). Οι 

Shemwell et al. (1998) χρησιμοποίησαν μία κλίμακα πέντε ερωτημάτων για την 

υποδειγματοποίηση της ικανοποίησης Οι  Price et al. (1995) στην ανάπτυξη ενός δομικού 

μοντέλου ελέγχου σχέσεων μεταξύ απόδοσης του οργανισμού, συναισθηματικής 

αντίδρασης και ικανοποίησης από την υπηρεσία, μέτρησαν την ικανοποίηση με μία 

κλίμακα έξι ερωτημάτων. Οι Sureshchandar et al. (2002) προτείνουν τη λειτουργοποίηση 

της ικανοποίησης στα ίδια πλαίσια και με τις ίδιες διαστάσεις και ερωτήματα με την 

αντίστοιχη κλίμακα λειτουργοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών, το SERVQUAL. 
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Από τη συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία της πελατειακής ικανοποίησης, παρατηρείται 

επίσης ότι αρκετές εργασίες εστιάζονται σε επίπεδο συγκεκριμένων συναλλαγών. Οι 

σύγχρονοι ερευνητές ωστόσο, αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη φύση της και 

εγκαταλείποντας τη μονοδιάστατη αξιολόγησή της άρχισαν να την εξετάζουν σε πολλαπλά 

επίπεδα του οργανισμού, θεωρώντας τη συνολική ικανοποίηση ως μία συνάρτηση 

πολλαπλών εμπειριών ή συναλλαγών των πελατών με αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες 

(Sureshchandar et al., 2002) .  

 

Οι δύο πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες πολυθεματικές κλίμακες μέτρησης της 

ικανοποίησης είναι η SERVQUAL των Parasuraman et al. (1988) και η SERVPERF των 

Cronin and Taylor (1992) με δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Brady et al., 2002). Η 

πρώτη διαφορά έγκειται στο ότι η πρώτη κλίμακα λειτουργοποιεί την ικανοποίηση 

συγκρίνοντας τις προσδοκίες με τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών. 

Η δεύτερη έχει να κάνει με τις διαστάσεις: η SERVQUAL οριοθετεί την ικανοποίηση στα 

πλαίσια πέντε διακριτών διαστάσεων (ανταποκρισιμότητα, συναισθηματική κατανόηση, 

αξιοπιστία, ασφάλεια και απτό υλικοτεχνικό περιβάλλον), ενώ η SERVPERF 

χρησιμοποιείται ως μία γενική κλίμακα αποτελούμενη από τα 22 ερωτήματα του 

βασιζόμενου στην αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών τμήματος του SERVQUAL 

(Dimitriades and Μaroudas, 2007).  

 

Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις (assessments) των πελατών για 

υπηρεσίες που λαμβάνουν σε μία συνεχή σταθερή βάση προσδιορίζονται και ερμηνεύονται 

καλύτερα μόνο από την αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών, υπονοώντας ότι οι 

βασιζόμενες μόνο στην απόδοση (και όχι στις προσδοκίες) κλίμακες μέτρησης εξηγούν 

μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη (Zhou, 

2004). Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με ευρήματα εμπειρικών μελετών επιβεβαιώνοντας 

ότι το SERVPERF οδηγεί σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις, μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας, 

υψηλότερο επίπεδο ερμηνευόμενης διασποράς και συνεπώς μικρότερο στατιστικό σφάλμα 

συγκριτικά με την κλίμακα SERVQUAL που μετράει την ικανοποίηση του πελάτη ως τη 

διαφορά μεταξύ προσδοκιών και αντιλαμβανόμενης απόδοσης  (Llusar and Zornoza 2000).    

 

Τέλος, σύμφωνα με τους Vilares and Coelho (2003) η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται 

στην ικανοποίηση του πελάτη φαίνεται και από τη συνεχή ανάπτυξη και καθιέρωση 

δεικτών ικανοποίησης πελατών σε εθνικό κυρίως επίπεδο, γνωστοί και ως εθνικά 
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βαρόμετρα ικανοποίησης του πελάτη (βλ. Fornell 1992,  Anderson et al., 1994,  Bruhn and 

Grund 2000). Τέτοιοι δείκτες ή βαρόμετρα έχουν καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε 

πολλές χώρες όπως για παράδειγμα στη Σουηδία από το 1989, στη Γερμανία από το 1992 

και στις Η.Π.Α. το 1994 (American Customer Satisfaction Index -ACSI). Επίσης, πιλοτικά 

προγράμματα εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της 

Νορβηγίας, της Ρωσίας και της Ελβετίας. Η τάση αυτή τελευταία άρχισε να υπερβαίνει τα 

εθνικά όρια με την ανάπτυξη υπερεθνικών δεικτών–βαρομέτρων ικανοποίησης όπως για 

παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης του Πελάτη (European Customer 

Satisfaction Index  -ECSI). Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί επίσης βασικό κριτήριο 

αξιολόγησης των οργανωσιακών αποτελεσμάτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Οργανωσιακής Αριστείας EFQM (EFQM, 2003).  

 

• Πελατειακή ικανοποίηση  και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Η ικανοποίηση του πελάτη από τις υπηρεσίες εξαρτάται από το ιδιαίτερο κάθε φορά 

περιβάλλον υπηρεσιών στη βάση πολιτισμικών και άλλων ιδιαίτερων δημογραφικών 

χαρακτηριστικών όπως το φύλο και η ηλικία (Dimitriades and Maroudas, 2007). Σχετικές 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε υπηρεσίες υγείας για τη διερεύνηση της ικανοποίησης 

σε σχέση με βασικές δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο και η ηλικία σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, αποκάλυψαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς τείνουν να 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας, συγκριτικά με τους νεότερους 

σε ηλικία ασθενείς (Batchelor et al. 1994, Choi et al. 2005, Williams and Calnan 1991). 

Τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης και συγκεκριμένα της φορολογικής διοίκησης, έδειξαν ότι το φύλο και 

η ηλικία επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση των πελατών που στην προκειμένη 

περίπτωση ήταν οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας 

υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι άντρες φορολογούμενοι τείνουν να 

αξιολογούν διαφορετικά και να διαβαθμίζουν την ικανοποίησή τους από την ποιότητα 

υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ σε ανώτερα επίπεδα, συγκριτικά με τις γυναίκες και τους νεότερους 

σε ηλικία φορολογούμενους (Dimitriades and Maroudas, 2007).    
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3.1.3  Σχέση αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης   

 

Παρά τη σύγχυση που παρατηρείται στο ευρύ φάσμα της βιβλιογραφίας ως προς τον 

ορισμό και τη σχέση των δύο εννοιών, αναδεικνύεται μία βασική συμφωνία στο ότι 

“ποιότητα υπηρεσιών” και “ικανοποίηση” του πελάτη αποτελούν εννοιολογικά διακριτές 

αλλά στενά συσχετιζόμενες δομές/έννοιες (Parasuraman et al. 1994, Dabholkar et al.  

2000, Shemwell et al. 1998).  Η διάκριση των δύο εννοιών αποτελεί  σημαντικό ζήτημα 

τόσο για τους ερευνητές όσο και για τα διοικητικά στελέχη, προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί εάν αντικειμενικός στόχος ενός οργανισμού θα πρέπει να είναι ο υψηλός 

βαθμός ικανοποίησης των πελατών του ή η παροχή ενός βέλτιστου επιπέδου ποιότητας 

υπηρεσιών. Η επικρατούσα τάση στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να είναι ότι η 

ικανοποίηση αποτελεί μία ανώτερης τάξης (higher order) μεταβλητή και οι αντιλήψεις για 

την ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζουν το αίσθημα της ικανοποίησης το οποίο με τη σειρά 

του επηρεάζει τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη (Hurley and Estalami 

1998, Cronin et al. 2000). Παρόλα αυτά, το θέμα συνεχίζει να τίθεται και να απασχολεί 

τους ερευνητές τόσο σε εμπειρικό όσο και σε εννοιολογικό επίπεδο (Bigne et al., 2003). 

 

Σύμφωνα με τους Cronin and Taylor (1992) το μείζον πρόβλημα στη σχετική 

βιβλιογραφία είναι η διστακτικότητα που παρατηρείται ως προς τον ξεκάθαρο ορισμό της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών ως “στάση” η οποία περιγράφεται συνήθως ως 

«…παρόμοια κατά πολλούς τρόπους με μία στάση» (Parasuraman Zeithaml and Berry, 

1988). Οι ερευνητές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις δύο έννοιες χρησιμοποιώντας 

ακόμη και το υπόδειγμα της σύγκρισης προσδοκιών-αντιλήψεων (disconfirmation format)  

που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών (βλ. Bitner 1990, 

Groenroos 1990, Heskett et al. 1990, Parasuraman et al. 1988,   Zeithaml et al. 1991). Ο 

Oliver (1980) υποστηρίζει ότι ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση αποτελούν διακριτές 

αλλά σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, από την άποψη ότι η ικανοποίηση παρεμβαίνει 

στο αποτέλεσμα της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών της επόμενης περιόδου, 

συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας αναθεωρημένης αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

υπηρεσιών. Η ικανοποίηση κατ’ αυτόν τον τρόπο γρήγορα γίνεται μέρος της 

αναθεωρημένης αντίληψης για την ποιότητα των υπηρεσιών. Η λογική αυτή φαίνεται να 

είναι συνεπής με τα ευρήματα των Bolton and Drew (1991) και θέτει σε αμφισβήτηση τη 

χρησιμοποίηση του πλαισίου σύγκρισης προσδοκιών-αντιλήψεων (disconfirmation 

framework) ως το βασικό κριτήριο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, για τον λόγο ότι η 
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σύγκριση προσδοκιών-αντιλήψεων (disconfirmation) εμφανίζεται μόνο να μεσολαβεί και 

όχι να ορίζει τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών (Cronin and Taylor, 

1992).         

 

Σημαντικό επίσης θέμα που δεν έχει ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί και χρήζει περαιτέρω 

εμπειρικής διερεύνησης είναι η αιτιατή σχέση των δύο εννοιών. Οι Parasuraman et al.. 

(1985, 1988) αρχικά υποστήριξαν ότι ανώτερα επίπεδα αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

υπηρεσιών οδηγούν σε μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. Στη συνέχεια, άλλες μελέτες 

φάνηκε να υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση αποτελεί προϋπόθεση της ποιότητας των 

υπηρεσιών (Bitner 1990, Bolton and Drew 1991). Συγκεκριμένα, ο  Bitner στα πλαίσια 

ανάπτυξης ενός μοντέλου αξιολόγησης «της επαφής με την υπηρεσία» υποστήριξε 

εμπειρικά την επίδραση της ικανοποίησης στην ποιότητα των υπηρεσιών. Οι Bolton and 

Drew (1991) σε άλλη μελέτη, με βάση τη γενικώς αποδεκτή υπόθεση ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών είναι ανάλογη με τη στάση, επιβεβαίωσαν ότι η ικανοποίηση αποτελεί 

προϋπόθεση της ποιότητας υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η τρέχουσα 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών (Attidute t) είναι συνάρτηση της προγενέστερης 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (Attidute t-1) και του επιπέδου 

ικανοποίησης/δυσαρέσκειας του πελάτη από το τρέχον επίπεδο απόδοσης της υπηρεσίας 

(CS/D t). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση είναι μία διακριτή μεταβλητή 

η οποία παρεμβαίνει στις προγενέστερες αντιλήψεις προκειμένου να διαμορφωθεί το 

τρέχον επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ποιότητας μιας υπηρεσίας:  (Attidute t) = f (CS/D t, 

Attidute t-1). Η σχέση αυτή υπονοεί ότι η διεργασία σύγκρισης προσδοκιών και 

αντιλήψεων (disconfirmation process), οι προσδοκίες και η αντιλαμβανόμενη απόδοση της 

υπηρεσίας θα έπρεπε να έχουν μία σημαντική επίδραση πάνω στις τρέχουσες αντιλήψεις 

του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, τα ευρήματά τους δείχνουν 

ότι η ποιότητα υπηρεσιών επηρεάζεται έντονα από την τρέχουσα αντιλαμβανόμενη 

απόδοση των υπηρεσιών και ότι η επίδραση της σύγκρισης προσδοκιών και αντιλήψεων 

(discomfirmation) είναι σχετικά ασθενής και προσωρινή. Οι Parasuraman et al. (1988) 

θεωρούν την ποιότητα υπηρεσιών ως μία μακροχρόνια συνολική αξιολόγηση ενώ την 

ικανοποίηση ως αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής/επαφής, υποστηρίζοντας ότι 

γεγονότα ικανοποίησης/δυσαρέσκειας διαχρονικά θα καταλήξουν σε αντιλήψεις ποιότητας 

υπηρεσιών.  
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Πιο πρόσφατα, η άποψη ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση της 

ικανοποίησης  άρχισε να λαμβάνει ισχυρή υποστήριξη. Ο Oliver (1993) ήταν ο πρώτος 

που υποστήριξε ότι η ποιότητα υπηρεσιών θα μπορούσε να είναι μία προϋπόθεση για την 

ικανοποίηση του πελάτη, ανεξάρτητα από το εάν είχε μετρηθεί για μία συγκεκριμένη 

εμπειρία ή διαχρονικά. Αρκετές εμπειρικές μελέτες κατέληξαν επίσης σε παρόμοια 

αποτελέσματα (Bigne et al. 2003, Anderson and Sullivan 1993, Spreng and Mackoy 1996, 

Dabholkar et al. 2000). Ο Oliver (1997) θεωρεί την ικανοποίηση του πελάτη ως μία 

ευρύτερη έννοια από την ποιότητα υπηρεσιών και ως εκ τούτου θα μπορούσε να 

υποστηριχτεί ότι η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση της πρώτης. Συνοψίζει τις διαφορές 

των δύο εννοιών (ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης) σε τρία βασικά σημεία: 

• οι εκτιμήσεις για το επίπεδο της ποιότητας μιας υπηρεσίας αποτελούν αξιολόγηση 

συγκεκριμένων όψεων ή χαρακτηριστικών της, ενώ οι εκτιμήσεις της ικανοποίησης είναι 

πιο γενικές 

• η αξιολόγηση της ποιότητας μιας υπηρεσίας βασίζεται στις αντιλήψεις για την απόδοσή 

της, ενώ η ικανοποίηση συμπεριλαμβάνει και άλλα σημεία αναφοράς όπως οι ανάγκες ή η 

δίκαιη μεταχείριση 

• οι εκτιμήσεις της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών είναι περισσότερο αντιληπτικές 

(βιωματικές), ενώ της ικανοποίησης περισσότερο συναισθηματικές αντιδράσεις. 

 

Οι Cronin and Taylor (1992) σε μία δομική ανάλυση που πραγματοποίησαν για τον  

έλεγχο αιτιατών σχέσεων ανάμεσα στην ικανοποίηση, στη συνολική ποιότητα υπηρεσιών 

και στην πρόθεση αγοράς, βρήκαν ότι οι δείκτες της σχέσης: ποιότητα υπηρεσιών → 

ικανοποίηση → πρόθεση αγοράς, εμφανίστηκαν όλοι στατιστικά σημαντικότεροι από τους 

δείκτες της σχέσης: ικανοποίηση → ποιότητα υπηρεσιών → πρόθεση αγοράς. Οι  Spreng 

and Mackoy (1996) που μελέτησαν τη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης 

αποκάλυψαν ότι τα δεδομένα τους είχαν καλύτερη προσαρμοστικότητα εκεί όπου γίνονταν 

η υπόθεση ότι η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζει την ικανοποίηση. Οι Lee, Lee and 

Yoo (2000) στα πλαίσια των ορισμών της αντίληψης και της ικανοποίησης διατείνονται 

ότι ο πελάτης μπορεί να αξιολογήσει (δυσαρέσκεια ή ικανοποίηση) ένα πράγμα (προϊόν, 

υπηρεσία ή γεγονός) μόνο μετά από την ερμηνεία (αντίληψη) του πράγματος. Η υπόθεση 

αυτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο συγκεκριμένης συναλλαγής όσο και σε 

συνολικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι πελάτες μπορεί να αντιληφθούν 

την ποιότητα υπηρεσιών άμεσα ή σε κάποιον ύστερο χρόνο και να συγκρίνουν τις 
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αντιλήψεις με τις προσδοκίες τους. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας, οι 

προσδοκίες και η σύγκριση προσδοκιών και αντιλήψεων (disconfirmation) οδηγούν τότε 

στην ικανοποίηση/δυσαρέσκεια. 

 

Κρίσιμο στοιχείο για την αποσαφήνιση της σχέσης των δύο εννοιών αποτελεί η 

διαφοροποίησή τους σε δύο επίπεδα: α) σε επίπεδο συγκεκριμένης συναλλαγής και β) σε 

συνολικό επίπεδο. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι σε επίπεδο μίας συγκεκριμένης 

συναλλαγής ή “επαφής”, η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση της ικανοποίησης, 

ενώ σε συνολικό επίπεδο η ικανοποίηση είναι αυτή που επηρεάζει την ποιότητα 

υπηρεσιών (Oliver 1997, Dabholkar et al. 2000). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε 

επίπεδο συγκεκριμένης συναλλαγής (transaction level) η ποιότητα των υπηρεσιών 

επηρεάζει την ικανοποίηση, αλλά και η τελευταία με τη σειρά της επηρεάζει τις 

αντιλήψεις της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών η οποία αποτελεί μία προϋπόθεση της 

συνολικής ικανοποίησης. Ο όρος «συνολική» νοείται ως το σύνολο όλων των 

προηγούμενων και τρεχουσών συναλλαγών (Bigne et al. 2003, Parasuraman et al. 1994, 

Athiyaman 1997). 

 

Στην περίπτωση των υλικών αγαθών, φαίνεται να γίνεται απόλυτα αποδεκτό ότι η 

ποιότητα προηγείται της ικανοποίησης, αφού η ποιότητα αποτελεί θεμελιωδώς μία 

ικανότητα παραγωγής και η ικανοποίηση (ή δυσαρέσκεια) εμφανίζεται μετά από την 

κατανάλωση. Η άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετείται και από τα κυριότερα μοντέλα ολικής 

ποιότητας και οργανωσιακής αριστείας (EFQM, MBQA, Deming) τα οποία θεωρούν την 

ικανοποίηση ως ένα αποτέλεσμα ή συνέπεια της ποιότητας, όπως ακριβώς και τα 

οικονομικά αποτελέσματα. Από την προοπτική αυτή, η διοίκηση της ποιότητας υπηρεσιών 

αποτελεί ένα εργαλείο στη διάθεση των οργανισμών, ενώ η ικανοποίηση είναι το 

αποτέλεσμα ή η συνέπεια της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 

Η ύπαρξη συγκεχυμένων ευρημάτων σχετικά με την κατεύθυνση της σχέσης ανάμεσα στις 

δύο μεταβλητές και η έλλειψη ενός ενιαίου θεωρητικού πλαισίου, οδήγησε τους 

Parasuraman et al. (1994) να υποστηρίξουν ότι η ανάδειξη αντικρουόμενων προσεγγίσεων 

θα μπορούσε να αποδοθεί στην “καθολική/γενική” εκτίμηση όπου εστιάζεται το 

μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών, σε αντίθεση με το 

μεγαλύτερο μέρος της έρευνας της ικανοποίησης που εστιάζεται σε επίπεδο 

συγκεκριμένων συναλλαγών. Υποστηρίζουν επίσης ότι και οι δύο μεταβλητές θα 
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μπορούσαν να εξεταστούν τόσο από μία συνολική προοπτική όσο και από μία προοπτική 

συγκεκριμένων συναλλαγών. Είναι προφανές ότι οι πιθανές διαχρονικές επιδράσεις της 

μίας μεταβλητής στην άλλη και αντίστροφα, θα πρέπει να ενσωματωθούν και να 

εξεταστούν σε ένα πλαίσιο σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος (Fournier and Mick, 1999).     

Η ικανοποίηση είναι μία δυναμική μεταβλητή με σωρευτικό συστατικό στοιχείο την 

εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις αντιλήψεις για την ποιότητα και 

αντίστροφα (Bigne et al. 2003, Baba and Huber, 2000).  

 

Οι Fournier and Mick (1999) θεωρούν ότι η ικανοποίηση εμπεριέχει και ένα κοινωνικό 

στοιχείο. Για παράδειγμα, τα υπόλοιπα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να επηρεάσουν το 

αίσθημα της ικανοποίησης κάποιου ατόμου. Υποστηρίζουν μία ενδεχομενική θεωρία της 

ικανοποίησης, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία της ικανοποίησης είναι δυναμική και 

εξαρτάται από το ιδιαίτερο κάθε φορά περιβάλλον.  

 

Συμπερασματικά και παρά τα συγκεχυμένα ευρήματα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, η 

επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία φαίνεται να είναι ότι η ικανοποίηση αποτελεί μία 

ανώτερης τάξης (higher order) μεταβλητή και ότι οι αντιλήψεις για την ποιότητα 

υπηρεσιών επηρεάζουν το αίσθημα της ικανοποίησης, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει 

τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη (Hurley and Estalami 1998, Cronin et 

al. 2000). Παρόλα αυτά, το θέμα συνεχίζει να τίθεται και να απασχολεί τους ερευνητές 

τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο (Bigne et al., 2003) . 
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3.2 Ενδοοργανωσιακό Μάρκετινγκ με εστίαση στις εσωτερικές υπηρεσίες 
 

Λόγω του ότι η διατριβή εστιάζεται σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και  συγκεκριμένα 

στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), προτιμάται η χρήση του όρου 

“εσωτερικό” ή “ενδοοργανωσιακό” αντί του “ενδοεπιχειρησιακού” μάρκετινγκ και 

υπηρεσιών γιατί το τελευταίο στην ελληνική πραγματικότητα παραπέμπει κυρίως σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο όρος που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία 

είναι internal marketing και internal services. Οι όροι “ενδοοργανωσιακό” και 

“εσωτερικό” χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Για τις υπηρεσίες προτιμάται ο όρος 

“εσωτερικές”. 

Η έννοια του Ενδοοργανωσιακού Μάρκετινγκ (ΕΜ) εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 και προτάθηκε ως μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση των υπηρεσιών η οποία 

υποστήριζε την εφαρμογή των γενικών αρχών του μάρκετινγκ (και των στοιχείων του 

μείγματός του) εντός των πλαισίων λειτουργίας ενός οργανισμού και των εργαζομένων σε 

αυτόν, με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων της “ενδοοργανωσιακής αγοράς” (internal 

market) (Berry 1981, Groenroos 1981). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει και υποκινεί όλα 

τα μέλη ενός οργανισμού στον σαφή προσδιορισμό των ρόλων τους και στην υιοθέτηση 

ενός πελατοκεντρικού και υπηρεσιακού προσανατολισμού –είτε είναι εργαζόμενοι 

“πρώτης γραμμής” (front line) είτε εργαζόμενοι “υποστήριξης” (back-stage)– προκειμένου 

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εξωτερικών πελατών (Cowel, 1984). Πρωταρχικός 

στόχος του ΕΜ είναι η αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων ως 

ιδιαίτεροι προμηθευτές υπηρεσιών (individual service providers) και η καλλιέργεια σε 

αυτούς ενός πελατοκεντρικού προσανατολισμού με σκοπό τη βελτίωση της ικανοποίησης 

του πελάτη μέσω της σχέσης αλληλεπίδρασης εργαζόμενου-πελάτη (Varey, 1995). Μέσω 

της ικανοποίησης των εργαζομένων επιδιώκεται η βελτίωση των αντιλήψεων των πελατών 

για την ποιότητα υπηρεσιών και της ικανοποίησής τους από τη λήψη αυτών (George 1990,  

Groenroos 1989).   

 

 

3.2.1 Περιεχόμενο και ορισμοί του Ενδοοργανωσιακού Μάρκετινγκ 

 

Αν και η έννοια του ενδοοργανωσιακού μάρκετινγκ έχει αναγνωριστεί και μελετηθεί από 

αρκετούς συγγραφείς, δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση σε έναν ενιαίο και καθολικά 

αποδεκτό ορισμό (Rafiq and Ahmed, 1993). Ο Berry (1984) για παράδειγμα θεωρεί τους 
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εργαζόμενους ως εσωτερικούς πελάτες και την εργασία τους ως εσωτερικά “προϊόντα”, 

δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια παροχής εσωτερικών προϊόντων που να ικανοποιούν 

τις ανάγκες και τις επιθυμίες αυτών των εσωτερικών πελατών, στα πλαίσια των 

αντικειμενικών στόχων του οργανισμού. Οι  George and Grönroos (1989) διατείνονται ότι 

«η εσωτερική αγορά των εργαζομένων υποκινείται καλύτερα για πελατοκεντρικές και 

υπηρεσιο-κεντρικές συμπεριφορές από μία τύπου μάρκετινγκ (marketing-like) 

ενδοοργανωσιακή προσέγγιση». Οι Kotler and Amstrong (1991) ορίζουν την ένοια του ΕΜ 

ως «την καθιέρωση ενός πελατοκεντρικού προσανατολισμού των εργαζομένων με την 

εκπαίδευση και υποκίνηση τόσο των εργαζομένων πρώτης γραμμής όσο και του προσωπικού 

υποστήριξης, έτσι ώστε να εργάζονται σαν μία ομάδα». Οι Johnson et al. (1986) 

περιγράφουν την έννοια του ΕΜ ως «την προσπάθεια ενός οργανισμού υπηρεσιών να 

παρέχει σε όλα τα μέλη του μια σαφή κατανόηση της αποστολής και των στόχων του και 

παράλληλα με κατάλληλα προγράμματα  εκπαίδευσης, υποκίνησης και αξιολόγησης να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα». Οι Bekkers and Van Hasstrecht (1993) ορίζουν 

το εσωτερικό μάρκετινγκ ως «κάθε σχήμα μάρκετινγκ στα πλαίσια ενός οργανισμού που 

εστιάζει την προσοχή του στις εσωτερικές/ενδοοργανωσιακές δραστηριότητες που χρειάζεται 

να αλλάξουν προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της ¨εξωτερικής αγοράς¨». Τέλος, οι 

Ballantyne et al. (1995) θεωρούν το εσωτερικό μάρκετινγκ ως μία διαδικασία δημιουργίας 

συνθηκών αγοράς εντός του οργανισμού με σκοπό την ικανοποίηση αναγκών και 

επιθυμιών των εσωτερικών πελατών. 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς αναδεικνύονται δύο κοινά χαρακτηριστικά: α) το 

ενδοοργανωσιακό μάρκετινγκ αποτελεί μία φιλοσοφία διοίκησης που αντιμετωπίζει τους 

εργαζόμενους ως εσωτερικούς πελάτες και  β) περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες 

που βελτιώνουν την εσωτερική επικοινωνία και τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό των 

εργαζομένων, καθώς και τη σύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων με την εξωτερική 

απόδοση του οργανισμού. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως  μία φιλοσοφία διοίκησης με 

έμφαση στην υποκίνηση και στην “υποστήριξη” των εργαζομένων  παρά ένα βραχυχρόνιο 

πρόγραμμα ή προσπάθεια παραίνεσης για αύξηση του ενδιαφέροντος των εργαζομένων 

προς τους πελάτες (George, 1990).   

 

Οι Schneider and Bowen (1985) υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να 

παρέχουν άριστες υπηρεσίες στους πελάτες, όταν ο οργανισμός θα τους εφοδίαζε με τους 

απαραίτητους πόρους και την υποστήριξη της διοίκησης. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι 
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“πρώτης γραμμής” που αντιμετωπίζονται σαν αξιόλογα πρόσωπα από τον οργανισμό είναι 

πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν τους πελάτες με τον ίδιο τρόπο (Schneider et al., 1994). 

Οι οργανισμοί θα μπορούσαν επίσης να καλλιεργήσουν ένα κλίμα “υπηρεσίας” με την 

καθιέρωση και εφαρμογή πρακτικών που να διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών 

ποιότητας ανταμείβοντας τις άριστες υπηρεσίες στα πλαίσια του οργανισμού (Bowen and 

Schneider, 1988).  

 

Αρκετοί επίσης συγγραφείς (Reynoso and Moores 1995) αντιμετωπίζουν τους 

“εσωτερικούς” πελάτες με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους “εξωτερικούς”. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι άλλοι επισημαίνουν διαφορές ανάμεσά τους. Οι Nagel and Gilliers 

(1990) για παράδειγμα υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός πελάτης συχνά γίνεται δέσμιος του 

εσωτερικού προμηθευτή του. Ο Albrecht (1990) επισημαίνει ότι κάποια τμήματα ή 

εργαζόμενοι γνωρίζοντας ότι αποτελούν «μονοπωλιακή επιλογή» αναπτύσσουν μία 

ανελαστική στάση του τύπου «πάρτο ή άφησε το, αν δεν σου αρέσει» προς τους 

εσωτερικούς πελάτες τους. 

 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, σε όλα τα συστήματα παροχής υπηρεσιών οι 

εργαζόμενοι θεωρούνται ως μέρος μιας «αλυσίδας πελατών» (customer chain)  που αρχίζει 

από τους εξωτερικούς προμηθευτές και καταλήγει στους εξωτερικούς πελάτες. Η άποψη 

αυτή των διαφορετικών προμηθευτών και πελατών φαίνεται να συνδέεται στενά με την 

έννοια της «αλυσίδας αξίας» (Porter, 1985). Η απόδοση του εσωτερικού πελάτη ως αιτιατή 

μεταβλητή που σχετίζεται με την ικανοποίησή του από τις εσωτερικές υπηρεσίες που 

λαμβάνει από τους συνεργάτες του (Czepiel, 1990) εξαρτάται από μεγάλο αριθμό 

μεταβλητών όπως για παράδειγμα από την παρεχόμενη προς αυτόν εκπαίδευση, την 

προηγούμενη εμπειρία του, το επίπεδο των γνώσεών του, την αντίληψη που έχει 

διαμορφώσει για τον οργανισμό καθώς επίσης και στοιχείων της προσωπικότητάς του. 

 

 

3.2.2 Eσωτερικές Yπηρεσίες  

 

Οι οργανισμοί συνήθως εστιάζουν την προσοχή τους στις εξωτερικές υπηρεσίες που 

παρέχουν και στους εξωτερικούς πελάτες τους, υποβαθμίζοντας τη σημασία και 

κρισιμότητα του εργαζόμενου ως ¨εσωτερικού πελάτη¨ καθώς και των εσωτερικών 
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υπηρεσιών, έννοιες που αποτελούσαν μέχρι σχετικά πρόσφατα περισσότερο ένα θέμα 

θεωρητικών συζητήσεων παρά πρακτικής εφαρμογής (Reynoso and Moore, 1995).  

 

Εσωτερικές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από διακριτές οργανωσιακές 

μονάδες (τμήματα) ή από τους εργαζόμενους σε αυτές, προς άλλες μονάδες (τμήματα) ή 

εργαζόμενους εντός του οργανισμού (Stauss, 1995). Όπως οι εξωτερικοί πελάτες έτσι και 

οι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε έναν αριθμό «επαφών» (συναλλαγών) προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους που προκύπτουν στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιακών 

τους καθηκόντων. Οι εσωτερικές αυτές επαφές (encounters) περιλαμβάνουν σχέσεις 

ανάμεσα στους εργαζόμενους ¨πρώτης γραμμής¨ -δηλαδή αυτούς που έρχονται σε επαφή 

με τους εξωτερικούς πελάτες (front office)-  και στους εργαζόμενους ¨υποστήριξης¨ που 

βρίσκονται πίσω από αυτούς (back-office) και τους υποστηρίζουν, ανάμεσα στους 

εργαζόμενους ¨πρώτης γραμμής¨ και στους γραμμικούς προϊσταμένους τους, ανάμεσα 

στους γραμμικούς προϊσταμένους και στους εργαζόμενους υποστήριξης, κλπ. Στους 

οργανισμούς του δημοσίου τομέα, οι σχέσεις αυτές γίνονται πιο πολύπλοκες αφού εκτός 

της υπηρεσιακής εμπλέκεται και η πολιτική ηγεσία. 

  

Η παροχή ποιοτικών εσωτερικών υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο προσδιοριστικό παράγοντα 

για την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού (Gremler et. al., 1994, Heskett 1987, 

Schlesinger and Heskett 1991, Schneider and Bowen 1995, George 1977), αφού η 

ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 

την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. Ο George (1990) περιέγραψε τη διαδικασία 

παραγωγής μιας υπηρεσίας ως ένα δίκτυο συστημάτων που δημιουργείται από 

αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων επιμέρους διεργασιών. Κάθε 

εξωτερική (τελική) υπηρεσία αποτελεί συνάρτηση αλληλοϋποστηριζομένων εσωτερικών 

υπηρεσιών και ως εκ τούτου αν οι εσωτερικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και κακής 

ποιότητας τότε και η τελική υπηρεσία προς τον εξωτερικό πελάτη θα είναι χαμηλής 

ποιότητας. Η ικανότητα των εργαζομένων “πρώτης γραμμής” να λειτουργούν 

αποτελεσματικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη που λαμβάνουν από 

άλλους εργαζόμενους και από τον oργανισμό (George and Grönroos, 1989). Το προσωπικό 

υποστήριξης θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του με τρόπο που να βοηθάει τους 

εργαζόμενους “πρώτης γραμμής” στην εξυπηρέτηση των εξωτερικών πελατών. Η παροχή  

ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους “πρώτης γραμμής” από 

τους ενδοοργανωσιακούς προμηθευτές τους θεωρείται επιβεβλημένη για τη βελτίωση της 
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ποιότητας των εξωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών 

(George, 1990).   

  

Η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία στον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής υπηρεσιών 

(Reynoso and Moores 1995, Feldman 1991, Nagel and Gilliers 1990) που μπορεί να 

οδηγήσει μακροχρόνια σε εξοικονόμηση πόρων (μείωση κόστους) και σε αύξηση 

οικονομικών ωφελειών  (Davis 1991, Rowen 1992).   

 

Ο Heskett (1994) αναφέρεται στην έννοια της αλυσίδας οφέλους της υπηρεσίας (Service 

Profit Chain) σύμφωνα με την οποία: η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών επιδρά στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων, η οποία οδηγεί σε παροχή εξωτερικών υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη, η οποία ενισχύει τον 

βαθμό πελατειακής πίστης, συμβάλλοντας σε αύξηση της κερδοφορίας και ανάπτυξης του 

oργανισμού. Παρά τη γενική αποδοχή της έννοιας της «αλυσίδας οφέλους των 

υπηρεσιών» (Heskett et al., 1994) οι περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 

υπηρεσιών και αύξησης της ικανοποίησης εστιάζονται και έχουν ως σημείο αναφοράς τον 

εξωτερικό πελάτη, με σχετικά περιορισμένη εστίαση στις σχέσεις μεταξύ τμημάτων και 

εργαζομένων ενός οργανισμού (Davis, 1991). Ως εκ τούτου ελάχιστη εμπειρική έρευνα 

έχει διεξαχθεί στο μείζον θέμα της εξυπηρέτησης των αναγκών των εσωτερικών πελατών, 

αν και τελευταία παρατηρείται μία μεταστροφή της εξωτερικής προοπτικής σε εσωτερική 

(Bruhn, 2003).  

 

 

3.2.3 Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, εργασιακή και πελατειακή  ικανοποίηση  

 

Σύμφωνα με τους Hallowell et al. (2002) το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας που 

αναφέρεται στην πελατειακή ικανοποίηση υποστηρίζει ότι για την επίτευξη υψηλών 

επιπέδων ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών τους οι οργανισμοί θα πρέπει να 

εντοπίσουν, να μετρήσουν και να διαχειριστούν τα εσωτερικά (ενδοοργανωσιακά) 

στοιχεία που την παράγουν. Αν και βασικά θέματα ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών 

έχουν συζητηθεί σε θεωρητικό επίπεδο από αρκετά παλιά (Barnard, 1938) δεν έχουν τύχει 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε εμπειρικό επίπεδο. Στην τελευταία μόλις δεκαετία άρχισε η 

σε βάθος διερεύνησή της που ακόμη και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστη, εν μέρει λόγω 
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της σύνθεσής της που ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους (Hallowell, Schlesinger and Zornitsky, 2002). Ποιες 

εσωτερικές υπηρεσίες είναι σημαντικές και πόσο κρίσιμη θεωρείται η ποιότητά τους, 

εξαρτάται από τα καθήκοντα (tasks) και τους εργαζόμενους ενός οργανισμού. Παρά τη 

μεταβλητότητα αυτή, στη βιβλιογραφία της ποιότητας και διοίκησης υπηρεσιών 

υποστηρίζεται ότι η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών έχει θεμελιώδη κοινά στοιχεία στους 

περισσότερους οργανισμούς.  

 

Η ευρεία διεπιστημονική και πολυποίκιλη φύση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών 

ενδεχομένως να εξηγεί τον μικρό βαθμό εμπειρικής διερεύνησής της. Παρά όμως τις -από 

διαφορετική προοπτική- θεωρητικές προσεγγίσεις, παρατηρείται μία γενικώς αποδεκτή και 

θεμελιώδους σημασίας πεποίθηση, ότι οι οργανισμοί που επιχειρούν να βελτιώσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους εξωτερικούς πελάτες τους, θα πρέπει πρώτα 

να αρχίσουν εξυπηρετώντας τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών τους, δηλαδή των 

εργαζομένων τους (Heskett 1990, Zeithaml 1990, Garvin 1988). 

 

Η προσέγγιση του Heskett (1994) στηρίζεται στην έννοια της «αλυσίδας οφέλους της 

υπηρεσίας» (Service Profit Chain) που αποτελεί ένα αιτιατό μοντέλο βασιζόμενο στην 

υπόθεση ότι: 1) η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών κατευθύνει 2) την ικανοποίηση 

των εργαζομένων, η οποία επιτρέπει την παράδοση 3) υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με 

αποτέλεσμα 4) την ικανοποίηση του πελάτη, που οδηγεί 5) σε υψηλό βαθμό πίστης του 

στον οργανισμό, και παράγει 6) κέρδη και ανάπτυξη. Οι Hallowell at al. (2002) 

βασιζόμενοι στην παραπάνω προσέγγιση ελέγχουν ένα μέρος του μοντέλου, συνδέοντας 

την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών με ένα νέο συνεκτικό (cohesive) στοιχείο του 

εργασιακού περιβάλλοντος, αποκαλούμενο ως «ικανότητα της υπηρεσίας» (service 

capability) η οποία ορίζεται ως η αντίληψη που έχει ένας εργαζόμενος για την ικανότητα 

που διαθέτει να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Η «ικανότητα υπηρεσίας» φαίνεται να αποτελεί 

μία πιο άμεση προϋπόθεση της ικανοποίησης του πελάτη σε σχέση με τα περισσότερα 

παραδοσιακά στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος όπως το ηθικό των εργαζομένων, η 

πελατειακή πίστη (loyalty) και η ικανοποίηση.  

 

Σύμφωνα με τους Hallowell et al. (2002), ο Heskett παρουσιάζει αρκετά παραδείγματα 

μελέτης περιπτώσεων που υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών και δείχνει ότι ενώ η σχετική βαρύτητα των επιμέρους χαρακτηριστικών που 
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την προσδιορίζουν ενδεχομένως να διαφέρει μεταξύ των οργανισμών, οι οργανισμοί-

ηγέτες υπηρεσιών στηρίζονται υποδειγματικά σε οκτώ βασικά στοιχεία που περιγράφονται 

στον πίνακα 3.1 στο τέλος της ενότητας. Ο Garvin (1988) εστιάστηκε περισσότερο στην 

εξωτερική ποιότητα. Ενώ η έρευνά του προέρχεται από το βιομηχανικό περιβάλλον, 

υποστηρίζει ότι μπορεί να γενικευτεί και σε περιβάλλον υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους 

Hallowell et al. o Garvin δίνει μεγαλύτερη προσοχή στον ορισμό της ποιότητας και στον 

συγκερασμό των διαφορετικών και ανταγωνιστικών προσεγγίσεων της έννοιας. Από μία 

εξωτερική προοπτική επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών στην παράδοση εξωτερικής ποιότητας, αναγνωρίζοντας 

τουλάχιστον τα έξι από τα οκτώ στοιχεία της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών που 

περιγράφονται παρακάτω. Ιχνηλατώντας τη σχετική βιβλιογραφία οι Hallowell, 

Schlesinger and Zornitsky (2002) αναγνώρισαν οκτώ κρίσιμα στοιχεία της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών, τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3.1: 

 

Πίνακας 3.1  Κρίσιμα στοιχεία ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών 

Στοιχεία ποιότητας 
εσωτερικών  
υπηρεσιών 

 
Ορισμός 

 
Πηγές 

 
Εργαλεία  
 

Παρέχονται τα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των 
πελατών εργαλεία στους εργαζομένους από τον οργανισμό; 
(συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης και των 
συστημάτων πληροφόρησης)  

 
α, β, γ, δ, ε 

Πολιτικές  και 
διαδικασίες 
 

Οι χρησιμοποιούμενες πολιτικές και διαδικασίες 
διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πελατών;  

α, β, γ, δ 

Ομαδική εργασία  
 

Εφαρμόζεται ομαδική εργασία ανάμεσα στα άτομα και 
μεταξύ των τμημάτων όταν χρειάζεται;  

α, β, γ, δ, ε 

Υποστήριξη της 
διοίκησης  
 

Η διοίκηση υποστηρίζει ( ή παρεμποδίζει) την ικανότητα 
των εργαζομένων  να εξυπηρετούν τον πελάτη; 

α, β, γ, δ, ε, στ 

Ευθυγράμμιση των 
στόχων 
 

Οι στόχοι των εργαζομένων “πρώτης γραμμής” είναι 
ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της ανώτατης 
διοίκησης;  

α, β, γ, δ, ε 

Αποτελεσματική 
εκπαίδευση  
 

Είναι διαθέσιμο ένα αποτελεσματικό, χρήσιμο, σχετικό με 
την εργασία και στον κατάλληλο χρόνο, σύστημα 
εκπαίδευσης;  

α, β, γ, δ, ε, στ 

Επικοινωνία  
 

Λειτουργεί ένα σύστημα αποτελεσματικής επικοινωνίας –
κάθετης και οριζόντιας– σε όλο το φάσμα του οργανισμού; 

α, β, γ, δ, ε 

Ανταμοιβές και 
αναγνώριση  
 

Οι εργαζόμενοι του οργανισμού ανταμείβονται και/ή 
αναγνωρίζονται για την καλή τους απόδοση;  

α, β, γ, δ, στ 

 
όπου: (α) Zeithaml 1990, (β) Berry 1991, (γ) Heskett 1990, (δ) Hart 1992, (ε) Garvin 1988, (στ) Zemke 1989 
 
Πηγή: Hallowell R. , L. A. Schlesinger, J. Zornitsky (2002), ¨Internal Service Quality, Customer and Job 
Satisfaction: Linkages and Implications for Management¨, Human Resource Planning, p. 23 (EBSCO 
Publishing).  
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Τα ευρήματα σχετικής μελέτης των Hallowell et al. υποστηρίζουν ότι οι οργανισμοί που 

επιδιώκουν την ανταγωνιστική διαφοροποίησή τους στη βάση της ικανοποίησης του 

εξωτερικού πελάτη, είναι πολύ πιθανό να ωφεληθούν παρέχοντας στους εργαζόμενους 

“πρώτης γραμμής” και στα διευθυντικά στελέχη τους τα απαραίτητα μέσα για την 

εξυπηρέτηση των πελατών τους, αναγνωρίζοντας έξι σημαντικά στοιχεία της ποιότητας 

των εσωτερικών υπηρεσιών: εργαλεία (συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης και των 

πληροφοριακών συστημάτων), κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, ομαδική εργασία, 

υποστήριξη της διοίκησης, ευθυγράμμιση στόχων και εκπαίδευση. Εστιάζοντας σε αυτά 

και ενδεχομένως και σε άλλα στοιχεία της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών, η διοίκηση 

μπορεί να βελτιώσει την «ικανότητα υπηρεσίας» των εργαζομένων η οποία με τη σειρά 

της μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Τα ευρήματα ενισχύουν 

επίσης την άποψη ότι η ικανοποίηση μη οικονομικών αναγκών διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην εργασιακή ικανοποίηση. ιδικότερα  υποστηρίζεται ότι η ικανοποίηση των 

εργαζομένων από την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών είναι πιο ισχυρή από την 

ικανοποίηση από το επίπεδο μισθών και άλλων οικονομικών ωφελειών ως προς την 

πρόβλεψη της εργασιακής ικανοποίησης. Τέλος, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών συσχετίζεται σημαντικά τόσο με την εργασιακή 

ικανοποίηση των εργαζομένων όσο και με την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών 

(σχήμα 3.1).  

 

Σχήμα 3.1 –Σχέση ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών, εργασιακής ικανοποίησης και 
ικανοποίησης του πελάτη 
 

                                 Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

 
                  Ικανοποίηση πελάτη  Εργασιακή ικανοποίηση 
 

Πηγή: Hallowell R. , L. A. Schlesinger, J. Zornitsky (2002), ¨Internal Service Quality, 
Customer and Job Satisfaction: Linkages and Implications for Management¨, Human 
Resource Planning, p. 27.  
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Οι σχέσεις που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήμα δείχνουν ότι οι οργανισμοί που 

επιδιώκουν την ικανοποίηση του πελάτη βελτιώνοντας την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών τους, θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων τους. Υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης μπορούν να οδηγήσουν 

σε χαμηλότερα επίπεδα ακουσίων αποχωρήσεων, τα οποία εικάζεται ότι μπορούν να 

συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών. Οι 

σχέσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο 

βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών. Η έρευνά τους πραγματοποιήθηκε μέσω 

ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε εργαζόμενους και προϊσταμένους “πρώτης 

γραμμής” τριών τμημάτων δύο ασφαλιστικών οργανισμών των Η.Π.Α με διαφορετικές 

βάσεις πελατών.    

 

Οι ενδείξεις ότι η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών συσχετίζεται τόσο με την εργασιακή 

ικανοποίηση όσο και με την ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη, αρχίζει να φωτίζει μία 

σχέση που οι διοικήσεις αποτελεσματικών οργανισμών παρατηρούν εδώ και αρκετό καιρό: 

«ενώ η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων ίσως να μην οδηγεί άμεσα στην 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη, οι οργανισμοί των υπηρεσιών σπάνια έχουν 

ικανοποιημένους πελάτες χωρίς να έχουν ικανοποιημένους εργαζόμενους». Η ποιότητα 

των εσωτερικών υπηρεσιών ίσως να αποτελεί μία πηγή ικανοποίησης (άμεσης και 

έμμεσης), καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση, μέτρηση και διαχείρισή της 

Hallowell et al. (2002).  

 

 

3.2.4  Ποιότητα Εσωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακό Περιβάλλον  

 

Οι πελάτες αξιολογούν συνήθως μία υπηρεσία στη βάση των γνώσεων, της ενεργοποίησης 

και των πράξεων των εργαζομένων ενός οργανισμού (Edvardson et al., 1997). Γιαυτό 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία ευνοϊκών ψυχολογικών συνθηκών εργασίας 

για τους εργαζόμενους, που να μπορούν να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη υποκίνησή τους 

και ως εκ τούτου στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (Schneider 

1994).  

 

Οι Schneider and Bowen (1993) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στο αντιλαμβανόμενο από 

τους εργαζόμενους “κλίμα υπηρεσίας” (service climate) και στην ποιότητα εσωτερικών και 
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εξωτερικών υπηρεσιών και υποστήριξαν ότι το κρίσιμο σημείο διαμόρφωσης των 

αντιλήψεων των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών είναι «η διαχείριση των βιωμάτων 

των εργαζομένων στο περιβάλλον του οργανισμού τους… οι εμπειρίες των εργαζομένων από 

την εργασία τους μεταδίδονται στους πελάτες». Υποστηρίζουν επίσης –με βάση δεδομένα 

από εργαζόμενους ενός αριθμού τραπεζικών καταστημάτων- ότι η κατανόηση του τρόπου 

με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις συνθήκες εργασίας τους, παρέχει μία 

στατιστικά σημαντική πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες αντιλαμβάνονται την 

ποιότητα των (εξωτερικών) υπηρεσιών που λαμβάνουν. Μία θετική αντίληψη του 

εργασιακού περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους ενός οργανισμού θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μία υπηρεσία ανώτερης ποιότητας από την προοπτική του εξωτερικού 

πελάτη. 

 

Οι Edvardsson et al. (1997) θεωρούν την ποιότητα ως την εκπλήρωση των αναγκών και 

προσδοκιών των πελατών, των εργαζομένων και των ιδιοκτητών και ως εκ τούτου η 

κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσής της είναι ζωτικής σημασίας. Ο εντοπισμός, η  

ταξινόμηση και η καταγραφή αναγκών και προσδοκιών μπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα 

σε όρους «ζωνών ανοχής» που διαμορφώνονται από τα αποδεκτά και επιθυμητά επίπεδα 

μιας υπηρεσίας, παρά σε απόλυτα αριθμητικούς όρους (Parasuraman et al., 1991). Ένα 

σημαντικό θέμα που θα πρέπει να εξετάζεται κατά τον σχεδιασμό υπηρεσιών ποιότητας 

είναι η φύση αυτών των «ζωνών ανοχής», τόσο από την προοπτική του πελάτη όσο και 

από την προοπτική του εργαζόμενου. Τα σημαντικότερα πορίσματα που αναδεικνύονται 

από τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών είναι τα εξής 

(Edvardsson et al., 1997):  

• Η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών αποτελεί μία προϋπόθεση για την ποιότητα 

των εξωτερικών υπηρεσιών . 

• Η ικανοποίηση και η υποκίνηση των εργαζομένων αποτελεί συχνά κρίσιμο 

προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητας των εξωτερικών υπηρεσιών. 

• Οι πελάτες “εμπλέκονται” στη διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών ως συν-

παραγωγοί, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται άμεσα κάποια στοιχεία τουλάχιστον 

από το ψυχολογικό εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων γεγονός το οποίο 

μπορεί να επηρεάσει την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα υπηρεσιών. 

• Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών και η διαδικασία παροχής τους διαδραματίζουν 

κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της ποιότητας. 
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Τα θεμελιώδη στοιχεία της παραδοσιακής προσέγγισης της ποιότητας είναι η πρόληψη, 

μηδέν ελαττωματικά και ποιότητα βάσει σχεδιασμού (βλ. Juran, Crosby, Deming). Οι 

εργαζόμενοι όμως, φαίνεται να αποτελούν συχνά τους κρίσιμους πόρους σε ένα σύστημα 

παροχής υπηρεσιών και συνεπώς θα πρέπει συνεχώς να εξετάζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες 

και επιθυμίες τους κατά τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών. Η γνώση και η εμπειρία χωρίς 

υποκίνηση και ενθουσιασμό είναι ανεπαρκείς για υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ο βαθμός 

υποκίνησης μπορεί να αυξηθεί από ένα πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο της εργασίας, από τις 

καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συνεργατών και από τη βελτίωση των σχέσεων των 

εργαζομένων με τους άμεσους προϊστάμενους και τους πελάτες. Η ποιότητα του 

ενδοοργανωσιακού εργασιακού κλίματος συσχετίζεται σημαντικά με την ποιότητα των 

εξωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη (Lewis 1990, Gremler et al. 

1994). Επιπλέον, η ικανοποίηση του εργαζόμενου συχνά αποτελεί μία προϋπόθεση για την 

ποιότητα των υπηρεσιών (Schneider, 1993). 

 

Σύμφωνα με τους Edvardsson et al. (1997), σημαντικό μέρος της έρευνας στις συνθήκες 

εργασίας, εδώ και αρκετά χρόνια βασίζεται στις θεωρίες της εργασιακής πίεσης (stress 

theories) που περιγράφουν και αναλύουν το ψυχολογικό εργασιακό περιβάλλον, την υγεία 

και την ευημερία των εργαζομένων. Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα προτάθηκε από 

τον Karasek το 1979 και συσχετίζει δύο διαστάσεις της εργασίας: την εργασιακή 

¨υπερφόρτωση¨ και τον εργασιακό έλεγχο, αποδεικνύοντας ότι εργασίες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλές απαιτήσεις/χαμηλό έλεγχο συνδέονται με συμπτώματα 

εξάντλησης και κατάθλιψης. Άλλα σχετικά μοντέλα όπως για παράδειγμα του French το 

1962 και των Kagan and Levi το 1974 συμπεριλαμβάνουν περισσότερο μόνιμα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, όπως γενετικούς παράγοντες. Οι Edvardsson et al. (1997) διερεύνησαν τις 

σχέσεις ανάμεσα στο ψυχολογικό εργασιακό περιβάλλον και στην ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας έννοιες και εργαλεία μέτρησης από τις θεωρίες του 

ψυχολογικού εργασιακού περιβάλλοντος και της ποιότητας υπηρεσιών. Aποκάλυψαν 

σημαντικό βαθμό αλληλεπίδρασης και υποστηρίζουν ότι παράλληλα με τη χαρτογράφηση 

και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών για τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιών σε 

μία προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων ποιότητας, θα έπρεπε να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή και στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και εν γένει 

του ψυχολογικού περιβάλλοντος της εργασίας, καταλήγοντας στα παρακάτω 

συμπεράσματα: 
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•  η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών συνδέεται με συνθήκες εργασίας που 

χαρακτηρίζονται από μετρίου επιπέδου εργασιακή ένταση. Ένα βέλτιστο επίπεδο 

εργασιακής έντασης επιτυγχάνεται όχι από τα λίγα καθήκοντα, αλλά κυρίως από 

την αίσθηση του ελέγχου που έχουν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους.  

• η ηγεσία σε όλα τα επίπεδα εμφανίζεται ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας (ή 

αποτυχίας), με βασικό καθήκον τη δημιουργία κατάλληλου για αύξηση αποδόσεων 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

• η σύνδεση της εκχώρησης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους εργαζόμενους με μία  

ενδιαφέρουσα και υποκινητική φύση εργασιακών καθηκόντων και με τα επίπεδα 

ανταμοιβών (οικονομικών και μη), αποτελεί κρίσιμο παράγοντα  για την ποιότητα 

των εσωτερικών υπηρεσιών. 

Τα δεδομένα της έρευνάς τους συλλέχθηκαν από 555 εργαζόμενους μιας εταιρείας Η/Υ 

της Σουηδίας. Για τη μέτρηση του ψυχολογικού εργασιακού περιβάλλοντος 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήματα από το Stress Profile (Setterlind 1995, Larsson 1990) ενώ 

τα ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών, εμπνεύστηκαν από το SERVQUAL. Για την στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων τους πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση με πλάγια περιστροφή των 

αξόνων. 
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3.3  Ομαδική Εργασία 

 

3.3.1 Ομαδική Εργασία και Ποιότητα 

 

Η φύση της οργανωμένης συλλογικής δράσης συνεπάγεται τη δημιουργία και τη 

λειτουργία ομάδων εργασίας μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αποτελέσματα. Ως ομάδα 

θα μπορούσε να οριστεί ένας αριθμός ατόμων που αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους, 

επιδιώκουν κοινούς σκοπούς και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως μέλη ομάδας 

(Μπουραντάς, 2002). H έννοια των ομάδων και της ομαδικής εργασίας βρίσκονται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διοίκησης ποιότητας (Dimitriades, 2000). Μία 

προσέγγιση συμμετοχής και “εμπλοκής” (involvement) των εργαζομένων προσδιορίζεται 

από τη δημιουργία ομάδων για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, οι οποίες συνήθως 

χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή προϊσταμένων, εργαζομένων, πελατών και 

προμηθευτών (Evans and Lindsay, 1999).  

 

Οι Evans and Lindsay (1999) υποστηρίζουν ότι η ομαδική εργασία σε έναν οργανισμό 

αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο για την υλοποίηση ενός προγράμματος 

ολικής ποιότητας, προσθέτοντας ότι οι ομάδες εργασίας βελτιώνουν τη διεργασία 

επίλυσης προβλημάτων επιτυγχάνοντας αποτελέσματα γρήγορα και οικονομικά. Οι 

αποτελεσματικές ομάδες είναι στοχο-κεντρικές, ανεξάρτητες, ανοιχτές, υποστηρικτικές 

και ενδυναμωμένες. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες ή 

εργάζονται σε οργανισμούς που εφαρμόζουν τυπικά συστήματα βελτίωσης ποιότητας, 

αισθάνονται περισσότερο ενδυναμωμένοι, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι από 

την εργασία τους και από την βελτίωση της ποιότητας του οργανισμού τους και είναι 

πιθανότερο να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης τόσο σχετικά με την εργασία 

τους όσο και σχετικά με την ομαδική εργασία και την επίλυση εργασιακών προβλημάτων.  

 

 

3.3.2 Ομάδες Εργασίας και Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα 

 

Στον χώρο των κοινωνικών οργανώσεων, οι ομάδες λαμβάνουν τυπική και άτυπη μορφή 

και υπόσταση. Στην κατηγορία των τυπικών ομάδων εντάσσονται οι λειτουργικές ομάδες 

και οι ομάδες έργου. Οι άτυπες ομάδες διακρίνονται σε ομάδες συμφερόντων και ομάδες 
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φιλίας με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων και την ικανοποίηση κοινωνικών 

αναγκών αντίστοιχα (Μπουραντάς, 2002). 

 

 Σε περιβάλλον “ποιότητας” αναπτύσσονται δύο κύριες κατηγορίες ομάδων: οι ομάδες 

ανάπτυξης πολιτικής και οι ομάδες έργου (Wilkinson et al., 1992). Οι πιο δημοφιλείς 

ομάδες έργου είναι οι αυτοδιοικούμενες ή αυτόνομες ομάδες εργασίας οι οποίες μάλλον 

αντικαθιστούν παρά συμπληρώνουν την παραδοσιακή οργάνωση της εργασίας. Αυτές 

συνήθως χαρακτηρίζονται από την απουσία ενός άμεσου γραμμικού προϊσταμένου και από 

την ανάληψη –εκ μέρους των εργαζομένων- ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης και της υπευθυνότητας αυτο-διοίκησής τους. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά τους είναι ότι οι ομάδες αυτές είναι «ενδυναμωμένες» ώστε να είναι σε 

θέση να αναλαμβάνουν και να εκτελούν διάφορες διοικητικές και ηγετικές λειτουργίες 

(Dimitriades, 2000). O Randolph (1995) κατατάσσει την ομαδική εργασία ως ένα από τα 

τρία κρίσιμα στοιχεία της ενδυνάμωσης μαζί με  τη διάχυση της πληροφόρησης και την 

ύπαρξη ενός εμπνευσμένου οράματος. Οι Quinn and Spreitzer (1997) μεταξύ των 

οργανωσιακών παραγόντων που αναγνωρίζουν ως κρίσιμους και σημαντικούς για την 

αποτελεσματική λειτουργία της ενδυνάμωσης των εργαζομένων, καταγράφουν επίσης και 

την ομαδική εργασία. 

 

Το κεντρικό θέμα των περισσότερων μελετών εστιάζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία 

αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας (Jong et al., 2001), γεγονός που αντανακλά την κοινή 

πεποίθηση ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή τους βελτιώνει την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα (Ingram 1996, Natale et al. 1995, Ingram et al. 1997, Twomey and 

Kleiner 1996). Ο Elmuti (1997) στα πλαίσια ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας 

επισημαίνει τη σχέση της λειτουργίας των αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας με δείκτες 

απόδοσης, παραγωγικότητας, ποιότητας, υποκίνησης και ικανοποίησης του πελάτη. Ο 

Sirkin (1993) υποστηρίζει ότι προγράμματα λειτουργίας αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, μειωμένα κόστη, 

γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, βελτιωμένη τιμολόγηση και 

αυξημένο μερίδιο αγοράς. Ο  Stokes (1991) αναφέρει την ύπαρξη οκτώ τουλάχιστον 

σημαντικών λόγων για τη λειτουργία αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας: μειωμένα 

κόστη, μειωμένο αριθμητικά εργατικό δυναμικό, αυξημένη παραγωγικότητα, εγγύτητα 

στον πελάτη, λιγότερα επίπεδα διοικητικής γραφειοκρατίας, ελαχιστοποίηση της σπατάλης 
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χρόνου, μεγαλύτερη υποκίνηση των εργαζομένων και αυξημένη αναγνώριση της 

συνεισφοράς των εργαζομένων.  

 

Ο Flanagan (1994) αναφέρει ότι η συμμετοχή σε αυτοδιοικούμενες ομάδες εργασίας 

οδήγησε σε βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, της αποδοτικότητας, της 

ποιότητας και της καινοτομικότητας σε ένα εργοστάσιο της ΙΒΜ στο Lexington των ΗΠΑ. 

Ο Burrows (1993) κατέδειξε επίσης ότι στάσεις, συμπεριφορές και αποτελεσματικότητα 

βελτιώθηκαν ως αποτέλεσμα λειτουργίας αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας στην 

εταιρία Texas Instrument Inc. Ο Brucker (1995) θεώρησε ως τον πιο κρίσιμο παράγοντα 

για τον ανασχεδιασμό της εταιρείας Union Carbide Corporation, την ενδυνάμωση των 

εργαζομένων μέσω της καθιέρωσης της ομαδικής εργασίας. 

 

Η Φορολογική Διοίκηση των Η.Π.Α (Income Revenue Service -IRS) σε μία προσπάθεια 

αποκατάστασης της φήμης της για την κακή εξυπηρέτηση των πελατών  της (δηλαδή των 

φορολογούμενων), ανέλαβε πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των εργαζομένων της. 

Στόχος ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας και των διαδικασιών εργασίας μέσω 

καθιέρωσης ειδικών ομάδων διαχείρισης συγκεκριμένων προβλημάτων και έργων. Τα 

μέλη των ομάδων ενθαρρύνθηκαν στο να μοιράζονται τη γνώση και τις τεχνικές 

δεξιότητες. Αναμφίβολα, η υποστήριξη της διοίκησης και η ενθάρρυνση ήταν απαραίτητα 

στοιχεία για την επιτυχία των ομάδων. Έκτοτε, η IRS κινείται συνεχώς προς ανώτερα 

επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων (Ferero, 1994). 

 

Ως οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων εργασίας καταγράφονται το μέγεθος και η συνοχή της ομάδας, τα 

χαρακτηριστικά, οι ρόλοι και οι λειτουργίες των μελών της, οι κανόνες και οι διαδικασίες 

λειτουργίας της, η ηγεσία και το κλίμα που τις χαρακτηρίζει. Επιλέον, για την 

αποτελεσματικότητα των αυτοδιοικούμενων διαλειτουργικών ομάδων εργασίας απαιτείται 

οργανωτική σαφήνεια, αξιολόγηση και μέτρηση αποτελεσμάτων, υποστήριξη της 

διοίκησης και αναγνώριση-ανταμοιβές   (Μπουραντάς, 2002).    
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3.3.3  Ομαδική Εργασία και Πελατοκεντρικός Προσανατολισμός 

 

Ο “προσανατολισμός” στον πελάτη και η ομαδική εργασία αναγνωρίζονται ως βασικά 

συστατικά στοιχεία ενός συστήματος διοίκησης ποιότητας (Korukοnda, 1988). Οι 

Dahlgaard et al. (1998) υποστηρίζουν ότι στους οργανισμούς που θέτουν στόχους 

ποιότητας και πελατοκεντρικού προσανατολισμού θα πρέπει να αναπτυχθεί μία κουλτούρα 

ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. Σύμφωνα με τους Adebanjo and Kehoe (2001) αν και 

η ομαδική εργασία και η εστίαση στον πελάτη αποτελούν αντικείμενα εκτεταμένης 

μελέτης, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή 

τους. Ο Guimaraes (1997) παρατήρησε ότι το 50-70% των προγραμμάτων ποιότητας 

αποτυγχάνουν ως αποτέλεσμα κυρίως της παραμέλησης του ανθρώπινου παράγοντα, η 

ομαδική εργασία του οποίου αποτελεί συστατικό στοιχείο. Πολλοί οργανισμοί επίσης που 

επιδιώκουν την ολική ποιότητα, αποτυγχάνουν να αναπτύξουν μία πελατοκεντρική 

κουλτούρα που θεωρείται σημαντική για τη μακροχρόνια διατήρηση της ποιότητας 

(Adebanjo and Kehoe, 2001).  

 

Οι Adebanjo and Kehoe (2001) ταξινομούν τους ψυχοκοινωνικούς και οργανωσιακούς 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαδική εργασία και την εστίαση στον 

πελάτη, σε πέντε κατηγορίες: υποκίνηση, ανταμοιβές, οργανωσιακή πολιτική και αξίες, 

περιβάλλον και οργανωσιακή δομή, οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν τη βάση για την 

ανάπτυξη ενός «εργαλείου κουλτούρας ποιότητας» με κύριο σκοπό τη διερεύνηση του 

επιπέδου ανάπτυξης της ομαδικής εργασίας και εστίασης στον πελάτη. 

 

 

3.3.4 Προϋποθέσεις επιτυχίας της Ομαδικής Εργασίας   

 

Για την επιτυχή λειτουργία των ομάδων εργασίας απαιτείται η ύπαρξη κάποιων 

προϋποθέσεων. Σύμφωνα με τους Evans and Lindsay (1999), ο Peter Scholtes κορυφαίος 

σε θέματα ομάδων για τη βελτίωση της ποιότητας, προτείνει δέκα προϋποθέσεις για να 

είναι μία ομάδα αποτελεσματική: αποσαφήνιση των στόχων της ομάδας, ύπαρξη ενός 

σχεδίου βελτίωσης, σαφώς προσδιορισμένοι ρόλοι, καλή επικοινωνία, ομαδικές-

συνεργατικές συμπεριφορές, σαφώς καθορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

ισόρροπη συμμετοχή, καθορισμένο πλαίσιο αποδεκτών και μη-αποδεκτών συμπεριφορών 

και χρήση επιστημονικών προσεγγίσεων. 
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Αν και ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί κύκλοι συμφωνούν με τη χρησιμότητα της 

ομαδικής εργασίας διαμορφώνοντας μία κοινή πεποίθηση ότι η ομαδική εργασία αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο οργανωσιακής και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η επιτυχής 

εφαρμογή της εμπίπτει σε ευρύ φάσμα περιορισμών όπως η έλλειψη κατάλληλου 

προγραμματισμού και σχεδιασμού με μακροχρόνια -και όχι άμεση- προοπτική, η 

κατάχρηση εξουσίας από κάποιους εργαζόμενους που λόγω της ανεπάρκειάς τους οδηγούν 

σε λήψη λανθασμένων αποφάσεων και σε σπατάλη χρόνου, η ελλιπής υποκίνηση των 

εργαζομένων, ο φόβος και η συνεπακόλουθη αντίσταση των εργαζομένων (Evans and 

Lindsay, 1999). 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας τους αποδίδεται στην έλλειψη κατάλληλου σχεδιασμού 

και υλοποίησης (Stein, 1994) ενώ άλλο αποδίδεται στην ηγεσία και στην έλλειψη 

υποκίνησης των εργαζομένων, με παράλληλη επισήμανση της δυσμενούς επίδρασης των 

ενδοοργανωσιακών συγκρούσεων (Castka et al., 2001). Οι Robbins and Finley (1996) 

υποστηρίζουν ότι η μη επιτυχής λειτουργία των ομάδων εργασίας είναι αποτέλεσμα της 

αναντιστοιχίας αναγκών, συγκεχυμένων στόχων, συγκρουόμενων ρόλων, κακής ηγεσίας, 

ανεπαρκούς πληροφόρησης, ακατάλληλων συστημάτων αμοιβών, έλλειψης εμπιστοσύνης 

και απροθυμίας για αλλαγή. Οι Katzenbach and Smith (1993) συνοψίζουν τους κύριους 

παράγοντες αποτυχίας των ομάδων στην ασθενή αίσθηση κατεύθυνσης, στη χαμηλή 

δέσμευση με την απόδοση της ομάδας, στα κρίσιμα κενά δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην 

εσωτερική σύγχυση, στην εχθρικότητα και στην αδιαφορία. Υποστηρίζουν επιπλέον ότι οι 

περισσότεροι οργανισμοί ουσιαστικά προτιμούν την ατομική παρά την ομαδική 

λογοδοσία. Οι Conti and Kleiner (1997) επισημαίνουν σχετικά ότι το θεμελιώδες 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εργασίας είναι η υφιστάμενη δομή της εργασίας, 

η οποία παραμένει προσανατολισμένη σε μία ατομική και τυποποιημένη μορφή. 

   

Οι  Feurer et al. (1996) θεωρούν την εκπαίδευση σε θέματα ομαδικής εργασίας ως έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων εργασίας. 

Η έλλειψη εκπαίδευσης ή η λανθασμένη σύνθεση της ομάδας παράγουν κρίσιμα κενά 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων που μοιραία θα οδηγήσουν στη μείωση απόδοσης 

της ομάδας. 

 

Οι ομάδες εργασίας δεν θεωρούνται όμως πανάκεια και δεν είναι κατάλληλες για όλους 

τους οργανισμούς και για όλους τους εργαζόμενους. Για τον σχεδιασμό και προσδιορισμό 
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των προσδοκιών τους απαιτείται προηγούμενη ουσιαστική ανάλυση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού (SWOT analysis) με εστίαση σε τρία βασικά 

θέματα (Pasmore, 1994): στον βαθμό ανταγωνιστικότητας του περιβάλλοντος του 

οργανισμού, στο υφιστάμενο στυλ διοίκησης και στη φύση των εργασιών/καθηκόντων 

(βαθμός δυσκολίας, πολυπλοκότητας, κλπ) του οργανισμού. Υπάρχουν επίσης τομείς όπου 

η διοίκηση δεν επιθυμεί ή δεν θεωρεί απαραίτητο, οι εργαζόμενοι να λειτουργούν με 

μεγάλη διακριτική ευχέρεια (Pasmore, 1994). 

 

Συμπερασματικά, από τις προηγούμενες αναφορές μπορεί να υποστηριχτεί ότι η λειτουργία 

ομάδων εργασίας δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση των εργασιακών και οργανωσιακών 

αποτελεσμάτων, με την προϋπόθεση όμως κατά το στάδιο σχεδιασμού και εφαρμογής τους 

να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί της κάθε περίπτωσης. 

Παρά την υψηλή συχνότητα προσπαθειών υιοθέτησης προγραμμάτων ομαδικής εργασίας, 

οι διαθέσιμες εμπειρικές μελέτες με χρήση αυστηρά επιστημονικών κριτηρίων για την 

αξιολόγηση των επιδράσεών τους στην ποιότητα των υπηρεσιών (εσωτερικών και 

εξωτερικών), στην ικανοποίηση των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) και σε άλλους 

δείκτες απόδοσης των οργανισμών (ιδιωτικών και δημοσίων) είναι ελάχιστες και 

περιορίζονται κυρίως σε αναφορές διευθυντικών στελεχών και συμβούλων οργανισμών 

που έχουν εφαρμόσει παρόμοια προγράμματα. Οι Ingram and Desombre (1999) 

επισημαίνουν την ύπαρξη “ερευνητικού κενού” κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, που 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε αντιδιαστολή με τα 

εμπράγματα αγαθά. 

 

 

3.3.5 Ομαδική εργασία στις υπηρεσίες και στη δημόσια διοίκηση 

 

Τα στοιχεία του οργανωσιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν την 

“εμπλοκή” (involvement) των εργαζομένων όπως για παράδειγμα οι αμοιβές και η 

εκπαίδευση, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στους οργανισμούς υπηρεσιών όπου η φύση 

της εργασίας είναι πιο πολύπλοκη και σαφώς διαφοροποιημένη από τον τομέα της 

μεταποίησης (Cohen et al., 1996). Η ανάπτυξη αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας 

αποτελεί πλέον σύνηθες φαινόμενο στους οργανισμούς υπηρεσιών και συχνά θεωρούνται 

ως αποτελεσματικά εργαλεία αντιμετώπισης των αναγκών που δημιουργεί το ραγδαία και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Εκτός όμως από τα προσδοκώμενα 
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αποτελέσματα κυρίως σε όρους ευελιξίας, χαρακτηρίζονται και από υψηλό βαθμό 

αστάθειας και μη-προβλεψιμότητας. Η εισαγωγή των αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας 

στον τομέα των υπηρεσιών αποτελεί ένα δυναμικό φαινόμενο που μεταβάλλεται 

διαχρονικά, χωρίς όμως η δυναμική αυτή να έχει τύχει της απαιτούμενης προσοχής και με 

αυστηρά επιστημονικά κριτήρια εμπειρικής διερεύνησης (Procter and Currie, 2002). 

 

Με τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα να βρίσκονται κάτω από μία συνεχώς 

αυξανόμενη πίεση για υιοθέτηση των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ  –σχεδόν σε 

όλες τις αναπτυγμένες χώρες- θεωρείται απαραίτητη τόσο η κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της ομαδικής εργασίας στο ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον όσο και του τρόπου 

επίτευξης των στόχων της. Με ποιον τρόπο δηλαδή η ομαδική εργασία θα μπορέσει να 

ευθυγραμμιστεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοσίων υπηρεσιών, τους ρόλους 

των εργαζομένων, των πολιτικών και υπηρεσιακών προϊσταμένων τους και των 

οργανωσιακών δομών και συστημάτων τους.  Η παρουσία της βασιζόμενης σε ομάδες 

εργασίας προσέγγισης διοίκησης φαίνεται να αποτελεί μία πραγματικότητα, ιδιαίτερα στα 

πλαίσια υιοθέτησης των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και του ενισχυμένου 

πελατοκεντρικού προσανατολισμού των περισσότερων δημοσίων οργανισμών (Procter and 

Currie, 2002). Παρόλα αυτά, η επιστημονική έρευνα είναι ελλιπής ιδιαίτερα ως προς τη 

μελέτη του τρόπου και της συνέπειας με την οποία η ομαδική εργασία επιδρά στη 

βελτίωση των οργανωσιακών αποτελεσμάτων, με κάποιες εξαιρέσεις περιγραφικού κυρίως 

χαρακτήρα.   

 

 

3.3.6 Κριτική της Ομαδικής Εργασίας  

 

Σύμφωνα με τους Jong et al. (2001) το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας 

εστιάζεται στην περιγραφή των θετικών χαρακτηριστικών των ομάδων και της ομαδικής 

εργασίας. Αν και έχουν καταγραφεί τα αρνητικά συμπτώματα της «ομαδόσκεψης» 

(groupthink) (Neck and Manz, 1994) δεν υπάρχει διαθέσιμη εμπειρική έρευνα που να 

αναφέρεται σε άλλα αρνητικά στοιχεία των ομάδων. Ως ομαδική σκέψη ορίζεται η μείωση 

της διανοητικής αποδοτικότητας, του ελέγχου της πραγματικότητας, του ηθικού και της 

κρίσης που προκύπτουν από τις ενδο-ομαδικές πιέσεις και οδηγεί σε αποφάσεις ή δράσεις 

με κριτήριο τον συμβιβασμό και τη συναίνεση και όχι το αποτέλεσμα (Μπουραντάς, 

2002). Σύμφωνα επίσης με τη σύγχρονη αντίληψη, η σύγκρουση μεταξύ των μελών των 
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ομάδων  θεωρείται φυσικό και αναπόφευκτο φαινόμενο που αν διαχειριστεί κατάλληλα 

από τη διοίκηση μπορεί να συμβάλλει στη συνολική αποτελεσματικότητα της ομάδας και 

του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης των ατόμων για μεγαλύτερη δράση, 

συνιστώντας την μία αναπτυξιακή διεργασία και κινητήρια δύναμη θετικών αλλαγών 

(Μπουραντάς, 2002).  

    

Έχει αναγνωριστεί επίσης ότι η προσωπικότητα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων συνδέονται με τη λειτουργία των ομάδων και τα αποτελέσματά της (Barrick 

et al. 1998, Kichuk and Wiesner 1997). Αν και η σχέση μεταξύ στάσεων των εργαζομένων 

και ικανοποίησης των πελατών έχει μερικώς διερευνηθεί (Johnson 1996, Schmidt and 

Allscheid 1995), η σύνδεση ανάμεσα στα στοιχεία των αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας και τις αντιλήψεις του πελάτη για την ποιότητα υπηρεσιών, παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό αδιερεύνητη (Hyatt and Ruddy 1997, Janz et al. 1997). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει 

να επισημανθεί και το ερευνητικό κενό που υπάρχει στη διερεύνηση της σχέση της 

ομαδικής εργασίας και της ποιότητας υπηρεσιών. Τέλος, παρά τις συχνές βιβλιογραφικές 

αναφορές στην ομαδική εργασία και στα πλεονεκτήματά της που τη συνδέουν με την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό 

πλαίσιο που να παρουσιάζει τις σχέσεις αλληλεπίδρασής τους.   

 



 207

3.4  Ενδυνάμωση Εργαζομένων 

 
3.4.1 Γενικά  

 

Η σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων επισημαίνεται εδώ και αρκετό καιρό στη 

βιβλιογραφία της διοίκησης ολικής ποιότητας (Dimtriades 2000, Evans and Lindsay 1999, 

Wilkinson et al. 1992, Lawler 1994). Η έννοια της ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

φαίνεται να έχει τις ρίζες της στο κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων που εμφανίστηκε στις 

δεκαετίες 1950 και 1960 και συνδέεται με διάφορες θεωρίες και τεχνικές που 

σχεδιάστηκαν για τον εκδημοκρατισμό της εργασίας (Dimitriades, 2001). Επιπλέον ως η 

πιο σύγχρονη μορφή εργασιακής “εμπλοκής” (involvement) έχει αναγνωριστεί ως ένα από 

τα κυριότερα μέσα αντιμετώπισης του  διεθνούς ανταγωνισμού (Mathes 1992, Shipper and 

Manz 1992). Παρόλο που ο όρος της “ενδυνάμωσης” είναι σχετικά πρόσφατος, η ιδέα της 

εκχώρησης εξουσίας (και αρμοδιοτήτων) στους εργαζόμενους για τη λήψη σχετικών με 

την εργασία τους αποφάσεων ως μέσο βελτίωσης της εργασιακής και οργανωσιακής 

απόδοσης, δεν είναι καινούργια στη βιβλιογραφία της διοικητικής επιστήμης (Menon, 

2001). Η εξουσιοδότηση (delegation), ο κάθετος εμπλουτισμός της εργασίας που 

βασίστηκε στη θεωρία των δύο παραγόντων των Herzberg, Mausner and Synderman 

το1967 και η συμμετοχική διοίκηση ιδιαίτερα μέσω της διοίκησης διά στόχων (MBO) 

αποτελούν προγενέστερες προσεγγίσεις εκδημοκρατισμού της εργασίας.  

 

Η “εμπλοκή” των εργαζομένων σαν μία ιδιαίτερα κρίσιμη έννοια στο περιβάλλον 

διοίκησης ολικής ποιότητας ορίζεται ως η διεργασία επίτευξης ευρύτερου ενδιαφέροντος, 

συμμετοχής και συνεισφοράς των εργαζομένων στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Αν και δεν ταυτίζεται, αποτελεί το σημείο αναφοράς της “ενδυνάμωσης” σε 

όρους διευρυμένης υπευθυνότητας και εξουσίας στο σύστημα λήψης αποφάσεων των 

εργαζομένων σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία τους (Dimitriades, 2001). Η 

ενδυνάμωση εργαζομένων στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να οριστεί ως μία διεργασία 

υποκίνησης και υποστήριξης των ανθρωπίνων πόρων ενός οργανισμού στη λήψη 

αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας αποφάσεων οδηγώντας σε συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας (Dimitriades, 2000).     
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Σχετικά πρόσφατα –σύμφωνα με τον Menon (2001)- οι ερευνητές έχουν διευρύνει τις 

διάφορες προσεγγίσεις εκδημοκρατισμού της εργασίας και τις έχουν τοποθετήσει κάτω 

από τον όρο της “ενδυνάμωσης” για να συμπεριλάβουν τη μεταβίβαση της οργανωσιακής 

δύναμης (Kanter, 1983), την ενεργοποίηση των εργαζομένων μέσω της ηγεσίας (Bennis 

and Namus 1985, Block 1987, Burke 1986, Conger 1989, Neilsen 1986), τη βελτίωση της 

αυτο-επάρκειας (self-efficacy) (Conger and Kanungo, 1988) και την αύξηση της 

εσωτερικής ψυχολογικής υποκίνησης (Thomas and Velthouse, 1990). Το ακαδημαϊκό 

αλλά και επιχειρησιακό ενδιαφέρον για την έννοια της ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

άρχισε να εκδηλώνεται και βαίνει αυξανόμενο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

(Klidas et al., 2007). Η εμπειρική της διερεύνηση υστερεί ωστόσο σημαντικά στον τομέα 

των υπηρεσιών συγκριτικά με τον δευτερογενή τομέα παραγωγής (Dimitriades and 

Maroudas 2007, Rafiq and Ahmed 1998).  

 

Παρόλα αυτά στην τελευταία δεκαετία αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα η σημαντικότητά της 

στον τομέα των υπηρεσιών, η εφαρμογή της οποίας αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της ικανοποίησης του πελάτη (Klidas et al., 

2007). Οι προσπάθειες ωστόσο για επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη 

βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών μέσω ενδυνάμωσης των εργαζομένων παρουσιάζουν 

αρκετά προβλήματα (Lashley, 1999) όπως η δυσκολία ορισμού της ποιότητας υπηρεσιών 

σε όρους άϋλων κυρίως πηγών ικανοποίησης του πελάτη (Dimitriades and Maroudas, 

2007). Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται, πολλοί συγγραφείς συγκλίνουν στην άποψη 

ότι η ενδυνάμωση των εργαζομένων με την εκχώρηση της ανάλογης δύναμης και 

ελευθερίας δράσης που αυτή προϋποθέτει, φαίνεται να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για 

την ανάπτυξη αισθημάτων δέσμευσης των πελατών με τους οργανισμούς υπηρεσιών  

μέσω άμεσης ανταπόκρισης των εργαζομένων στις ανάγκες τους (Barbie and Bott, 1991).     

 

 

3.4.2 Τυπολογία και Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Ενδυνάμωσης  

 

Στη βιβλιογραφία παρατηρείται κάποιος βαθμός σύγχυσης ως προς τη χρησιμοποίηση του 

όρου της “ενδυνάμωσης” η οποία συχνά αναφέρεται σε διαφορετικές έννοιες (Menon 

2001, Wilkinson 1998). Η “ενδυνάμωση” χρησιμοποιείται για να τονίσει την πράξη της 

ενδυνάμωσης (σε άλλους) και επίσης για να περιγράψει τις εσωτερικές διαδικασίες με τις 

οποίες ενδυναμώνεται ένα άτομο (ψυχολογική ενδυνάμωση). O Burke (1986) για 
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παράδειγμα ταυτίζει την ενδυνάμωση με την εξουσιοδότηση και αναφέρεται στην πράξη 

(ενέργεια) της ενδυνάμωσης, ενώ οι Thomas and Velthouse (1990) αναφέρονται στην 

εσωτερική κατάσταση ενός ενδυναμωμένου ατόμου (δηλαδή στην ψυχολογική 

ενδυνάμωση).  

 

Στις ρίζες της δομής της ενδυνάμωσης βρίσκεται η έννοια της “δύναμης” (power) και 

σύμφωνα με τον Menon (2001), οι τρεις βασικές διαστάσεις που υποστηρίζουν τη 

διεργασία της ενδυνάμωσης είναι: α) η δύναμη ως αντιλαμβανόμενος έλεγχος β) η δύναμη 

ως αντιλαμβανόμενη ικανότητα γ) η δύναμη ως εσωτερίκευση οργανωσιακών στόχων. Η 

ενδυνάμωση αντιμετωπίζεται ως μία πολυδιάστατη μεταβλητή με τον αντιλαμβανόμενο 

έλεγχο (perceived control) να αναφέρεται στις πεποιθήσεις του εργαζόμενου σχετικά με 

την αυτονομία στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση της εργασίας του, στη 

διαθεσιμότητα των πόρων/μέσων και στο εύρος λήψης αποφάσεων. Η αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα (perceived competence) αφορά στην αυτοεπάρκεια (self-efficacy) και την 

αυτοπεποίθηση σχετικά με τις απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου. Η τρίτη διάσταση της 

εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων (goal internalization) αντιπροσωπεύει τη 

δέσμευση στην αποστολή και στο όραμα του οργανισμού, ώστε ο εργαζόμενος να 

πιστέψει και να ασπαστεί τους στόχους αυτούς και να είναι έτοιμος να δράσει προς όφελός 

τους. Mία πολυδιάστατη θεώρηση της ενδυνάμωσης των εργαζομένων φαίνεται επίσης να 

συνδέεται –αν και από διαφορετική οπτική γωνία– με τη θεωρία των χαρακτηριστικών της 

εργασίας (Job Characteristics Theory) των Hackman and Oldham (1980). Το θεωρητικό 

τους μοντέλο περιγράφει τον ανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό της εργασίας μέσω 

αλλαγής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της όπως ο βαθμός διαφορετικών καθηκόντων 

και η επίδραση στην εργασία άλλων, στοιχεία που μπορούν να καλλιεργήσουν μία 

βελτιωμένη ψυχολογική κατάσταση στους εργαζόμενους.  

 

Η ενδυνάμωση στη σχετική βιβλιογραφία εξετάζεται και αναλύεται α) σε οργανωσιακό β) 

σε επίπεδο ομάδων και γ) σε ατομικό από την προοπτική του εργαζόμενου επίπεδο. 

Από οργανωσιακή προοπτική η ενδυνάμωση θεωρείται ως ένα εργαλείο διοίκησης 

αλλαγών που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς στη δημιουργία ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος όπου ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια και τις 

ικανότητές του προκειμένου να ικανοποιήσει τον πελάτη με την άμεση αναγνώριση και 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του στο σημείο και κατά τον χρόνο της συναλλαγής. Οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια για εκπλήρωση ή ακόμη και 
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υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη χωρίς υποχρέωση άμεσης αναφοράς τους στον 

προϊστάμενό τους (Cook and Macaulay, 1997). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς οι 

οργανισμοί που υιοθετούν μία τέτοια προσέγγιση ενδυνάμωσης των εργαζομένων τους θα 

πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: κοινό όραμα και αξίες, εστιαζόμενη 

στον πελάτη στρατηγική, πραγματική εκχώρηση ευθυνών και εξουσίας από τη διοίκηση 

στους εργαζόμενους που συναλλάσονται με τους πελάτες, λιτή και επίπεδη οργανωτική 

δομή, εργασιακό περιβάλλον που να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και τη συνεχή 

μάθηση. Οι οργανισμοί υπηρεσιών στην περίπτωση αυτή μπορούν να ενδυναμώσουν τους 

εργαζόμενους είτε με την ενίσχυση της συμμετοχής τους μέσω τακτικών συναντήσεων, 

κόκλων ποιότητας, κλπ., είτε με ουσιαστική εκχώριση αρμοδιοτήτων μέσω καθιέρωσης 

αυτοδιοικούμενων ομάδων εργασίας και/ή ανασχεδιασμού των εργασιακών καθηκόντων. 

Σχετικά πρόσφατα οι Matthews et al. (2003) ανέπτυξαν μία κλίμακα εκτίμησης τριών 

οργανωσιακών παραγόντων (δυναμική οργανωσιακή δομή, έλεγχος των σχετικών με τα 

εργασιακά καθήκοντα αποφάσεων, διάχυση πληροφόρησης) που σχετίζονται και μπορούν 

να επηρεάσουν την ψυχολογική ενδυνάμωση.       

 

Σε ατομικό από την προοπτική του εργαζόμενου επίπεδο ανάλυσης, η βιβλιογραφία της 

ενδυνάμωσης ταξινομείται σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) τη δομική προσέγγιση 

(relational empowerment), β) την υποκινητική προσέγγιση (motivational empowerment) 

και γ) στην προσέγγιση της ηγεσίας (Menon, 2001).   

   

• α) Η παραδοσιακή «δομική» προσέγγιση αντιμετωπίζει την ενδυνάμωση ως μία πράξη 

εκχώρησης εξουσίας και ευθύνης στους εργαζόμενους των χαμηλότερων ιεραρχικών 

επιπέδων του οργανισμού. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής η ενδυνάμωση θεωρείται 

ως μία δράση (act): η δράση εκχώρησης εξουσίας και ευθύνης στους εργαζόμενους των 

χαμηλότερων ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού (Menon and Hartmann, 2002). Η 

“δύναμη” στο περιβάλλον ενός οργανισμού μπορεί να οριστεί ως η δυνατότητα κάποιου 

να επηρεάσει τα οργανωσιακά αποτελέσματα και πηγάζει από δομικούς μηχανισμούς όπως 

η ιεραρχία, ο έλεγχος των πόρων και το δίκτυο συγκεντρωτισμού (Astley and Sachdeva, 

1984). Υποστηρίζεται ότι η αποκέντρωση της εξουσίας, μία επίπεδη οργανωτική δομή και 

η αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων μπορούν να ευνοήσουν την ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. Για τη μελέτη της δομικής προσέγγισης οι Konzack et al. (2000) 

διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο (Leader Empowering Behavior Questionnaire) 

προκειμένου να μετρήσουν τον βαθμό υιοθέτησης έξι συμπεριφορών ενδυνάμωσης από 
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τους προϊσταμένους (εκχώρηση εξουσίας, λογοδοσία, αυτό-διοικούμενη λήψη 

αποφάσεων, διάχυση πληροφόρησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθοδήγηση για καινοτομία 

και απόδοση).  Ο London (1993) υποστήριξε ότι ενδυνάμωση είναι «η διασφάλιση ότι ο 

εργαζόμενος έχει την απαραίτητη εξουσία να εκτελέσει την εργασία του». 

Συμπερασματικά, η προσέγγιση αυτή εστιάζεται στις ενέργειες της μεταβίβασης και 

κατανομής της οργανωσιακής εξουσίας. 

 

• β) Στην προσέγγιση της υποκίνησης που επινοήθηκε από τους Conger and Kanungo (1988), 

η ενδυνάμωση εννοιολογικοποιήθηκε σαν μία ψυχολογική κατάσταση υποκίνησης  

(enabling). Οι παραπάνω συγγραφείς όρισαν την ενδυνάμωση ως «μία διεργασία 

βελτίωσης των συναισθημάτων αυτοεπάρκειας (self efficacy) των μελών του οργανισμού, 

μέσω εντοπισμού των συνθηκών που καλλιεργούν την αδυναμία (powerlessness) και της 

αντικατάστασής τους τόσο με νέες τυπικές οργανωσιακές πρακτικές όσο και με άτυπες 

τεχνικές, παρέχοντας παράλληλα επαρκή πληροφόρηση». Οι Thomas and Velthouse 

(1990) διεύρυναν την προσέγγιση αυτή θεωρώντας τη δύναμη ως ενέργεια: «η 

ενδυνάμωση είναι ενεργοποίηση». Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς, η ενδυνάμωση 

συσχετίζεται με «αλλαγές στις αντιληπτικές μεταβλητές (called task assessments) οι οποίες 

προσδιορίζουν την υποκίνηση στους εργαζόμενους». Στη βάση της παραπάνω προσέγγισης 

η Spreitzer (1995) ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο που ορίζει την ενδυνάμωση ως μία 

αυξημένη εσωτερική υποκίνηση που εκδηλώνεται σε τέσσερις αντιλήψεις: στο νόημα 

(meaning) (αξία του σκοπού της εργασίας), στην ικανότητα (competence) (αυτο-

επάρκεια), στον αυτο-προσδιορισμό  (self-determination) (αυτονομία στην πρωτοβουλία 

και στην εργασία) και στην επίδραση  (impact) (επιρροή στα εργασιακά αποτελέσματα). 

  

• γ) Στην προσέγγιση της ηγεσίας η έμφαση δίνεται και πάλι στην υποκινητική διάσταση της 

ενδυνάμωσης. Οι ηγέτες ενεργοποιούν τους εργαζόμενους παρέχοντάς τους ένα 

συναρπαστικό όραμα για το μέλλον. Εμπνέουν τους υφισταμένους τους ώστε να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία μετασχηματισμού του οργανισμού τους (Yukl, 1989). Οι 

ηγέτες ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους παρέχοντάς τους σαφείς κατευθύνσεις: «…μία 

κατεύθυνση όμως που συμπεριλαμβάνει έναν ανώτερο σκοπό, μία ιδέα που απαιτεί 

συλλογική προσπάθεια» Burke (1986). Σύμφωνα με τον Menon (2001) τα συγγράμματα 

των Bennis and Nanus (1985), Block (1987), Burke (1986), Conger (1989), Neilsen (1986) 

αποτελούν κύρια παραδείγματα της προσέγγισης της ηγεσίας.  
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Οι προσεγγίσεις της ενδυνάμωσης όπως συνοπτικά περιγράφηκαν παραπάνω, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη διαφορετικών τρόπων σκέψης. Η ενδυνάμωση δηλαδή 

εξετάζεται: α) ως ενέργεια: η ενέργεια μεταβίβασης δύναμης στα άτομα που 

ενδυναμώνονται  (London 1993), β) ως διεργασία ή λειτουργία η οποία οδηγεί στην 

εμπειρία της δύναμης  (Conger and Kanungo 1988, Thomas and Velthouse 1990) και γ) ως 

μία ψυχολογική κατάσταση η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή αντιλήψεων που μπορούν 

να μετρηθούν (Spreitzer 1995, Menon 2001). Η πηγή αυτών των διαφοροποιήσεων μπορεί 

να εντοπιστεί στη διαφορετική προοπτική των προσεγγίσεων ως προς τον ορισμό της 

“δύναμης”. Σύμφωνα με τον Menon (2001) οι κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 

αντιμετωπίζουν τη δύναμη ως μία ενδεχόμενη επιρροή στο περιβάλλον της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (βλ. Bacharach and Lawler 1980, French and Raven 1959) ενώ οι 

ψυχολόγοι την αντιμετωπίζουν ως παράγοντα υποκίνησης (βλ. McClelland 1961, Sampson 

1965). Οι ερευνητές της ενδυνάμωσης από την κοινωνιολογική παράδοση εστιάζονται 

στην εκχώρηση, μεταφορά ή επιμερισμό της δύναμης, δηλαδή στην πράξη της 

ενδυνάμωσης, σε αντίθεση με τους ερευνητές από τη ψυχολογική παράδοση που 

εστιάζονται στις αντιλήψεις των ίδιων των ατόμων σχετικά με την ενδυνάμωσή τους, 

δηλαδή στην εσωτερική διεργασία ή στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Όταν η 

ενδυνάμωση εξετάζεται ως δράση (act), η έμφαση δίνεται στον εργοδότη ή σε άλλους που 

διενεργούν την ενδυνάμωση. Από την άλλη πλευρά όταν εξετάζεται σαν διεργασία ή 

κατάσταση, η έμφαση δίνεται στον εργαζόμενο ή στο ίδιο το άτομο που ενδυναμώνεται 

(Menon, 2001). 

 

Οι παραπάνω τρεις προσεγγίσεις της ενδυνάμωσης δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, 

αλλά μάλλον παρέχουν μία συνεκτική εικόνα της. Οι ενέργειες-δράσεις της ενδυνάμωσης 

οδηγούν σε αλλαγές των αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με το εργασιακό τους 

περιβάλλον. Η ενδυνάμωση ως διεργασία περιγράφει αυτές τις αλλαγές, τους παράγοντες 

και τον μηχανισμό με τον οποίο επηρεάζονται οι αντιλήψεις. Η ενδυνάμωση ως μία 

ψυχολογική κατάσταση αποτελεί ένα διαλειτουργικό στιγμιότυπο βασικών αντιλήψεων 

των εργαζομένων όπως η αίσθηση αυτο-επάρκειας και ελέγχου του εργασιακού 

περιβάλλοντος, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η πραγματική φύση της ενδυνάμωσης 

μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα με την ολοκλήρωση αυτών των διαφορετικών 

θεωρητικών ρευμάτων από την ατομική προοπτική του εργαζόμενου, συνεκτιμώντας τις 

επιδράσεις των διαφόρων ενεργειών της ενδυνάμωσης (π.χ. εξουσιοδότηση) στη 
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ψυχολογική κατάστασή του. Για την προτίμηση σε αυτή τη συνθετική προσέγγιση, 

αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι (Menon 2001): 

• τα προσδοκώμενα οφέλη της ενδυνάμωσης θα προκύψουν, μόνο αν οι εργαζόμενοι 

βιώσουν πραγματικά την ενδυνάμωση, δηλαδή βρεθούν σε μία ψυχολογική 

κατάσταση ενδυνάμωσης 

• με δεδομένη την πολυποίκιλη φύση των ενεργειών που μπορούν να εκληφθούν ως 

ενδυνάμωση, από ερευνητική σκοπιά η εστίαση στην ψυχολογική κατάσταση του 

εργαζόμενου είναι πιο αποδοτική. Οι πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης μπορεί να είναι 

διάφορες όπως για παράδειγμα ο εμπλουτισμός της εργασίας, το ευέλικτο ωράριο 

εργασίας, οι κοινές επιτροπές διοίκησης-εργαζομένων, οι αυτοδιοικούμενες ομάδες 

εργασίας, η ισότιμη συμμετοχή και η συνδικαλιστική αντιπροσώπευση στα 

διοικητικά συμβούλια. Όλες αυτές οι ενέργειες αναμένεται να ενδυναμώσουν τους 

εργαζόμενους και να οδηγήσουν σε αυξημένη οργανωσιακή απόδοση. Ο κοινός 

παρονομαστής στα παραπάνω είναι η ουσιαστική επίδραση αυτών των ενεργειών 

στον εργαζόμενο. Συνεπώς  για την κατανόηση της διεργασίαs της ενδυνάμωσης, η 

διερεύνησή της από την ατομική προοπτική του εργαζόμενου θεωρείται πιο 

αποτελεσματική.  

 

Η μελέτη της ενδυνάμωσης σαν μία ψυχολογική κατάσταση λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητικός σύνδεσμος ανάμεσα στις ενέργειες της ενδυνάμωσης και στα 

αποτελέσματα που αυτές μπορεί έχουν στον εργαζόμενο, όπως η ικανοποίηση και η 

οργανωσιακή του δέσμευση. Για παράδειγμα, μία ενέργεια ενδυνάμωσης όπως η 

εξουσιοδότηση, πιθανώς να οδηγήσει σε μία ενδυναμωμένη κατάσταση η οποία με τη 

σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμητές συμπεριφορές και αποτελέσματα όπως η 

ικανοποίηση του εργαζόμενου. Ο ορισμός της ενδυνάμωσης ως μία αντιληπτική κατάσταση 

θεωρείται κατάλληλος για την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της ατομικής ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης, η οποία μπορεί να διευκολύνει τη συστηματική επιστημονική έρευνα με τη 

χρήση σύγχρονων προηγμένων στατιστικών τεχνικών και μεθόδων. 

 

Η ψυχολογική κατάσταση αυτών που διενεργούν τις πράξεις-ενέργειες της ενδυνάμωσης 

θεωρείται επίσης ιδιαίτερα σημαντική (Menon, 2001). Η αποτυχία πολλών πρωτοβουλιών 

ενδυνάμωσης συνδέεται με την μη αποτελεσματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσίας 

από τους προϊσταμένους προς τους υφισταμένους, την ανάγκη των πρώτων για διατήρηση 

της δύναμής τους, την ανασφάλεια σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους 



 214

και την σύγχυση του ρόλου τους (Fleming, 1991). Η ψυχολογική κατάσταση του εργοδότη 

(ή της ανώτατης διοίκησης) σχετίζεται περισσότερο με την επιτυχία/αποτυχία της 

πρωτοβουλίας της ενδυνάμωσης, από ότι η θεμελιώδης φύση της ενδυνάμωσης όπως αυτή 

βιώνεται  και γίνεται αντιληπτή από τον εργαζόμενο (Menon, 2001). 

 

Τέλος, υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιληφθούν τους 

εαυτούς τους ως ενδυναμωμένους παρά την απουσία ενός τυπικού προγράμματος 

ενδυνάμωσής τους από την πλευρά του οργανισμού, αρκεί οι συμπεριφορές των 

συνεργατών/συναδέλφων τους και των πελατών να εκφράζουν σχέσεις υποστήριξης 

(Corsum and Enz, 1999). Κατά συνέπεια η πιθανότητα επιτυχίας μιας προγραμματισμένης 

προσπάθειας ενδυνάμωσης των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

δημιουργία και την καλλιέργεια ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

Πέραν της σε ατομικό επίπεδο ανάλυσης, αρκετοί ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους 

σε ομαδικό επίπεδο ανάλυσης της ενδυνάμωσης (Hyatt and Ruddy, Kirkman and Rosen 

1999) σύμφωνα με τους οποίους οι δράσεις της εξωτερικής ηγεσίας, οι υπευθυνότητες που 

εκχωρούνται στις ομάδες, οι βασιζόμενοι σε ομάδες ανθρώπινοι πόροι και η κοινωνική 

δομή των ομάδων συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων. Περισσότερο ενδυναμωμένες ομάδες αναμένεται να είναι περισσότερο 

παραγωγικές και προδραστικές με υψηλότερο βαθμό εργασιακής ικανοποίησης και 

οργανωσιακής και ομαδικής δέσμευσης (Kirkman and Rosen, 1999).         

 

 

3.4.3 Ψυχολογική Ενδυνάμωση και διαστάσεις της “δύναμης”  

 

Στις ρίζες της δομής της ενδυνάμωσης όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται η έννοια της 

“δύναμης” (power). Από την ανασκόπηση των κυριότερων προσεγγίσεων της δύναμης, 

παράλληλα με τα διάφορα θεωρητικά ρεύματα της ενδυνάμωσης, προκύπτει ότι σε 

ατομικό ψυχολογικό επίπεδο οι τρεις βασικές διαστάσεις εμπειρίας της δύναμης που 

υποστηρίζουν τη διεργασία της ενδυνάμωσης είναι: α) η δύναμη ως αντιλαμβανόμενος 

έλεγχος β) η δύναμη ως αντιλαμβανόμενη ικανότητα γ) η δύναμη ως παράγοντας 

ενεργοποίησης/υποκίνησης προς επίτευξη των οργανωσιακών στόχων (Menon, 2001). 
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3.4.3.1  Αντιλαμβανόμενος έλεγχος (perceived control)  

Σύμφωνα με τον Menon (2001) η επικρατούσα προσέγγιση αντιμετωπίζει τη “δύναμη” 

σαν μία εσωτερική παρόρμηση ή ανάγκη επιρροής και ελέγχου άλλων ανθρώπων ή 

εξωτερικών γεγονότων. Αυτές οι εσωτερικές ανάγκες αναφέρονται ως ανάγκη για δύναμη, 

επιρροή και εσωτερική υποκίνηση για ανάπτυξη αισθήματος ικανότητας και 

αυτοπροσδιορισμού. Η αίσθηση του αντιλαμβανόμενου ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας 

για την αντίληψη της δύναμης και συνεπώς ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος θα πρέπει να 

αποτελεί μία από τις βασικές ψυχολογικές καταστάσεις που συνθέτουν την εμπειρία της 

ενδυνάμωσης.  

Πολλοί συγγραφείς έχουν δώσει έμφαση στη διάσταση του αντιλαμβανόμενου ελέγχου. 

Στρατηγικές ενδυνάμωσης όπως η εξουσιοδότηση, η αυξημένη συμμετοχή και παροχή 

πληροφόρησης και πόρων (Kanter, 1983) μπορούν να οδηγήσουν σε ένα αίσθημα 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου. Οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται αυτοπεποίθηση 

και ότι ελέγχουν το περιβάλλον εργασίας τους (House, 1988). Ο εντοπισμός και η 

αντικατάσταση των συνθηκών που οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα ενδυνάμωσης στο πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας ενδυνάμωσης του μοντέλου των Conger and Kanungo (1988), δύο 

στοιχεία του μοντέλου των Thomas and Velthouse (1990): α) η επίδραση (impact), δηλαδή 

ο βαθμός που μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο το εργασιακό του περιβάλλον και β) η 

επιλογή (choice), δηλαδή ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας, αντανακλούν επίσης τη 

σημασία του αντιλαμβανόμενου ελέγχου στη διαμόρφωση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης. 

 

3.4.3.2 Αντιλαμβανόμενη ικανότητα (perceived competence) 

Οι Wood and Bandura (1989) αναφέρονται στην αυτοεπάρκεια (self-efficacy) ως η πίστη 

στις ικανότητες κάποιου να ενεργοποιήσει την υποκίνηση, τους πόρους και τις πορείες 

δράσεις που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις ανάγκες συγκεκριμένων καταστάσεων. 

Ο βαθμός αντιλαμβανόμενης αυτοεπάρκειας επηρεάζει την επιλογή τρόπων συμπεριφοράς 

και ανάληψης πρωτοβουλιών. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποφεύγουν καταστάσεις 

που πιστεύουν ότι υπερβαίνουν τις ικανότητες τους. Από την άλλη πλευρά, εμπλέκονται 

σε δραστηριότητες που πιστεύουν ότι εντάσσονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Η 

αντιλαμβανόμενη ικανότητα είναι το στοιχείο που αποτελεί τη βάση της πλειοψηφίας των 

μελετών στην ενδυνάμωση (Spreitzer 1995, Menon 2001). Η βελτίωση των αντιλήψεων 

εργασιακής ικανότητας/επάρκειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής 

ενδυνάμωσης στο μοντέλο των  Conger and Kanungo (1988). Η προσέγγιση της ηγεσίας 

(Bennis and Namus, 1985) αναγνωρίζει επίσης την αντιλαμβανόμενη ικανότητα ως μία 
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κρίσιμη διάσταση της ενδυνάμωσης. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα και στο μοντέλο ενδυνάμωσης των Thomas and Velthouse (1990). 

 

3.4.3.3 Εσωτερίκευση οργανωσιακών στόχων  (goal internalization) 

Ο όρος “δύναμη” (power) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ενέργεια-υποκίνηση και 

ισχύ. Σε ψυχολογικό επίπεδο ένα σημαντικό στοιχείο υποκίνησης αποτελεί ο στόχος, 

ιδιαίτερα ένας αξιόλογος σκοπός ή μια μεγάλη ιδέα. Η υποκινητική δύναμη μιας 

εμπνευσμένης αποστολής ή μιας “μεγάλης ιδέας” έχει παρατηρηθεί σε διάφορα κινήματα 

θρησκευτικού ή στρατιωτικού περιεχομένου (Menon, 2001). Στους σύγχρονους 

οργανισμούς, η εσωτερίκευση των στόχων του οργανισμού από τους εργαζόμενους 

αποτελεί κινητήρια δύναμη των οργανωσιακών αποδόσεων και βασικό καθήκον των 

δράσεων της ανώτερης διοίκησης μέσω μίας εμπνευσμένης, χαρισματικής  ηγεσίας με 

όραμα και γενικότερα μίας ηγεσίας μετασχηματισμού ικανής να διαμορφώνει τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις των εργαζομένων, ευθυγραμμίζοντάς τες με την αποστολή και 

τους στόχους του οργανισμού (Conger and Kanungo 1988, House 1988). Ο Yukl (1989) 

υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους μετασχηματισμική ηγεσία μπορεί να ενδυναμώσει τους 

εργαζόμενους ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία αναμόρφωσης ή μετασχηματισμού του 

οργανισμού. Ο Burke (1986) αναφέρει ότι οι ηγέτες μπορούν να ενδυναμώσουν τους 

υφισταμένους τους δίνοντας έμφαση σε έναν ανώτερο σκοπό ή ιδέα. Σύμφωνα με τους  

Bennis and Nanus (1985) οι κρίσιμες διαστάσεις της ενδυνάμωσης περιλαμβάνουν τη 

σπουδαιότητα (νόημα) (significance), την ικανότητα (competence), το αίσθημα της 

κοινότητας (community) και την ευχαρίστηση/διασκέδαση (enjoyment/fun). Τα αισθήματα 

της σπουδαιότητας, της κοινότητας και της ευχαρίστησης αντανακλούν το δέλεαρ των 

ιδεών και της εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων. Οι ηγέτες διαμορφώνουν και 

θέτουν ιδεατούς μελλοντικούς στόχους που εξυπηρετούν την υποκίνηση και συνεπώς την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, στον βαθμό που οι στόχοι αυτοί εσωτερικεύονται από τους 

εργαζόμενους (Kanungo and Mendonca, 1996). 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω τριών διαστάσεων από την προοπτική της κατάστασης του 

ενδυναμωμένου εργαζόμενου, προτείνεται ο παρακάτω ορισμός: «η ψυχολογικά 

ενδυναμωμένη κατάσταση είναι μία αντιληπτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μία 

αίσθηση αντιλαμβανόμενου ελέγχου, ικανότητας και εσωτερίκευσης των οργανωσιακών 

στόχων» (Menon 2001). Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση αντιμετωπίζει την 

ενδυνάμωση ως μία πολυδιάστατη μεταβλητή, με τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο να 
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αναφέρεται στις αντιλήψεις σχετικά με την αυτονομία στον προγραμματισμό και στην 

εκτέλεση της εργασίας, στη διαθεσιμότητα των πόρων και στο εύρος εξουσίας και λήψης 

αποφάσεων. Η αντιλαμβανόμενη ικανότητα αναφέρεται στην αυτοεπάρκεια (self-efficacy) 

και αυτοπεποίθηση σχετικά με τις απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου. Η τρίτη διάσταση 

της εσωτερίκευσης οργανωσιακών στόχων αντιπροσωπεύει την υποκινητική δύναμη των 

μεγάλων ιδεών, της αποστολής ή ενός σπουδαίου οράματος  έτσι ώστε ο εργαζόμενος να 

πιστέψει και να ασπαστεί τους στόχους αυτούς και να είναι έτοιμος να δράσει προς όφελός 

τους (Menon, 2001). 

 

Από ανασκόπηση της σχετικής με την ενδυνάμωση των εργαζομένων βιβλιογραφίας, 

αναδεικνύεται η ύπαρξη δύο κύριων σύγχρονων προσεγγίσεων μέτρησής της με αρκετές  

ομοιότητες: η προσέγγιση της Spreitzer (1995) που στηρίχθηκε στο μοντέλο των Thomas 

and Velthouse (1990) και η προσέγγιση του Menon (2001). Οι διαστάσεις του 

«αυτοπροσδιορισμού» (self-determination) και της «επίδρασης» (impact) του μοντέλου 

της Spreitzer φαίνεται να αντιστοιχούν στη διάσταση του «αντιλαμβανόμενου ελέγχου» 

του Menon, ενώ η «ικανότητα» της Spreitzer αντιστοιχεί στην «αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα» του Menon. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει πλήρης εννοιολογική αντιστοίχηση 

μεταξύ της «εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων» του Menon και του «νοήματος» 

(meaning) της Spreitzer, με τo τελευταίο να αναφέρεται στην αξία και στον σκοπό της 

εργασίας περιορίζοντας τη ψυχολογική ενδυνάμωση σε μία εσωτερική διαδικασία 

υποκίνησης. Εμπειρική έρευνα που χρησιμοποίησε την κλίμακα της Spreitzer έδειξε 

επικάλυψη των διαστάσεων «αυτοπροσδιορισμού» και «επίδρασης» (Kraimer et. al., 

1999). 

 

 

3.4.4  Προϋποθέσεις και Αποτελέσματα της Ενδυνάμωσης 

 

Η ενδυνάμωση εργαζομένων -παρά την ανεπάρκεια που παρατηρείται σε επίπεδο 

εμπειρικής διερεύνησης- έχει δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει τη διοικητική και 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Liden et al. 2000, Spreitzer 1995). Σύμφωνα με τους 

Koberg et al. (1999) σχετικά πρόσφατα η ενδυνάμωση έχει αναγνωριστεί ως ένα μέσο 

αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

ποικιλομορφία καναλιών επικοινωνίας, οριζόντιες οργανωτικές δομές και δίκτυα 

συνεργατών και χαμηλό επίπεδο οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων.  
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Οι προϋποθέσεις ή οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ψυχολογική ενδυνάμωση των 

εργαζομένων μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: α) προσωπικοί 

παράγοντες, που συμπεριλαμβάνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων 

(Spreitzer 1996, Dimitriades and Maroudas 2007, Dimitriades and Koufidou 2004) και 

ψυχολογικές μεταβλητές (Dimitriades 2005, Menon 2001, Menon and Hartmann 2002, 

Spreitzer 1995, Honegger and Appelbaum 1998), β) σχετικοί με τα εργασιακά καθήκοντα  

παράγοντες (Bordin et al. 2007, Cagne et al. 1997, Hays 1994, Spreitzer 1996, Savery and 

Luks 2001), γ) οργανωσιακοί παράγοντες (Bordin et al. 2007, Klidas et al. 2007, Menon 

2001, Spreitzer 1995 1996, Siegal and Gardner 2000) και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

(Cunningham et al., 1999).  

Από την άλλη πλευρά οι συνέπειες-αποτελέσματα της ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

συμπεριλαμβάνουν την εργασιακή εμπλοκή (Menon, 2001), την εργασιακή ικανοποίηση 

(Bordin et al. 2007, Hays 1994  Savery and Luks 2001), την οργανωσιακή δέσμευση 

(Bordin et al. 2007, Menon 2001) την πέραν του τυπικού ρόλου εργασιακής συμπεριφοράς 

(extra-role behavior) (Lee et al., 2006), την άμεση αντιμετώπιση των παραπόνων των 

πελατών και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών (Lashley, 1999).      

 

Παρόλο που οι περισσότεροι συγγραφείς συγκλίνουν στην άποψη ότι η ψυχολογική 

ενδυνάμωση επηρεάζεται από μία ποικιλομορφία ατομικών, διαπροσωπικών και 

περιβαλλοντικών μεταβλητών (Carless 2004, Liden et al. 2000), τις περισσότερες φορές 

διερευνάται μία ή δύο από τις επιδράσεις αυτές ξεχωριστά και σε απομόνωση από άλλες 

(Koberg et al., 1999).  

  

Η Κοινωνική αντιληπτική θεωρία (Social Cognitive Theory) παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο 

για την ανάλυση της ενδυνάμωσης, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία και στις αντιλήψεις 

της εργασιακής συμπεριφοράς και στάσεων, στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου εργασιακού 

περιβάλλοντος (Shetzer, 1993) συμφωνώντας με τις μελέτες των Thomas and Velthouse 

(1990) και της Spreitzer (1995) που θεωρούν τη ψυχολογική ενδυνάμωση ως μία δέσμη 

αντιλήψεων που διαμορφώνονται από το εργασιακό περιβάλλον. Η θεωρία αυτή προτείνει 

μία τριαδική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τριών κατηγοριών παραγόντων: ατομικούς 

(συναισθηματικούς και αντιληπτικούς/βιωματικούς), συμπεριφοράς (αποτελέσματα) και 

περιβαλλοντικούς (π.χ. το κοινωνικό σύστημα ή δομή). Η σχετική σημαντικότητα των 

παραγόντων αυτών θα ποικίλει μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαφορετικών 

συνθηκών (Koberg et al., 1999).  
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Στη βάση της κοινωνικής αντιληπτικής θεωρίας και της προσέγγισης της Spreitzer, οι 

Koberg et al. (1999) διερεύνησαν τον βαθμό κατά τον οποίο οι αντιλήψεις της 

ενδυνάμωσης επηρεάζονται από: i) τα ατομικά χαρακτηριστικά (μορφωτικό επίπεδο, 

χρόνος εργασιακής σχέσης με τον οργανισμό, φύλο, εθνικότητα και διάσταση ελέγχου), ii) 

τα χαρακτηριστικά της εργασιακής ομάδας (αποτελεσματικότητα της ομάδας, 

ενδοομαδική εμπιστοσύνη, αμοιβαία επιρροή, προσεγγισιμότητα της ηγεσίας, ¨αξία¨ και 

¨δύναμη¨ της ομάδας) και iii) τη θέση στην ιεραρχία. Εξέτασαν επίσης τις επιδράσεις των 

αντιλήψεων της ενδυνάμωσης στα ατομικά εργασιακά και οργανωσιακά αποτελέσματα 

(εργασιακή ικανοποίηση, αντιλαμβανόμενη εργασιακή 

παραγωγικότητα/αποτελεσματικότητα και τάση αποχώρησης από τον οργανισμό). Το 

μοντέλο τους παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα 3.2. 

 

Σχήμα 3.2 – Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της ενδυνάμωσης των εργαζομένων 
 

Προσωπικοί παράγοντες 
 

• Διάσταςη ελέγχου (locus of 
control)  

• χρόνος υπηρεσίας στον 
οργανισμό 

• φύλο 
• μορφωτικό επίπεδο 
• εθνικότητα  

 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 
• προσεγγισιμότητα της ηγεσίας 
• αξία (worth) της ομάδας  
• αμοιβαία επιρροή 
• ενδοομαδική εμπιστοσύνη 
• organizational rank (οργανωσιακός 

βαθμός)  
 

 

 

 
Κρίσιμες αντιλήψεις της 

ενδυνάμωσης 
 

• νόημα (meaning)  
• αυτοπροσδιορισμός   
• (self determination) 
• ικανότητα (competence)  
• επίδραση (impact)  
 

 

 

 
Ατομικά  και οργανωσιακά αποτελέσματα 

• αποτελεσματικότητα εργαζομένων  
• εργασιακή ικανοποίηση  
• τάση αποχώρησης από τον οργανισμό  

Πηγή: Koberg C. S. et al. (1999), ¨Antecedents and Outcomes of Empowerment –empirical 
evidence from the health care industry¨, Group and Organization management, Vol. 24 
No. 1, p. 74. 
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Η έρευνά τους πραγματοποιήθηκε σε μία ομάδα 612 εργαζομένων σε ένα μεγάλο ιδιωτικό 

νοσοκομείο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας πολλές κατηγορίες εργαζομένων 

(νοσηλευτικό, ιατρικό, φαρμακευτικό προσωπικό) διαφόρων εθνικοτήτων, με τη μέθοδο 

της επισκόπησης. Για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε 

μια πολυδιάστατη κλίμακα (Group Behavior Inventory) που αναπτύχθηκε από τον 

Friedlander το 1966. Για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα της 

Spreitzer (1995) των 12 ερωτημάτων. Η εργασιακή ικανοποίηση μετρήθηκε με την 

κλίμακα των 5 ερωτημάτων των Fοrgionne and Peeters που ανέπτυξαν το 1982 

(ικανοποίηση από το επίπεδο των αμοιβών, τη διοίκηση, τους συνεργάτες, τις ευκαιρίες 

αξιοποίησης των ικανοτήτων, και συνολική ικανοποίηση).                                         

Η παραγωγικότητα/αποτελεσματικότητα της εργασίας υπολογίστηκε με τη διαβάθμισή της 

σε μία κλίμακα από το 1 έως το 100, σε αντιλαμβανόμενο επίπεδο αυτοαξιολόγησης. Η 

τάση αποχώρησης από τον οργανισμό υπολογίστηκε με ένα ερώτημα στο πλαίσιο μιας 

7βαθμης κλίμακας ανταπόκρισης. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA και 

MANCOVA) και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισμός σχέσεων αιτίου-

αποτελέσματος μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

 

3.4.4.1 Ενδυνάμωση και ατομικά  χαρακτηριστικά 

 

Μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

που εκτιμάται ότι επηρεάζουν το αίσθημα της ψυχολογικής ενδυνάμωσης καταγράφονται 

η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεπάρκεια, οι ανάγκες 

υποκίνησης, το επάγγελμα και το πολιτισμικό υπόβαθρο (Spreitzer 1995, 1996). Από τα 

ευρήματα της μελέτης των Koberg et al. (1999) υποστηρίχτηκε μόνο η θετική σχέση της 

ενδυνάμωσης με τον χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζομένων. Οι σχέσεις της ενδυνάμωσης 

με το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, την εθνικότητα και τη διάσταση του ελέγχου δεν 

επιβεβαιώθηκαν. 

• εκπαίδευση, προϋπηρεσία, φύλο, ηλικία και ενδυνάμωση των εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης τυπικά θεωρούνται ως εργαζόμενοι 

¨καριέρας¨, έχουν μεγαλύτερη εξελικτική κινητικότητα, είναι περισσότερο πιθανό να 

αναπτύξουν μία «επαγγελματική ταυτότητα» (Kram, 1983) και ως εκ τούτου είναι πιθανό 

να αισθάνονται περισσότερο ενδυναμωμένοι ειδικότερα ως προς την ικανότητα, το νόημα 
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και την επίδραση στην εργασία (Cordesy et al., 1993). Σύμφωνα με τους Koberg et al. 

(1999) οι εργαζόμενοι με περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον οργανισμό, πιθανώς έχοντας 

προσαρμοστεί σε μία συγκεκριμένη εργασιακή κατάσταση έχουν μάθει μέσω της 

εμπειρίας τους ότι η προσπάθεια και η επιμονή μπορούν να οδηγήσουν σε αίσθηση 

ικανότητας και απόδοσης και συνεπώς είναι πιθανόν να αισθάνονται περισσότερο 

ενδυναμωμένοι. Το ίδιο φαίνεται λογικά να ισχύει και με τους εργαζόμενους μεγαλύτερης 

ηλικίας, η οποία συνήθως συνδέεται με μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και περισσότερα 

χρόνια προϋπηρεσίας. Οι γυναίκες (όπως και τα μέλη κάποιων μειονοτήτων και 

εθνικοτήτων) ενδεχομένως να αισθάνονται λιγότερο ενδυναμωμένες γιατί συνήθως 

απασχολούνται σε θέσεις χαμηλών ιεραρχικών επιπέδων με αντίστοιχο μικρό βαθμό 

εξουσίας και δύναμης. 

 

 

3.4.4.2   Ενδυνάμωση και χαρακτηριστικά της ομάδας και του οργανισμού 

 

Στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι αντιλήψεις της ενδυνάμωσης δεν επηρεάζονται 

μόνο από τα χαρακτηριστικά των ατόμων, αλλά και από τη φύση και την ποιότητα 

συμπεριφοράς των ομάδων. Αρκετοί ερευνητές (Conger and Kanungo 1988, Thomas and 

Velthouse 1990), περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ομαδική λήψη αποφάσεων και ο 

καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών, καθώς επίσης και η ενδοομαδική εμπιστοσύνη 

βελτιώνουν τις αντιλήψεις του αυτοπροσδιορισμού και της ικανότητας των μελών, 

συμβάλλοντας έτσι στην αίσθηση της ενδυνάμωσης. Τα μέλη μιας ομάδας είναι 

περισσότερο πιθανό να αισθάνονται ενδυναμωμένα σε τμήματα ή εργασιακές μονάδες που 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαία επιρροή των μελών τους και υψηλού βαθμού 

προσεγγισιμότητας της ηγεσίας. Αντίθετα, εργασιακές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη εμπιστοσύνης αποδυναμώνουν την επικοινωνία, αποθαρρύνουν την ατομική 

προσπάθεια και προκαλούν εν γένει αισθήματα αποδυνάμωσης. 

• θέση στην ιεραρχία 

Μεταξύ των εργασιακών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων είναι η “κοινωνικοπολιτική” υποστήριξη και η 

αντιλαμβανόμενη πρόσβαση στην πληροφόρηση και στους πόρους, καθώς επίσης και η 

δυνατότητα επιρροής σε άλλα πρόσωπα (Koberg et al., 1999). Ο Hayes (1994) μελετώντας 

647 εργαζόμενους μίας ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι 

εργαζόμενοι με θέση ευθύνης (προϊσταμένου) αισθάνονται περισσότερο ενδυναμωμένοι. 
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Οι Herschel and Andrews (1993) υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι που αισθάνονται 

ενδυναμωμένοι λειτουργούν περισσότερο αλληλεπιδραστικά όταν εργάζονται σε ομάδες 

υψηλού κύρους ή βαθμού στους οργανισμούς. Οι Koberg et al. (1999) υποστήριξαν 

εμπειρικά απόλυτα την υπόθεση της θετικής συσχέτισης ενδυνάμωσης και βαθμού στην 

ιεραρχία, ενώ μερική ήταν η υποστήριξη της υπόθεσης θετικής συσχέτισης της 

ενδυνάμωσης με την αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα της ομάδας, την αξία της 

ομάδας, την ενδοομαδική εμπιστοσύνη, την προσεγγισιμότητα της ηγεσίας και την 

αμοιβαία επιρροή. 

 

 

3.4.4.3 Ενδυνάμωση και εργασιακά αποτελέσματα 

 

Η αίσθηση ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων μπορεί να έχει συνέπειες τόσο 

για τα ίδια τα άτομα όσο και για τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Οι 

αντιλήψεις της ενδυνάμωσης μπορούν να αυξήσουν την αξία της εργασίας για τους 

εργαζόμενους, να βελτιώσουν την εργασιακή ικανοποίηση και να συμβάλλουν στην 

παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα της εργασίας (Fulford and Enz 1995, 

Spreitzer 1995). Μία μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον Spector (1986) 

ανέδειξε αρνητική συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου ελέγχου ή της δυνατότητας επιλογής 

με την πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό. Οι Koberg et al. (1999) σε σχετική 

εμπειρική μελέτη τους υποστήριξαν τις υποθέσεις θετικής συσχέτισης μεταξύ 

ενδυνάμωσης, εργασιακής ικανοποίησης και αντιλαμβανόμενης εργασιακής 

παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας. Επιπρόσθετα, βρήκαν αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ ενδυνάμωσης και τάσεων αποχώρησης από τον οργανισμό. 

 

 
3.4.5 Ενδυνάμωση και ενδοοργανωσιακές/εσωτερικές σχέσεις υποστήριξης 

 

Οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι αποτελούν απαραίτητο όχι όμως και επαρκή όρο για 

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Για την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες και 

προσδοκίες των πελατών, οι εργαζόμενοι εξαρτώνται από την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών. Η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη και η βελτίωσή τους αναμένεται να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των εξωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης του πελάτη 
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(Kang et al., 2002). Παρά τη σημαντική αυτή διαπίστωση, ελάχιστη έρευνα έχει 

πραγματοποιηθεί σχετικά με την εννοιολογικοποίηση και τη μέτρηση των οργανωσιακών 

σχέσεων υποστήριξης, καθώς και της διασύνδεσής τους με την ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. Κάποιες πρόσφατα σχετικά εργασίες που επισημαίνουν την επίδραση του 

εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση εστιάζονται σε οργανισμούς του 

ιδιωτικού τομέα (Carless 2004, Liden et al. 2000, Corsum and Enz 1999).      

 

Η σημασία της ύπαρξης ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος και 

υποστηρικτικών εργασιακών σχέσεων (supported-based relationships) αν και έχει 

αναγνωριστεί από αρκετούς συγγραφείς, παρουσιάζει αρκετά κενά κυρίως ως προς την 

εμπειρική διερεύνηση των σχέσεών τους με άλλες μεταβλητές. Οι Corsun and Enz (1999) 

σε μία προσπάθεια διασύνδεσης των σχέσεων υποστήριξης με την ενδυνάμωση των 

εργαζομένων ανέπτυξαν το παρακάτω θεωρητικό μοντέλο (σχήμα 3.3):  

 

Σχήμα 3.3: Μοντέλο σύνδεσης εργασιακών σχέσεων υποστήριξης και ενδυνάμωσης  
εργαζομένων. 
 

Σχέσεις υποστήριξης      Ενδυνάμωση  
 
Ενδοοργανωσιακές εργασιακές σχέσεις  

• Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων  
• Υποστηρικτικό οργανωσιακό 

περιβάλλον  

 
 
 

+ 

 

  
 
 
 

+ 

• προσωπική επιρροή 
(impact) 

• νόημα (meaningfulness)  
• αυτο-επάρκεια (self- 

efficacy)  
Σχέσεις εργαζόμενου – πελάτη  

• Υποστηρικτικοί πελάτες  
• Σύγκλιση αξιών εργαζόμενου-

πελάτη (employee-customer value 
congruity  

  

 
Πηγή: Corsum D. L. and Enz C. A. (1999), ¨Predicting psychological empowerment 
among service workers: the effect of support-based relationships¨, Human Relations, Vol. 
52, No. 2, p. 210. 
   

Στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, οι υποστηρικτικές σχέσεις περιλαμβάνουν τις ενδο-

oργανωσιακές σχέσεις μεταξύ συνεργατών/συναδέλφων, τις σχέσεις εργαζομένων με τη 

διοίκηση και τις σχέσεις εργαζομένων με τους πελάτες. Υποστηρίζεται ότι οι παράγοντες 
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αυτοί είναι ικανοί να διαμορφώσουν θετικά την εμπειρία της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων. 

 

• η σημασία των «υποστηρικτικών» σχέσεων 

Σύμφωνα με τους Corsum and Enz (1999) το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι 

άνθρωποι μπορεί να διαμορφώσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Στο επίκεντρο της καθημερινής εργασιακής ζωής των εργαζομένων βρίσκονται 

οι σχέσεις με τους συνεργάτες τους, τον οργανισμό τους και τους πελάτες. Οι σχέσεις 

αυτές δημιουργούν μία ιδιαίτερη πραγματικότητα που επηρεάζει και κατευθύνει τους 

εργαζόμενους. Τα εργασιακά περιβάλλοντα που υιοθετούν και καλλιεργούν σχέσεις 

υποστήριξης ορίζονται αυτά που χαρακτηρίζονται από προθυμία για βοήθεια, συμμετοχή, 

εμπιστοσύνη και υποστηρίζεται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. Οι άνθρωποι δίνουν αξία στην «αίσθηση της κοινότητας» (Schneider et al.,  

1994) και στη συνεργασιμότητα με τους συναδέλφους τους (Locke et al., 1986). Από τους 

προϊσταμένους τους και εν γένει από τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται, επιθυμούν 

σεβασμό και αξιοπρεπή συμπεριφορά και επιδιώκουν αμοιβαία δέσμευση στη 

διαμόρφωση των σχέσεων, υπερβαίνοντας ακόμη και τα οικονομικά τους συμφέροντα 

(Grenny, 1993). Με δεδομένο τον υψηλό βαθμό συμμετοχής του πελάτη στη διαδικασία 

παραγωγής και παροχής των υπηρεσιών, η φύση της σχέσης εργαζόμενου-πελάτη (ή 

εσωτερικού-εξωτερικού πελάτη) μπορεί να ενδυναμώσει ή να αποδυναμώσει τον 

εργαζόμενο (Schneider et al., 1994). Ένα περιβάλλον φόβου και καχυποψίας τροφοδοτεί 

συμπεριφορές αυτοπροστασίας και δουλοπρέπειας μεταξύ των εργαζομένων, σε αντίθεση 

με ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον με υψηλό επίπεδο σχέσεων υποστήριξης και 

συνεργατικού ενδιαφέροντος που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα 

αντιλαμβανόμενης ενδυνάμωσης των εργαζομένων (Corsum and Enz, 1999). 

 

Σύμφωνα με τους Corsum and Enz (1999) όταν οι εργαζόμενοι στον τομέα υπηρεσιών, 

πολλοί εκ των οποίων είναι κατ’ ελάχιστο αμειβόμενοι και/ή περιστασιακοί και 

αντιμετωπίζονται ως ένα στοιχείο κόστους προς ελαχιστοποίηση ή προς αποφυγή, οι 

εργασιακές σχέσεις μάλλον θα εγκλωβιστούν σε έναν «γραφειοκρατικό κύκλο» 

(bureaucratic cycle). Σε αυτού του είδους των σχέσεων, οι εργαζόμενοι υποτάσσονται 

στην εξουσία και αρνούνται την αυτο-έκφραση. Το αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους 

είναι το έντονο συναίσθημα της εξάρτησης και της αποδυνάμωσης (helplessness) που 

καθιστούν δύσκολη την πέραν του μετρίου ανταπόκρισή τους στις ανάγκες και προσδοκίες 
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των πελατών. Σε μη υποστηρικτικά περιβάλλοντα ο φόβος και ο βαθμός αποχώρησης των 

εργαζομένων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ο φόβος διαχωρισμού και απομόνωσης ενός 

εργαζόμενου από τους υπόλοιπους μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να είναι καχύποπτοι, 

να αποφεύγουν τον κίνδυνο και να μην αναλαμβάνουν ευθύνες. Υποστηρίζεται επίσης ότι 

δεν έχουμε μάθει πώς να ¨συνδεόμαστε¨ με τους άλλους και πέφτουμε στην παγίδα της 

απομόνωσης. Οι Bellah et al. (1996) διατείνονται ότι «…το πρόβλημα δεν είναι τόσο η 

ύπαρξη ή η απουσία μιας εργασιακής ηθικής, όσο το νόημα της εργασίας και οι τρόποι με 

τους οποίους συνδέει, ή αποτυγχάνει να συνδέσει τους εργαζόμενους μεταξύ τους». Αν ο 

απομονωτισμός οδηγεί σε αποδυνάμωση, μοναξιά και κατάπτωση είναι λογικό να υποτεθεί 

ότι ένα περιβάλλον με σχέσεις υποστήριξης και συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει στη 

ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων. 

 

• ενδοοργανωσιακές σχέσεις 

Ένας σημαντικός δείκτης υποστηρικτικών και υγιών εργασιακών σχέσεων είναι η 

προθυμία και η διάθεση των εργαζομένων να βοηθήσουν τους συνεργάτες τους, χωρίς 

ωστόσο να υπονομεύουν τον οργανισμό τους. Βοηθητικές ή συναδελφικές συμπεριφορές 

είναι οι πράξεις στις οποίες οι εργαζόμενοι εμπλέκονται εθελοντικά πέρα από τις τυπικές 

εργασιακές υποχρεώσεις τους και οι οποίες ωφελούν τόσο τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο 

και τον οργανισμό (Brief and Motowidlo, 1986). Μία σχέση εργασιακής αλληλεγγύης 

βασίζεται στη δέσμευση για αμοιβαία εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δύο πλευρών 

και στηρίζεται σε αξίες. Οι συνεργάτες/συνάδελφοι που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά 

αλληλοβοήθειας, αισθάνονται περισσότερο ενδυναμωμένοι μέσω της υποστήριξης, 

δίνοντας στους άλλους την ευκαιρία να ανταποδώσουν. Υποστηρίζεται συνεπώς ότι η 

βοηθητική συμπεριφορά (helping behavior) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

πρόβλεψη των αντιλήψεων της προσωπικής επιρροής, της αυτοεπάρκειας και της 

σπουδαιότητας των εργαζομένων και άρα της αντιλαμβανόμενης ενδυνάμωσής τους 

(Corsum and Enz, 1999). 

 

“Υποστηρικτικά” οργανωσιακά περιβάλλοντα –σύμφωνα με τους Corsum and Enz (1999)- 

είναι αυτά στα οποία ο οργανισμός καθιερώνει ενεργά ένα εργασιακό πλαίσιο που 

περιγράφεται ως υποστηρικτικό, εμπιστοσύνης, ενδιαφέροντος, συμμετοχής και είναι 

προσανατολισμένο στις σχέσεις (relationship-oriented). Οι διοικήσεις που προσπαθούν να 

αναπτύξουν ένα περιβάλλον υποστήριξης χαρακτηρίζονται τυπικά ως «ανθρωπιστικές» 

και πιστεύουν ότι ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον επιτρέπει στους εργαζόμενους να 
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φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, στην ανάλογη διαχείριση του οποίου 

επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η υποστήριξη 

της διοίκησης συσχετίζεται  επίσης με τις αντιλήψεις επιρροής των εργαζόμενων (Keller 

and Dansereau 1995, Parker and Price 1994). Τέλος, κάποιες μελέτες σε περιβάλλον 

οργανισμών φιλοξενίας βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και 

ενδυνάμωσης εργαζομένων (Sparrowe 1994, Fulford and Enz 1995). 

 

• σχέσεις εργαζόμενου – πελάτη 

Η σχέση εργαζόμενου-πελάτη στον τομέα των υπηρεσιών θεωρείται επίσης κρίσιμη στη 

διαμόρφωση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης του εργαζόμενου (Corsum and Enz, 1999). 

Όταν οι πελάτες δείχνουν σεβασμό και εκτίμηση στον εργαζόμενο, αυξάνεται η 

πιθανότητα αντίληψης της ενδυνάμωσης του τελευταίου. Η κυκλική (ανατροφοδοτούμενη) 

φύση αυτής της σχέσης υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζονται με σεβασμό 

και εκτίμηση είναι πιθανό να παρέχουν καλύτερη και περισσότερο προσεγμένη 

εξυπηρέτηση στον πελάτη. Σύμφωνα με τους Corsun and Enz (1999), ποιοτική έρευνα που 

εξέτασε τις σχέσεις εργαζόμενου–πελάτη στον τομέα των υπηρεσιών έδειξε ότι οι 

εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την εκδήλωση θετικών συναισθημάτων για τη διατήρηση του 

ελέγχου στις συναλλαγές τους με τους πελάτες. Οι εργαζόμενοι είναι λογικό να προτιμούν 

έναν οργανισμό, όπου να  μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να εκτελούν την εργασία 

τους σε ένα ευχάριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Έχουν επίσης την τάση να 

αντιλαμβάνονται υψηλότερο «νόημα» (meaning) και «επιρροή» (impact) στην εργασία 

τους όταν θεωρούν ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις με τον πελάτη, αν και οι 

τελευταίες φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο πελάτης είναι περιστασιακός 

ή τακτικός. Οι εργαζόμενοι επιδιώκουν συνήθως την ταύτιση των αξιών με τους πελάτες 

τους προκειμένου να αυξήσουν ή να διατηρήσουν την αυτοεκτίμηση τους. Οι Corsum and 

Enz σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε 292 εργαζόμενους από 21 ιδιωτικές επιχειρήσεις 

έδειξαν ότι οι σχέσεις υποστήριξης μεταξύ των συνεργατών/συναδέλφων αλλά και των 

εργαζομένων με τους πελάτες, αποτελούν δείκτες υψηλών επιπέδων αντιλαμβανόμενης 

ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων. Τόσο οι ενδοοργανωσιακές σχέσεις, όσο και 

σχέσεις εργαζόμενου–πελάτη ερμηνεύουν σημαντικό ποσοστό μεταβλητότητας των 

διαστάσεων της ενδυνάμωσης (νοήματος, επίδρασης και αυτοεπάρκειας). Η βοηθητική 

συμπεριφορά των συναδέλφων και οι σχέσεις υποστήριξης με τον πελάτη ήταν οι πιο 

σημαντικοί δείκτες και των τριών διαστάσεων της ενδυνάμωσης. Η ενδυνάμωση 
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μετρήθηκε με την κλίμακα της Spreitzer (1995). Το υποστηρικτικό οργανωσιακό 

περιβάλλον λειτουργοποιήθηκε με μία κλίμακα πέντε ερωτημάτων που αναφέρονται σε 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά (εμπιστοσύνη, συμμετοχικότητα και προσανατολισμός των 

εργαζομένων). Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η 

μέθοδος της πολλαπλής παλινδρόμησης. 

 

 

3.4.6  Κριτική της ενδυνάμωσης  

 

Η κριτική της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων φαίνεται να προέρχεται από 

τις ημιτελείς και συνήθως αναποτελεσματικές προσπάθειες των διοικήσεων των 

οργανισμών για πραγματική ενδυνάμωση των εργαζομένων τους (Honold, 1997). Οι Koch 

and Godden (1997) υποστηρίζουν ότι η πραγματική ενδυνάμωση των εργαζομένων δεν 

είναι εφικτή και είναι ασύμβατη με μία ισχυρή ηγεσία και ένα αποτελεσματικό μέσο 

ελέγχου. Γι’ αυτούς φαίνεται να αποτελεί μία ελκυστική και ενίοτε επιτυχή προσέγγιση 

διοίκησης, αλλά μόνο για μετρίου επιπέδου φιλοδοξίες. Ο  Rothstein (1995) σε μία μελέτη 

περίπτωσης περιγράφει μία κατάσταση όπου ο πρόεδρος μιας εταιρίας «ενδυνάμωσε» μία 

ομάδα εργαζομένων για την ενασχόλησή της με το θέμα των μειωμένων πωλήσεων. Η 

προσπάθεια εγκαταλείφθηκε ως ανεπιτυχής. H αποτυχία αποδόθηκε στη λανθασμένη 

υλοποίηση του προγράμματος από την πλευρά της διοίκησης και στη μη υποστήριξη της 

προσπάθειας από τον πρόεδρο. Δεν δόθηκε η απαραίτητη εξουσία στους εργαζόμενους, 

δεν καθορίστηκαν με σαφήνεια τα όρια και οι ρόλοι, και η προοπτική ήταν μυωπική με 

την έννοια της απαίτησης άμεσων αποτελεσμάτων σε ένα σημαντικό ζήτημα 

μακροχρόνιας προοπτικής. 

 

Οι Foster and Fishman (1995) ισχυρίζονται ότι αν η “κουλτούρα” ενός οργανισμού δεν 

είναι η κατάλληλη, κάθε προσπάθεια ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων είναι 

καταδικασμένη σε αποτυχία. Η διοίκηση πρέπει να είναι πρόθυμη για εκχώρηση 

ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και εξουσίας στους εργαζόμενους των κατώτερων ιεραρχικών 

επιπέδων στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης 

και ανοχής στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Σημειώνουν επίσης ότι η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων δεν ενδείκνυται για όλους τους οργανισμούς και θα πρέπει να επιχειρείται 

μόνο όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν και μόνο όταν διασφαλιστεί το ανάλογο περιβάλλον 

προθυμίας και συναίνεσης για αλλαγή. Ο Babson (1995) από μία εναλλακτική προοπτική, 
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επισημαίνει την εξασθένιση του ρόλου των εργατικών συνδικάτων σε περίπτωση μιας 

επιτυχούς προσπάθειας ενδυνάμωσης των εργαζομένων. Οι Parker and Slaughter (1995) 

ταυτίζουν την ενδυνάμωση με μία προσέγγιση “διοικητικής πίεσης” που ωθεί 

εργαζόμενους και συστήματα σε οριακά σημεία, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά τους 

εργαζόμενους «να κάνουν περισσότερα με λιγότερα». 

 

Συμπερασματικά, από ανασκόπηση της σχετικής με την ενδυνάμωση βιβλιογραφίας η 

πρακτική πλευρά της φαίνεται να προηγείται της συστηματικής επιστημονικής έρευνας, αν 

και το ενδιαφέρον της τελευταίας βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Σύμφωνα με τις 

περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, η πραγματική ψυχολογική ενδυνάμωση των 

εργαζομένων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης 

προσέγγισης με μακροχρόνιο προγραμματισμό, τα σημαντικότερα στοιχεία της οποίας 

είναι: 

• η ηγεσία που εστιάζεται στην ανάπτυξη των εργαζομένων, δημιουργώντας ένα 

συναρπαστικό όραμα ή μία «μεγάλη ιδέα», θέτοντας κοινούς στόχους και 

διερευνώντας συνεχώς το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 

• η ανάπτυξη και λειτουργία ομάδων συν-εργασίας 

• η ατομική ευθύνη για απόδοση που υποδειγματοποιείται στην εργασιακή 

αυτονομία, στον αυτοέλεγχο και στον εμπλουτισμό της εργασίας μέσω 

διαλειτουργικής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πρόσβασης στην 

πληροφόρηση και στους διαθέσιμους πόρους 

• οργανωτικές δομές που πρέπει να είναι αποκεντρωμένες, λιτές και ευέλικτες 

• δυναμικά συστήματα κινήτρων και αμοιβών (οικονομικών και μη). 

 

Η ενδυνάμωση εργαζομένων μέσω της ομαδικής εργασίας δεν αποτελεί απλά μία τεχνική, 

αλλά μία φιλοσοφία διοίκησης με θεμελιώδη προσανατολισμό στην επίτευξη 

οργανωσιακών στόχων, απαιτώντας έναν προσεκτικό και σταδιακό μετασχηματισμό του 

τρόπου σχεδιασμού και διοίκησης των οργανισμών. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται: 

• σαφή ορισμό των επιθυμητών οργανωσιακών αποτελεσμάτων 

• ένα σύστημα ανάπτυξης και αξιοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο στους 

εργαζόμενους, όσο και στα διευθυντικά στελέχη για την αλλαγή ρόλων και 

συμπεριφορών  
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• αυξημένη οργανωσιακή υποστήριξη σε όρους αξιών, επικοινωνίας, επαρκούς 

ηγεσίας, συστημάτων και αμοιβών που να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα δέσμευσης 

των εργαζομένων με την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η «ολική» ενδυνάμωση ίσως να μην αποτελεί την  

ενδεδειγμένη στρατηγική για όλους τους οργανισμούς ή για όλους τους εργαζόμενους ενός 

οργανισμού. Ενός τέτοιου εγχειρήματος θα πρέπει να προηγηθεί η προσεκτική αξιολόγηση 

των εργαζομένων, της διοίκησης, του οργανισμού και του περιβάλλοντός του έτσι ώστε να 

σχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική ενδυνάμωσης που να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο στους 

οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης όπου εμπλέκεται και η πολιτική ενίοτε και η 

συνδικαλιστική  εξουσία. 

 

 

3.4.6.1 Ενδυνάμωση χωρίς καθιέρωση τυπικών προγραμμάτων  

 

Υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιληφθούν τους 

εαυτούς τους ως ενδυναμωμένους, παρά την απουσία ενός τυπικού προγράμματος 

ενδυνάμωσής τους από την πλευρά του οργανισμού, αρκεί οι συμπεριφορές των 

συνεργατών/συναδέλφων τους και των πελατών να εκφράζουν σχέσεις υποστήριξης 

(Corsum and Enz, 1999). Αντίστοιχα, η πιθανότητα επιτυχίας μιας προγραμματισμένης 

προσπάθειας ενδυνάμωσης εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη 

και διατήρηση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. 
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3.5  Διαμόρφωση  Ερευνητικών Υποθέσεων και προτεινόμενο Θεωρητικό 

Μοντέλο  
 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της διατριβής αναπτύσσονται και διατυπώνονται σε τρία 

επίπεδα που αντιστοιχούν σε τρεις μελέτες: στην  πρώτη μελέτη που εστιάζεται στους 

εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ ως εσωτερικούς πελάτες και εξετάζει σε τέσσερις μεταβλητές 

(ομαδική εργασία, ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση και ενδυνάμωση), στη 

δεύτερη μελέτη που αναφέρεται στους φορολογούμενους ως εξωτερικούς πελάτες και 

εξετάζει σε δύο μεταβλητές (ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση) και στην τρίτη μελέτη 

που διερευνά τις σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πελατών ως προς τις 

αντιλήψεις τους για την ποιότητα των υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και την 

ικανοποίησή τους από αυτές, αντίστοιχα.   

 

3.5.1 Ερευνητικές Υποθέσεις και προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο α΄ μελέτης 

 

• στοιχεία/μεταβλητές που συνθέτουν το προτεινόμενο μοντέλο  

Οι ερευνητικές υποθέσεις της πρώτης μελέτης, στη βάση τους έχουν να κάνουν με τη 

διερεύνηση των σχέσεων και της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει ένα “υποστηρικτικό” 

εργασιακό περιβάλλον στη ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων. Ως βασικές 

μεταβλητές που συνθέτουν το υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον ορίζονται και 

εξετάζονται η ομαδική εργασία, η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και η ικανοποίηση. 

Συγκεκριμένα: 

1. η ενδυνάμωση εξετάζεται από την ατομική προοπτική του εργαζόμενου και η 

ψυχολογικά ενδυναμωμένη κατάσταση θεωρείται ως μία αντιληπτική κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από την αίσθηση αντιλαμβανόμενου ελέγχου, αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας και εσωτερίκευσης οργανωσιακών στόχων . 

2. η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών αναφέρεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που οι 

εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες/ 

συναδέλφους τους. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών εννοιολογικοποιείται ως μία 

στάση, δηλαδή ως μία μορφή συνολικής μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της υπηρεσίας και 

ερμηνεύεται από το τρέχον επίπεδο της αντιλαμβανόμενης απόδοσής της.  

3. η ικανοποίηση αναφέρεται στο επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζομένων από την 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, οριζόμενη σε ένα συνολικό επίπεδο χωρίς δηλαδή να 
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περιορίζεται στην αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης συναλλαγής/επαφής. Η ικανοποίηση 

θεωρείται ότι διαμορφώνεται τόσο από αντιληπτικά (βιωματικά) όσο και συναισθηματικά 

στοιχεία, καθώς αυτά υπόκεινται σε ψυχολογικές αντιδράσεις και μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα οποιασδήποτε διάστασης, σχετικής ή όχι με τη ποιότητα της υπηρεσίας.   

4. η ομαδική εργασία εστιάζεται στην “αξία” που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι 

μπορεί να έχει ως μία σύγχρονη πρακτική βελτίωσης της οργανωσιακής και ατομικής τους 

απόδοσης και στην “εκπαίδευση” που αντιλαμβάνονται ότι τους παρέχεται σε θέματα 

ομαδικής εργασίας. 

 

• Ερευνητικές Υποθέσεις  

Η1.1: αναμένεται ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης  

Η1.2: η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών εικάζεται ότι αποτελεί προσδιοριστικό 

παράγοντα της ικανοποίησης  

Η1.3: η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών –όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους 

εργαζόμενους- προσδοκάται να έχει άμεση θετική επίδραση στη ψυχολογική τους 

ενδυνάμωση 

Η1.4: το αίσθημα της ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών εικάζεται ότι επιδρά θετικά στην ενδυνάμωσή τους  

Η1.5: η ομαδική εργασία ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός υποστηρικτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους 

        Η1.5α: η αντιλαμβανόμενη από τους εργαζόμενους ¨αξία¨ της ομαδικής εργασίας 

αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

        Η1.5β: η αντιλαμβανόμενη από τους εργαζόμενους ¨εκπαίδευση¨ σε θέματα ομαδικής 

εργασίας εικάζεται να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

Η1.6: η ομαδική εργασία ως κρίσιμος παράγοντας ¨εμπλοκής¨ των εργαζομένων 

αναμένεται να ασκήσει άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωσή τους, ιδιαίτερα σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, 

απαιτούμενων γνώσεων και αυξημένης συναλλακτικής με το κοινό δραστηριότητας, όπως 

αυτό των Δ.Ο.Υ. 

         Η1.6α:  η ¨αξία¨ που αποδίδεται από τους εργαζόμενους στην ομαδική εργασία 

αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ενδυνάμωσή τους 
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          Η1.6β:  η ¨εκπαίδευση¨ που παρέχεται στους εργαζόμενους σε θέματα ομαδικής 

εργασίας αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ενδυνάμωσή τους  

Η1.7 : αναμένεται έμμεση θετική επίδραση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών στην ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της άμεσης επίδρασης 

που ασκεί στην ικανοποίηση (mediating relationship). 

Η1.8: εικάζεται πως η αντιλαμβανόμενη ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και η 

ικανοποίηση αλληλεπιδρούν (interact) επηρεάζοντας την ενδυνάμωση των εργαζομένων 

(moderating relationship) 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών υποθέσεων προτείνεται για έλεγχο το παρακάτω 

δομικό μοντέλο: 

 

Σχήμα 3.4- Προτεινόμενο Θεωρητικό Μοντέλο  

 

 

• Σχέσεις μεταβλητών του προτεινόμενου μοντέλου           

Το μοντέλο που απεικονίζεται στο σχήμα 3.4, ορίζει την ενδυνάμωση των εργαζομένων ως 

εξαρτημένη μεταβλητή και υποθέτει ότι μπορεί να επηρεαστεί και να διαμορφωθεί σε 

σημαντικό βαθμό από την ύπαρξη ενός ¨υποστηρικτικού¨ εργασιακού περιβάλλοντος που 

χαρακτηρίζεται από την ομαδική εργασία (αξία και εκπαίδευση), την ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση από αυτές. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι 
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ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση και ομαδική εργασία (αξία και 

εκπαίδευση), μπορούν να επιδράσουν θετικά στη διαμόρφωση της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης των εργαζομένων.  

Η ικανοποίηση, θεωρούμενη ως μία μεταβλητή ¨ανώτερης τάξης¨ (higher order) -σύμφωνα 

με την ισχύουσα βιβλιογραφία- που συμπεριλαμβάνει τόσο αντιληπτικές (βιωματικές) όσο 

και συναισθηματικές αντιδράσεις, αναμένεται ως συνέπεια/αποτέλεσμα της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών. Η ομαδική εργασία –ως προς τις δύο διαστάσεις της (αξία και 

εκπαίδευση)- εικάζεται ότι μπορεί να επιδράσει θετικά, τόσο στην ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών ως αναπόσπαστο στοιχείο ¨υποστηρικτικού¨ περιβάλλοντος, όσο και στην 

ενδυνάμωση ως απαραίτητος και κρίσιμος παράγοντας ¨εμπλοκής¨ των εργαζομένων.  

    

 Το σχήμα 3.4 μπορεί να θεωρηθεί ότι απεικονίζει μία σύνθετη ερευνητική υπόθεση για το 

σύνολο των υπό εξέταση μεταβλητών και των σχέσεων που τις συνδέουν. Η σχηματική 

αυτή παρουσίαση θα μπορούσε να διατυπωθεί σαν μία σύνθετη ερευνητική υπόθεση, ως 

εξής:  

Η: το προτεινόμενο μοντέλο του σχήματος 3.4 αναμένεται να έχει ικανοποιητικό βαθμό 

προσαρμοστικότητας στα εμπειρικά δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης.   

 

 

3.5.2 Ερευνητικές Υποθέσεις β΄ μελέτης  

 

Η δεύτερη μελέτη εξετάζει τους φορολογούμενους που αποτελούν τους εξωτερικούς 

πελάτες της έρευνας ως προς δύο σύνθετες μεταβλητές: ποιότητα υπηρεσιών και 

ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. Οι ερευνητικές υποθέσεις 

της μελέτης αυτής εστιάζονται στη διερεύνηση της διαστασιμότητας και της σχέσης που 

συνδέει τις δύο μεταβλητές. 

Συγκεκριμένα:  

 Η2.1: αναμένεται ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

υπηρεσιών και ικανοποίησης  

Η2.2:  ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες των 

Δ.Ο.Υ εικάζεται ότι αποτελούν διακριτές μεταβλητές 

Η2.3: θεωρώντας την ικανοποίηση ως μία ¨ανώτερης¨ τάξης μεταβλητή που 

συμπεριλαμβάνει τόσο αντιληπτικά όσο και συναισθηματικά στοιχεία, αναμένεται να 
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λειτουργήσει ως συνέπεια/αποτέλεσμα της αντιλαμβανόμενης από τους φορολογούμενους 

ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ.  

 

 

3.5.3 Ερευνητικές Υποθέσεις γ΄ μελέτης 

 

Στην τρίτη μελέτη, επιχειρείται η διερεύνηση σχέσεων και διενέργεια συγκρίσεων 

ανάμεσα στις δύο ¨κοινές¨ μεταξύ εργαζομένων των Δ.Ο.Υ και φορολογούμενων 

μεταβλητές (ποιότητα υπηρεσιών –εσωτερικών και εξωτερικών- και ικανοποίηση, 

αντίστοιχα).      

Συγκεκριμένα: 

Η3.1:  λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παρεχομένων από τις Δ.Ο.Υ υπηρεσιών οι οποίες 

τις περισσότερες φορές έχουν μονομερή και χωρίς άμεση ανταπόδοση φοροεισπρακτικό 

χαρακτήρα, της παγιωμένης εδώ και χρόνια για διάφορους λόγους αρνητικής στάσης των 

φορολογούμενων προς τις Φορολογικές Αρχές, καθώς και του μονοπωλιακού χαρακτήρα 

¨δημοσίου¨ εργασιακού περιβάλλοντος, αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα 

στα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν την αντιλαμβανόμενη από τους 

φορολογούμενους ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ και την αντιλαμβανόμενη από τους 

εργαζόμενους ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών.    

Η3.2: για τους ίδιους λόγους, αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα 

επιμέρους στοιχεία που προσδιορίζουν την ικανοποίηση των φορολογούμενων από τις 

υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ και την ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα  

εσωτερικών  υπηρεσιών.   

Η3.3: εικάζεται ότι διαφορετικά στοιχεία/παράγοντες προσδιορίζουν και ερμηνεύουν την 

ποιότητα των “εξωτερικών” υπηρεσιών που οι φορολογούμενοι αντιλαμβάνονται ότι 

λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ και διαφορετικά την ποιότητα των “εσωτερικών” υπηρεσιών 

που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους  

Η3.4: διαφορετικά στοιχεία/παράγοντες αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και 

ερμηνεία της ικανοποίησης των φορολογούμενων από τις “εξωτερικές” υπηρεσίες των 

Δ.Ο.Υ και διαφορετικά στην ικανοποίηση των εργαζομένων από τις “εσωτερικές” 

υπηρεσίες που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 Επιλογή ερευνητικής στρατηγικής  
 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία σαφής και πλήρης απάντηση στο ερώτημα «πως έγινε 

η μέτρηση των εξεταζόμενων μεταβλητών και η συλλογή των δεδομένων». Το κεφάλαιο 

αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες που αναφέρονται: α) στην ερευνητική προσέγγιση 

που ακολουθήθηκε, γ) στη διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων και δ) στην 

περιγραφή και αξιολόγηση των ερευνητικών εργαλείων. 

 

Είδη επιστημονικής έρευνας  

Η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε βασική έρευνα (pure research) που αποσκοπεί στην 

παραγωγή γνώσης προς ανάπτυξη της επιστήμης και σε εφαρμοσμένη έρευνα (applied 

research) που πραγματοποιείται για κάποιο προκαθορισμένο πρακτικό σκοπό, 

αποβλέποντας στην άμεση εφαρμογή της σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η επιχειρηματική 

έρευνα (business research) η οποία εντάσσεται στην εφαρμοσμένη έρευνα είναι η 

συστηματική διαδικασία κριτικής διερεύνησης φαινομένων αναφορικά με τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων και την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και 

αποσκοπεί στην παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης στους υπεύθυνους για λήψη 

αποτελεσματικών επιχειρηματικών αποφάσεων και την επιτυχή αντιμετώπιση των 

επιχειρηματικών προβλημάτων (Δημητριάδη, 2000). Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

ταξινομούνται στη βάση διαφόρων κριτηρίων ως εξής (Παρασκευόπουλος, 1993): 

• ως προς τις πηγές συλλογής δεδομένων, σε εμπειρικές και βιβλιογραφικές 

• ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, σε διερευνητικές, περιγραφικές και ερμηνευτικές 

• ως προς το είδος της λογικής ανάλυσης, σε επαγωγικές και απαγωγικές 

• ως προς τον έλεγχο των παραμέτρων του προβλήματος σε νατουραλιστικές και 

πειραματικές 

• ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων, σε ποιοτικές και ποσοτικές 

• ως προς τον χρονικό ορίζοντα, σε στατικές και διαχρονικές 

• ως προς το περιβάλλον έρευνας, σε εργαστηριακές και επιτόπιες. 
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4.1.1 Ερευνητική –προσέγγιση 

 

Ερευνητική προσέγγιση ή στρατηγική (research strategy) καλείται το σύνολο των 

διαδικαστικών ρυθμίσεων και παρεμβατικών ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο ερευνητής 

αναφορικά με τις τεχνικές και τα όργανα που θα χρησιμοποιήσει για τη συλλογή 

επιχειρηματικών δεδομένων. Οι εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής πρωτογενών 

δεδομένων που μπορούν να υιοθετηθούν είναι τέσσερις: η επισκόπηση, η παρατήρηση, το 

πείραμα  και η μελέτη περίπτωσης (Δημητριάδη, 2000).  

 

Επισκόπηση καλείται η μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων μέσω γραπτών και/ή 

προφορικών ερωτημάτων τα οποία υποβάλλονται συνήθως σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ατόμων και χρησιμοποιείται ευρύτατα λόγω της εύκολης πρόσβασης, ταχύτητας, 

αξιοπιστίας και σχετικά χαμηλού κόστους. Το κυριότερο μειονέκτημά της συνίσταται στο 

αρκετά χαμηλό ποσοστό των απαντήσεων και στην ύπαρξη σημαντικών περιθωρίων 

σφάλματος (δειγματοληπτικού ή μη δειγματοληπτικού). Με βάση τον επιδιωκόμενο 

σκοπό, η επισκόπηση διακρίνεται σε διερευνητική-περιγραφική και σε ερμηνευτική-

συναφειακή. Η πρώτη έχει αναγνωριστικό χαρακτήρα και αποβλέπει κυρίως στην 

καταγραφή της παρούσας κατάστασης ενός φαινομένου και στη γενίκευση των ευρημάτων 

σε ευρύτερα ομοειδή σύνολα-πληθυσμούς, ενώ η δεύτερη διερευνά τη σχέση μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών χρησιμοποιώντας ως μέσο ορισμένους αριθμητικούς δείκτες 

γνωστούς ως συντελεστές συσχέτισης ή συνάφειας (correlation coefficients) 

(Παρασκευόπουλος, 1993). Με βάση τη χρονική διάρκεια συλλογής των δεδομένων, η 

επισκόπηση διακρίνεται σε στατική (cross-sectional) και διαχρονική (longitudinal). Τέλος, 

με βάση τον δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε τηλεφωνική, 

ταχυδρομική και ηλεκτρονική. 

Επιστημονική παρατήρηση είναι η συστηματική καταγραφή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και/ή διαδικασιών από τον ερευνητή, χωρίς να υπάρχει άμεση 

επικοινωνία του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας. Το κυριότερο πλεονέκτημα της 

παρατήρησης είναι η δυνατότητα συλλογής πρωτογενούς υλικού ¨εν τη γεννέσει του¨ στο 

φυσικό του περιβάλλον, ενώ το βασικό μειονέκτημά της ανάγεται στο σχετικά υψηλό της 

κόστος, τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα (Δημητριάδη, 2000). 

Πειραματική έρευνα, είναι η ερευνητική στρατηγική κατά την οποία ο ερευνητής 

παρεμβαίνει σκόπιμα και επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις συνθήκες διεξαγωγής της 

έρευνας με στόχο τον έλεγχο ¨τρίτων¨ παραγόντων και τον καθορισμό της χρονικής 
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διαδοχής των μελετώμενων μεταβλητών. Παρά τη διασφάλιση υψηλού βαθμού 

εσωτερικής/εξωτερικής εγκυρότητας και αξιοπιστίας, η πειραματική μέθοδος έχει και 

ορισμένες αδυναμίες η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι το τεχνητό ερευνητικό 

περιβάλλον που ενδέχεται να διαφέρει από τις συνθήκες του πραγματικού επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας 

(Δημητριάδη, 2000). 

 

Μελέτη περίπτωσης, καλείται η ερευνητική στρατηγική που διερευνά σε βάθος σύνθετα 

φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας συνδυασμό πηγών, τεχνικών 

και/ή οργάνων συλλογής δεδομένων. Με βάση τη φύση των ερευνητικών ερωτημάτων, τα 

αντικείμενα της έρευνας και τη φύση των συλλεγμένων στοιχείων, η μελέτη περίπτωσης 

διακρίνεται σε τρεις βασικές τυπολογίες: α) διαγνωστική, περιγραφική και ερμηνευτική, β) 

ατομική και συγκριτική, και γ) ποιοτική και ποσοτική. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής 

της ερευνητικής στρατηγικής είναι η σε βάθος μελέτη σύνθετων προβλημάτων-

φαινομένων, επιδιώκοντας να ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ως μειονεκτήματα αναφέρονται ο χαμηλός βαθμός 

αξιοπιστίας και εξωτερικής εγκυρότητας. Ο υψηλός βαθμός εσωτερικής εγκυρότητας 

(internal validity) που αποτελεί και τον βασικό σκοπό της, διασφαλίζεται με την εφαρμογή 

της αρχής της ¨τριγωνικότητας¨ (triangulation) που αναφέρεται στη συλλογή των 

δεδομένων μέσω συνδυασμού τριών τουλάχιστον πηγών, τεχνικών και/ή οργάνων 

μέτρησης, η ανάλυση των οποίων θα πρέπει να καταλήξει σε ταυτόσημα αποτελέσματα 

(convergence of evidence) (Δημητριάδη, 2000).      

 

Η επιλογή της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση στρατηγικής αποτελεί συνάρτηση πολλών 

παραγόντων όπως ο σκοπός, ο στόχος και η φύση των ερωτημάτων της έρευνας, το είδος 

των συλλεγόμενων στοιχείων/πληροφοριών, ο επιδιωκόμενος βαθμός παρέμβασης του 

ερευνητή στη μεθοδολογική διαδικασία και το περιβάλλον της έρευνας. Αν και η 

πειραματική έρευνα θεωρείται η κορωνίδα των ερευνητικών στρατηγικών, σε πολλές 

περιπτώσεις η πρακτική εφαρμογή της είναι ανέφικτη ή/και αντιδεοντολογική. Αυτό γιατί 

σε πολλές περιπτώσεις διερεύνησης επιχειρηματικών προβλημάτων, ο ερευνητής αδυνατεί 

είτε να προβεί σε σκόπιμη πρόκληση ή/και επανάληψη του υπό διερεύνηση  φαινομένου, 

είτε να επιβάλει συνθήκες όμοιες με αυτές του εργαστηριακού πειράματος, ιδιαίτερα όταν 

επιθυμεί να μελετήσει τη συμπεριφορά φαινομένων, ατόμων και/ή ομάδων στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Όταν ο ερευνητής επιθυμεί να μελετήσει ορισμένα φαινόμενα στο 
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φυσικό τους περιβάλλον προκειμένου να διατυπώσει γενικές ερμηνευτικές θεωρίες αλλά 

αδυνατεί να επιβάλει συνθήκες εργαστηριακού πειράματος, μπορεί εναλλακτικά να 

εστιάσει την προσοχή του στη σε βάθος μελέτη μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων (cases) 

χρησιμοποιώντας συνδυασμό τεχνικών και/ή οργάνων συλλογής ποιοτικών/ποσοτικών 

δεδομένων, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγιο, ελεύθερη συνέντευξη, ημι-δομημένη 

συνέντευξη, ομάδες εστίασης, άτυπη παρατήρηση, κλπ. Η ερευνητική αυτή στρατηγική 

καλείται μελέτη περίπτωσης (case study research) (Δημητριάδη, 2000).     

   

Στη συγκεκριμένη μελέτη, υιοθετήθηκε η στρατηγική της μελέτης περίπτωσης (case study 

research). Ο κυριότερος λόγος επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η πρόθεση  

διερεύνησης σε βάθος των υπό εξέταση σύνθετων μεταβλητών και αποκάλυψης των 

σχέσεων που τις συνδέουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, όπως αυτό των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ). Με βάση την αρχή της ¨τριγωνικότητας¨ (triangulation) τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από τρεις διαφορετικές πηγές (ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις 

και υπηρεσιακά έγγραφα) με σκοπό την εξαγωγή όσο το δυνατόν αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων. Η επιλογή της στρατηγικής αυτής κρίθηκε επίσης αναγκαία λόγω του 

αυξημένου βαθμού κυκλικότητας (circularity) και στοχαστικότητας (reflexivity) που 

χαρακτηρίζουν την ερευνητική διαδικασία αναφορικά με τα ερωτήματα/υποθέσεις της 

έρευνας και τη συλλογή/ερμηνεία των δεδομένων. Αυτό ενισχύεται τόσο από την 

εννοιολογική σύγχυση που παρατηρείται ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές και την 

ύπαρξη συγκεχυμένων  ευρημάτων που αφορούν στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και από 

την έλλειψη παρόμοιων μελετών στο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

 

Όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, η παρούσα μελέτη προκειμένου να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός όσο το δυνατόν ολοκληρωμένου πλαισίου ποιότητας 

υπηρεσιών εξετάζει δύο διαφορετικά δείγματα: α) τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ  ως 

¨εσωτερικούς¨ πελάτες και β) τους φορολογούμενους ως ¨εξωτερικούς¨ πελάτες και 

τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δ.Ο.Υ.  Ως εκ τούτου σχεδιάστηκαν, 

διανεμήθηκαν και αναλύθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια ως βασικά εργαλεία 

συλλογής πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων από δύο διαφορετικές πηγές. Για καλύτερη 

οργάνωση και κατανόηση της μεθοδολογίας και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, 

κρίνεται σκόπιμη η διάκριση του παρόντος κεφαλαίου σε δύο κύριες ενότητες με βάση το 

υπό εξέταση δείγμα (εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες). Έτσι, τόσο η δειγματοληψία και 
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η διαδικασία συλλογής δεδομένων όσο και η λειτουργοποίηση των μεταβλητών και τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρησή τους, παρουσιάζονται σε 

διακριτές ενότητες για την αποφυγή συγχύσεων.  

 

 

4.2  Δειγματοληψία και διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Έννοια γενίκευσης των ευρημάτων 

Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της επιχειρηματικής έρευνας είναι ο εμπειρικός και 

γενικευμένος χαρακτήρας της, δηλαδή η εμπειρικά τεκμηριωμένη διατύπωση ορισμένων 

γενικών αρχών, νόμων ή θεωριών που περιγράφουν, ερμηνεύουν ή/και προβλέπουν 

φαινόμενα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Διακρίνονται: α) οι γενικεύσεις 

στατιστικού χαρακτήρα (statistical generalization), δηλαδή της επιδίωξης ισχύος των 

ευρημάτων της έρευνας για όσο το δυνατόν ευρύτερα σύνολα ομοειδών περιπτώσεων και 

β) οι γενικεύσεις/αναγωγές θεωρητικού χαρακτήρα (analytic generalization) όπου 

αποσκοπείται η εμπειρική επαλήθευση, απόρριψη ή βελτίωση των υπό διερεύνηση 

θεωριών/θεωρητικών μοντέλων, συγκρίνοντας τα εμπειρικά ευρήματα μιας ή 

περισσότερων περιπτώσεων (cases) με τη θεωρία. Βασική επιδίωξη στις γενικεύσεις 

στατιστικού χαρακτήρα είναι η διερεύνηση ενός κλασματικού μόνο μέρους του συνόλου 

(δείγμα) και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το ευρύτερο σύνολο, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η διερεύνηση ολόκληρου του ευρύτερου αυτού συνόλου (πληθυσμός). Κατά 

κανόνα οι γενικεύσεις στατιστικού χαρακτήρα στηρίζονται στη λογική της δειγματοληψίας 

(sampling logic) και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις επισκοπήσεις (surveys). Για τη 

δυνατότητα αναγωγής των ευρημάτων της έρευνας σε ευρύτερο πληθυσμό ομοειδών 

περιπτώσεων θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις ως προς τη διαδικασία: α) η 

διασφάλιση εξωτερικής εγκυρότητας (external validity), δηλαδή η ομοιότητα των 

γνωρισμάτων πληθυσμού και δείγματος και β) η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

ώστε να αποτελεί ένα «μικρόκοσμο» του ευρύτερου πληθυσμού (representativeness) 

(Δημητριάδη, 1999). Στην περίπτωση που επιδιώκεται η αναγωγή των ευρημάτων της 

έρευνας σε ευρύτερο πληθυσμό, ο ερευνητής θα πρέπει να περιγράψει με ακρίβεια τη 

διαδικασία: α) ορισμού του πληθυσμού β) προσδιορισμού του επιθυμητού δείγματος και γ) 

τη μέθοδο συγκρότησης του δείγματος. 
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Έννοια πληθυσμού και δείγματος 

Ως πληθυσμός (population) ορίζεται ένα βασικό σύνολο στοιχείων που πρόκειται να 

μελετηθεί ως προς μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες  (Μακράκης,1997). Η 

εξέταση όλων των μονάδων που απαρτίζουν τον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει καλείται 

ολική απογραφή, η διενέργεια της οποίας σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτη 

κυρίως λόγω χρονικών και κοστολογικών περιορισμών, επιβάλλοντας έτσι τη διενέργεια 

δειγματοληπτικών ερευνών σε μια προσπάθεια συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών 

από μία αντιπροσωπευτική μικρή ομάδα ή υποσύνολο του πληθυσμού που καλείται δείγμα 

(sample). Τα δείγματα διακρίνονται σε τυχαία (probability samples) και σε μη τυχαία (non-

probability samples) ανάλογα με τον τρόπο εκλογής των μονάδων τους από τους 

πληθυσμούς στους οποίους ανήκουν. Στην τυχαία δειγματοληψία, τα στοιχεία του 

πληθυσμού έχουν ίσες (και μη μηδενικές) πιθανότητες να επιλεγούν ως υποκείμενα του 

δείγματος, ενώ στη μη τυχαία ή συμπτωματική δειγματοληψία έχουν μία άγνωστη ή 

προκαθορισμένη πιθανότητα επιλογής τους. Η τυχαία δειγματοληψία μπορεί να είναι είτε 

χωρίς περιορισμούς (απλή τυχαία δειγματοληψία), είτε με περιορισμούς 

(στρωματοποιημένη, συστηματική, κατά συστάδες ή δισταδιακή). Στη συμπτωματική (μη 

τυχαία) δειγματοληψία, τα μέλη του δείγματος επιλέγονται στη βάση της υποκειμενικής 

κρίσης ή ευκολίας. Η πιο δημοφιλής μέθοδος συμπτωματικής δειγματοληψίας είναι η 

δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling) που σημαίνει ότι η επιλογή των ατόμων 

γίνεται με κριτήριο την ευκολία εύρεσής τους. Σε γενικές γραμμές, η τυχαία 

δειγματοληψία θεωρείται ως πιο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική με δυνατότητα 

γενίκευσης των ευρημάτων σε ευρύτερο πληθυσμό, κάτι που δεν μπορεί να διασφαλιστεί 

με τη συμπτωματική δειγματοληψία αν και η τελευταία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

σε πιλοτικές και/ή σε διερευνητικές έρευνες που πραγματοποιούνται για 

ανιχνευτικούς/διαγνωστικούς σκοπούς (Δημητριάδη, 1999). 

 

Δειγματοληπτικό πλαίσιο και προσδιορισμός μεγέθους δείγματος 

Στην απλούστερή του μορφή το δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) αποτελεί “μία 

λίστα από στοιχεία που καλύπτουν τον ερευνώμενο πληθυσμό-στόχο” και πρέπει να 

περιέχει ολόκληρο τον δειγματοληπτούμενο πληθυσμό ώστε κάθε δειγματοληπτική 

μονάδα να έχει κάποια ευκαιρία επιλογής κατά τη δειγματοληψία για να είναι αξιόπιστη η 

επαγωγική γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο σύνολο του ερευνώμενου 

πληθυσμού. Σχετικά με το μέγεθος του δείγματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι συσχετίζεται 

θετικά με τον βαθμό αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Η διαφορά μεταξύ των μέσων 
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δείγματος και πληθυσμού ορίζει το σφάλμα δειγματοληψίας το οποίο μικραίνει όσο 

αυξάνεται το πλήθος και η τυχαιότητα των στοιχείων του δείγματος (Μακράκης, 1997). 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας εξετάστηκαν δύο 

ανεξάρτητα δείγματα (εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. και φορολογούμενοι) για τα οποία τόσο η 

μέθοδος όσο και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν περιγράφονται σε διακριτές ενότητες. 

Η έρευνα διεξήχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

του 2003.  

 

 

4.2.1   Εσωτερικοί Πελάτες (εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ) 

 

Ο πρώτος πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν οι εφοριακοί υπάλληλοι των δέκα επτά 

(17) Δ.Ο.Υ της πόλης της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένης της Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά). 

Στη συγκρότηση του δείγματος δεν συμπεριελήφθησαν: α) οι εργαζόμενοι στο 

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΠΕΚ) και στα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα 

(ΤΕΚ),  β) οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ Σοχού, Ζαγκλιβερίου και Αγίου Αθανασίου, λόγω 

της δύσκολης πρόσβασης αλλά και του μικρού σχετικά αριθμού εργαζομένων. 

απασχολούν 5, 5 και 12 αντίστοιχα, με στοιχεία του 2003.  Αντίθετα, συμπεριλήφθηκαν οι 

εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ειδικών ελέγχων (ΥΠΕΕ) -πρώην Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)- Κεντρικής Μακεδονίας (μόνο του κλάδου των 

εφοριακών υπαλλήλων). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι 

μετακινήσεις των εφοριακών υπαλλήλων μεταξύ των διαφόρων Φορολογικών Υπηρεσιών 

(ΔΟΥ, ΥΠΕΕ, ΠΕΚ, ΤΕΚ) σε τοπικό κυρίως επίπεδο αποτελεί σύνηθες φαινόμενο και ως 

εκ τούτου είναι δύσκολη η ακριβής -ανά Υπηρεσία- καταγραφή τους. Σημειώνεται επίσης 

ότι το καλοκαίρι του 2004 καταργήθηκαν τα ΤΕΚ με Υπουργική Απόφαση και οι 

εργαζόμενοι τοποθετήθηκαν σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ). Επιπρόσθετα, 

στο έτος 2005 το ΣΔΟΕ μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) χωρίς 

όμως να αλλάξει ουσιαστικά το αντικείμενο και η σύνθεση των εργαζομένων. Οι όποιες 

αλλαγές έγιναν, ήταν οργανωτικού κυρίως χαρακτήρα.  

 

Το σύνολο των “πραγματικά” εργαζόμενων εφοριακών υπαλλήλων στις Δ.Ο.Υ της 

Θεσσαλονίκης  που αποτελούν και τον πρώτο πληθυσμό-στόχο της μελέτης ήταν 884 
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άτομα, σύμφωνα με στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από το γραφείο του καθ’ ύλην 

αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τον Φεβρουάριο του 2003. 

Σημειώνεται ότι στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται μόνο οι πραγματικά εργαζόμενοι. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι 

που απουσίαζαν με ειδικές άδειες, κλπ. Τα στοιχεία του πρώτου πληθυσμού-στόχου 

αναφέρονται ανά ΔΟΥ στον πίνακα 4.1. 

 

Πίνακας 4.1 – Δημογραφικά στοιχεία  εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης (1) 

                                                         Φύλο Κατηγορία Βαθμός 

α/α Δ.Ο.Υ 
Αριθ. 

Εργαζομ. Ανδρες Γυναίκες ΠΕ ΤΕ ΔΕ Α Β Γ Δ 
1 Α 45 12 33 22 9 14 17 19 7 1 
2 Β 43 11 32 13 7 23 21 18 4 1 
3 Γ-Δ 42 7 35 25 3 14 28 11 3 0 
4 Ε 44 19 25 23 12 9 20 7 16 1 
5 ΣΤ 50 11 39 26 8 16 30 16 0 4 
6 Ζ 60 21 39 27 10 23 35 19 3 3 
7 Η 53 7 46 28 7 18 33 15 4 1 
8 Θ 39 8 31 22 2 15 24 12 2 1 
9 Ι 41 10 31 17 9 15 24 11 4 2 

10 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 59 30 29 21 16 22 31 15 3 10 
11 ΙΩΝΙΑΣ 42 18 24 27 3 12 18 22 2 0 
12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 74 26 48 39 11 24 42 25 0 7 
13 ΛΑΓΚΑΔΑ 26 19 7 11 9 6 6 5 14 1 
14 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 43 19 24 18 11 14 24 14 3 2 
15 ΤΟΥΜΠΑΣ 41 9 32 23 3 15 29 10 1 1 
16 ΣΔΟΕ (ΥΠΕΕ) 90 36 54 40 12 38 39 25 22 4 
17 ΦΑΕ 92 35 57 62 6 24 54 16 8 14 

 ΣΥΝΟΛΑ 884 298 586 444 138 302 475 260 96 53 
  100% 33,70% 66,30% 50,20% 15,61% 34,16% 53,73% 29,41% 10,86% 6% 

 

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, γρ. αρμόδιου Υφυπουργού, Φεβρουάριος 2003. 
Όπου ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,  ΔΕ: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Ο βαθμός (Α,Β,Γ,Δ) έχει να κάνει κυρίως με τα χρόνια προϋπηρεσίας και λιγότερο με την κατηγορία 
εκπαίδευσης   
 

Τα αντίστοιχα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο για το σύνολο της 

χώρας και ανά Νομαρχία με σκοπό την κατάρτιση των πινάκων μορίων και την 

καταγραφή των κενών οργανικών θέσεων, παρουσιάζονται παρακάτω στους πίνακες 4.2 

και 4.3. 
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Πίνακας 4.2 - Δημογραφικά στοιχεία  εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. της  Θεσσαλονίκης (2) 

 

 

Πίνακας 4.3 - Υπηρετούντες εφοριακοί υπάλληλοι στο σύνολο της χώρας, ανά κατηγορία 
εκπαίδευσης   
 
Σύνολο εφοριακών 
υπαλλήλων** 

Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε 

12654 5759 1356 5539 
100% 45,51% 10,72% 43,77% 
 

(* μη διαθέσιμα στοιχεία ,    **δεν συμπεριλαμβάνονται οι κτηματικοί υπάλληλοι) 

Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ,  Ιανουάριος 2004  
 

Η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των στοιχείων των δύο πινάκων (4.1 και 4.2) 

αποδίδεται στον διαφορετικό χρόνο ενημέρωσής τους και στο ότι στη δεύτερη περίπτωση 

συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι που κατέχουν οργανική θέση, ανεξάρτητα εάν 

στη δεδομένη στιγμή εργάζονται ή όχι (αποσπασμένοι, απουσιάζοντες με ειδικές άδειες, 

κλπ.). Τα στοιχεία της πρώτης πηγής θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα 

και κυρίως ως προς το χρονικό διάστημα που διεξήχθη η έρευνά μας, αφού η ενημέρωση 

γίνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο και όχι μία φορά ετησίως όπως γίνεται με τη δεύτερη 

πηγή.   

   Φύλο* Κατηγορία 

α/α Δ.Ο.Υ 
Αριθ. 

Εργαζομ. Ανδρες Γυναίκες ΠΕ ΤΕ ΔΕ 
1 Α 45   23 10 12 
2 Β,Γ 50   16 9 25 
3 Δ 46   27 3 16 
4 Ε 46   20 13 13 
5 ΣΤ 50   27 7 16 
6 Ζ 66   28 14 24 
7 Η 51   28 7 16 
8 Θ 37   23 3 11 
9 Ι 40   20 6 14 

10 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 67   26 20 21 
11 ΙΩΝΙΑΣ 59   33 10 16 
12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 73   39 11 23 
13 ΛΑΓΚΑΔΑ 31   13 6 12 
14 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 62   30 18 14 
15 ΤΟΥΜΠΑΣ 44   22 5 17 
16 ΣΔΟΕ 88   41 15 32 
17 ΦΑΕ 99   64 8 27 

 ΣΥΝΟΛΑ 954   480 165 309 
  100%   50,31% 17,30% 32,39% 
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Αν και πρόθεσή μας ήταν η ολική απογραφή του πληθυσμού με τη διανομή 

ερωτηματολογίων στο σύνολο των 884 “πραγματικά” εργαζομένων εφοριακών 

υπαλλήλων (κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της έρευνας), αυτό δεν κατέστη 

εφικτό για τεχνικούς και πρακτικούς κυρίως λόγους όπως για παράδειγμα ο μεγάλος 

αριθμός και η διασπορά των ΔΟΥ και των λειτουργικών τους τμημάτων, η ύπαρξη ενός 

ποσοστού εργαζομένων που απουσίαζαν με άδειες, βρίσκονταν σε παρακολούθηση 

σεμιναρίων, κλπ. Ωστόσο διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 632 εργαζόμενους σε όλες τις 

παραπάνω ΔΟΥ (ήτοι στο 71,5% του πληθυσμού-στόχου) εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν 

οι 371 (58,7%). Από αυτά, χρησιμοποιήθηκαν στις στατιστικές αναλύσεις τα 330 (52,2%) 

τα οποία συνιστούν και τον τελικό αριθμό του δείγματος. Στον παρακάτω πίνακα 4.4 

απεικονίζονται ο αριθμός ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν, ο αριθμός και τα ποσοστά 

των εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν, καθώς επίσης και ο αριθμός ερωτηματολογίων 

που τελικά χρησιμοποιήθηκαν, ανά Δ.Ο.Υ.  

 

Πίνακας 4.4 - Ποσοστά αποκρινομένων ανά Δ.Ο.Υ 

κωδ. 
Δ.Ο.Υ Δ.Ο.Υ Αριθ. 

Εργαζομ. Διανεμήθηκαν Ανταποκρίθηκαν Χρησιμοποιήθηκαν Μη 
χρησιμοποιηθέντα 

1 Α 45 30 19 63% 16 53% 3  
2 Β – Γ 43 30 17 57% 16 53% 1  
3 Δ 42 27 16 59% 16 59% 0  
4 Ε 44 30 14 47% 13 43% 1  
5 ΣΤ 50 39 18 46% 18 46% 0  
6 Ζ 60 60 53 88% 43 72% 10  
7 Η 53 40 20 50% 17 43% 3  
8 Θ 39 21 13 62% 11 52% 2  
9 Ι 41 30 6 20% 6 20% 0  

10 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 59 41 26 63% 24 59% 2  
11 ΙΩΝΙΑΣ 42 41 23 56% 22 54% 1  
12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 74 42 26 62% 23 55% 3  
13 ΛΑΓΚΑΔΑ 26 20 15 75% 15 75% 0  
14 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 43 40 23 58% 19 48% 4  
15 ΤΟΥΜΠΑΣ 41 30 18 60% 14 47% 4  
16 ΣΔΟΕ 90 66 40 61% 37 56% 3  
17 ΦΑΕ 92 45 24 53% 20 44% 4  

ΣΥΝ.  884 632 371 58% 330 52% 41 6% 
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Στον πίνακα 4.5 παρακάτω, παρατίθενται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων που συγκροτούν το τελικό χρησιμοποιήσιμο δείγμα της έρευνας. Στις δύο 

τελευταίες στήλες αναφέρονται οι αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά του πληθυσμού, 

όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.   

 

Πίνακας 4.5 –Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος εργαζομένων των Δ.Ο.Υ 
(εσωτερικών πελατών) 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

 Δείγμα Πληθυσμός 
ΗΛΙΚΙΑ     

20-25 5 1,54%   
26-30 12 3,70%   
31-35 39 12,04%   
36-40 72 22,22%   
41-45 92 28,40%   
46-50 54 16,67%   
51-55 32 9,88%   
56-60 14 4,32%   

61και πάνω 4 1,23%   
Σύν. 324 100,00%   

     
ΦΥΛΟ     
Γυναίκες 201 61,28% 586 66,29% 
Άνδρες 127 38,72% 298 33,71% 
Σύν. 328 100,00% 884 100,00% 

     
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     
Τριτοβάθμια 226 69,11% 582 65,84% 
Δευτεροβάθμια 101 30,89% 302 34,16% 

Σύν. 327 100,00% 884 100,00% 
     

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     
από 1-5 45 13,64%   
από 6-10 43 13,03%   
από 11-15 83 25,15%   
από 16-20 79 23,94%   
από 21-25 45 13,64%   
από 26-30 22 6,67%   

30 και πάνω 13 3,94%   
Σύν. 330 100,00%   

     
ΘΕΣΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ     
ΝΑΙ 40 12,20%   
ΌΧΙ 288 87,80%   
Σύν. 328 100,00%   
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η αναλογία του δείγματος σε σχέση 

με τον πληθυσμό, ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο –όπου υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία- είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που ενισχύει τον βαθμό 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. 

 

Οι συχνότητες ηλικιών του δείγματος απεικονίζονται παραστατικά στο διάγραμμα 4.1  

 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 &άνω

Διάγραμμα 4.1 – Συχνότητες ηλικιών δείγματος 

 

Στο διάγραμμα 4.2 απεικονίζονται διαγραμματικά οι συχνότητες των ετών προϋπηρεσίας 

των αποκρινομένων. 

 

13,64% 13,03%

25,15% 23,94%

13,64%

6,67%
3,94%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

από 1-5 από 6-10 από 11-15 από 16-20 από 21-25 από 26-30 από 30 &
άνω

Διάγραμμα 4.2 – Συχνότητες ετών προϋπηρεσίας δείγματος  
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Στα τρία διαγράμματα (pies) που βρίσκονται παρακάτω (4.3, 4.4, 4.5) απεικονίζονται 

παραστατικά τα ποσοστά ανδρών και γυναικών του δείγματος (διάγραμμα 4.3), τα 

ποσοστά των αποκρινομένων που κατέχουν ή δεν κατέχουν θέση ευθύνης-προϊσταμένου 

(διάγραμμα 4.4) και η κατανομή των εργαζομένων του δείγματος με βάση το μορφωτικό 

τους επίπεδο (διάγραμμα 4.5).  

 

 

38,72%

61,28%

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
Διάγραμμα 4.3 – Συχνότητα φύλου εργαζομένων του δείγματος  

 

 

 

12,20%

87,80%

NAI OXI

 
Διάγραμμα 4.4 – Συχνότητα κατοχής ή όχι θέσης ευθύνης-προϊσταμένου εργαζομένων  δείγματος  
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69,11%

30,89%

Τριτοβάθμια Δευτεροβάθμια

 
Διάγραμμα 4.5 – Μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων του δείγματος  

 

Από το τελικό χρησιμοποιήσιμο δείγμα των 330 εργαζόμενων –όπως παραστατικά 

απεικονίζεται και στα παραπάνω διαγράμματα- το 38,7% (127) ήταν άντρες και το 61,3% 

(201) γυναίκες. Το 69,1% (226) δήλωσαν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκ των 

οποίων το 4,3% (14) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Το 12,20% (40 άτομα) κατείχαν θέση 

προϊσταμένου. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 42,46 έτη με το 60,5% να είναι πάνω από 40 

χρονών. Τέλος, ο μέσος όρος προϋπηρεσίας των αποκρινομένων ήταν 15,43 έτη και ο 

μέσος χρόνος παραμονής τους στην παρούσα θέση εργασίας εργασίας 6,47 έτη. 

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των υποκειμένων του δείγματος ήταν εφοριακοί υπάλληλοι 

πλήρους απασχόλησης.  

 

  

4.2.1.1 Διαδικασία συλλογής ποσοτικών δεδομένων 

 

Αφού προηγήθηκε η καταγραφή των στοιχείων του πληθυσμού-στόχου (ανά ΔΟΥ) 

δημιουργήθηκε το δειγματοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) στη βάση του οποίου 

κινήθηκε και η στρατηγική δειγματοληψίας της έρευνας. Τα πρωτογενή ποσοτικά 

δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ειδικά σχεδιασμένων για τους σκοπούς της 

έρευνας ερωτηματολογίων. Αρχικά, διενεργήθηκε η ανάλογη λεκτική και εννοιολογική 

προσαρμογή των ερωτημάτων των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν  για τη 

μέτρηση των μεταβλητών. Στη συνέχεια εξετάστηκε η γλωσσική και συντακτική 

διατύπωση του κάθε ερωτήματος προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους στο 
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ιδιαίτερο περιβάλλον των Δ.Ο.Υ και της ανταπόκρισής τους στο αντιληπτικό και 

μορφωτικό επίπεδο των αποκρινομένων. Μετά από την αρχική διαμόρφωση των 

ερωτηματολογίων προχωρήσαμε στον προέλεγχό τους, διανέμοντάς τα σε δείγμα δέκα 

εργαζομένων που είχαν ενημερωθεί προηγουμένως για το αντικείμενο και τον σκοπό της 

έρευνας και ως εκ τούτου μπορούσαν να έχουν υπεύθυνη άποψη ως προς τον βαθμό 

καταλληλότητας και κατανόησής τους. Από τη διαδικασία του προελέγχου επισημάνθηκαν 

κάποια μικρά προβλήματα κατανόησης τα οποία αφού διορθώθηκαν προβήκαμε στην 

τελική διαμόρφωση των ερωτηματολογίων.    

 

Μετά από σχετική προκαταρκτική έρευνα και λήψη πληροφόρησης για την αναμενόμενη 

αντιμετώπιση της ερευνητικής μας προσπάθειας, ορίστηκαν κάποιοι εργαζόμενοι άτυπα ως 

διευκολυντές (συντονιστές) της διαδικασίας διανομής, συντονισμού και παραλαβής των 

ερωτηματολογίων, ανά ΔΟΥ. Ο αριθμός τους κυμαίνονταν από 1 έως 3 ανάλογα με το 

μέγεθος της ΔΟΥ και των προσωπικών γνωριμιών και πρόσβασης του ερευνητή. Ο 

ορισμός αυτών των άτυπων διευκολυντών έγινε με υποκειμενικά κριτήρια (προσωπική 

σχέση, προθυμία, ευρεία αποδοχή από συναδέλφους) και κρίθηκε απαραίτητος για την 

εξοικονόμηση χρόνου και την αύξηση ανταποκρισιμότητας των ερωτώμενων. Επιπλέον, η 

επιλογή αυτή είχε ως σκοπό την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων και άλλων ενδεχόμενων 

προβλημάτων ως αποτέλεσμα της προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης του ερευνητή 

με τους αποκρινόμενους συναδέλφους του.  

 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου, αποτελούμενο από 

επτά (7) μονής όψεως σελίδες, χωρισμένο σε τέσσερα (4) τμήματα και με συνολικά 

ογδόντα έξι (86) ερωτήματα (items). Η διανομή των ερωτηματολογίων προς τους 

εργαζόμενους συνοδεύονταν από αντίστοιχο φάκελο όπου και εσωκλείονταν πριν την 

επιστροφή του, με σκοπό τη διασφάλιση της ανωνυμίας και τη μεγιστοποίηση της 

αντικειμενικότητας των απαντήσεων. Η πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου παρείχε 

πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας και επεσήμανε την τήρηση της ανωνυμίας για την 

αποφυγή τυχόν προβλημάτων και στρεβλώσεων των αποτελεσμάτων της έρευνας. Το 

πρώτο τμήμα αποτελούνταν από 51 ερωτήματα με κλίμακα ανταπόκρισης/απαντήσεων 

από το 7 (συμφωνώ απόλυτα) έως το 1 (διαφωνώ απόλυτα). Το τμήμα αυτό 

συμπεριελάμβανε τα ερωτήματα των ερευνητικών εργαλείων μέτρησης της ενδυνάμωσης 

των εργαζομένων, της αντιλαμβανόμενης ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της 

ομαδικής εργασίας. Το δεύτερο τμήμα απαρτίζονταν από είκοσι τρία (23) ερωτήματα με 
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κλίμακα ανταπόκρισης από το +3 (εξαιρετικά ικανοποιημένος) έως το –3 (εξαιρετικά 

δυσαρεστημένος). Το τμήμα αυτό ενσωμάτωνε τα ερωτήματα της κλίμακας μέτρησης της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Το τρίτο τμήμα 

αποτελούνταν από έξι (6) ερωτήματα που αναφέρονταν σε ειδικά θέματα σχετικά με την 

ομαδική εργασία. Στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα συμεριλαμβάνονταν έξι ερωτήματα 

που είχαν να κάνουν με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αποκρινομένων (βλ. 

Παράρτημα 1). 

 

• Περιορισμοί – δυσκολίες  

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων άρχισε τον Ιανουάριο του 2003 και περατώθηκε 

στα τέλη Ιουνίου του ιδίου έτους, καλύπτοντας έτσι μία ευρεία και εξομαλυμένη χρονική 

περίοδο κυρίως από άποψη εργασιακού φόρτου και έντασης. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα χρονικών κυρίως καθυστερήσεων ως 

αποτέλεσμα του σχετικά μεγάλου αριθμού και διασποράς των ΔΟΥ τα οποία 

ξεπεράστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των διευκολυντών. Αν και αρχικά 

επεδείχθη ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυμία ανταπόκρισης από την πλειοψηφία των 

εργαζομένων, χρειάστηκε τελικά αρκετός χρόνος και πολλές υπενθυμίσεις μέχρι την 

τελική συμπλήρωση και επιστροφή των ερωτηματολογίων. Επιπλέον επιμηκύνθηκε 

σημαντικά ο αρχικά προβλεπόμενος χρόνος που είχε καθοριστεί προκειμένου να 

επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός ανταποκρισιμότητας. Επίσης, παρατηρήθηκε κάποιος 

βαθμός δυσφορίας σχετικά με το μέγεθός του (87 ερωτήματα) το οποίο θεωρήθηκε 

ιδιαίτερα μεγάλο από την πλειοψηφία των αποκρινομένων. Τέλος, ένα σχετικά μικρό 

ποσοστό εργαζομένων εξέφρασε αρνητική στάση από την αρχή χωρίς όμως να 

διερευνήσουμε τους λόγους της αρνητικής αυτής στάσης. Στους εργαζόμενους αυτούς δεν 

διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια. 

 

Το τελικό χρησιμοποιήσιμο μέγεθος του δείγματος (330) θεωρείται επαρκές αφού το 

ελάχιστα απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για την διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης 

ορίζεται στο δεκαπλάσιο του μεγίστου αριθμού των ερωτημάτων (items) από τα οποία 

συντίθεται μία σύνθετη μεταβλητή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 10x22 = 220. 

Άλλοι ερευνητές που διερεύνησαν τις ίδιες σύνθετες μεταβλητές χρησιμοποίησαν αρκετά 

μικρότερα δείγματα. Οι Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988), κατά το αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης και ελέγχου του με 97 ερωτήματα (items) SERVQUAL, χρησιμοποίησαν 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ένα δείγμα 200 ατόμων. Στο δεύτερο επίσης στάδιο 
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της περαιτέρω αξιολόγησης της κλίμακας SERVQUAL, χρησιμοποιήθηκαν και πάλι 

δεδομένα από δείγματα 200 ατόμων (4 ανεξάρτητα δείγματα από αντίστοιχες κατηγορίες 

υπηρεσιών). Τα τελικά δείγματα άλλων ερευνητικών προσπαθειών που χρησιμοποίησαν το 

SERVQUAL ήταν αρκετά μικρότερα. Για παράδειγμα οι Lee, Lee and Yoo (2000) στην 

Κορέα χρησιμοποίησαν δείγματα 196, 197 και 198 ατόμων, οι Gupta and Chen (1995) στις 

ΗΠΑ 78, 65 και 69 ατόμων, οι Mehta, Lalwani and Li Man (2000) στη Σιγκαπούρη 156 

ατόμων, ο Les Galloway (1998) στη Μ. Βρετανία 83 και 43 ατόμων, οι Jannadi and Al-

Saggaf στη Σ. Αραβία 126 ατόμων, οι Bigne, Maliner and Sonchez (2003) στην Ισπανία 

275 και 333 ατόμων, ο Andaleeb (1998) στις ΗΠΑ 129 ατόμων. Ο Menon (2001) τέλος -

την κλίμακα του οποίου χρησιμοποιήσαμε για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων- στην αρχική του έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από δείγμα 311 ατόμων. 

 

 

4.2.1.2 Διαδικασία συλλογής ποιοτικών δεδομένων 

 

Για ενδελεχέστερο έλεγχο και περαιτέρω υποστήριξη των ποσοτικών δεδομένων της 

πρώτης μελέτης που στη βάση της είχε να κάνει με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του 

προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου που παρουσιάστηκε στο τέλος του κεφαλαίου 3, στα 

πλαίσια εφαρμογής της αρχής της ¨τριαδικότητας¨, πραγματοποιήθηκε και ποιοτική 

έρευνα. Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω σε βάθος συνεντεύξεων με βάση έναν 

οδηγό συνέντευξης που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτημα 3). Όλες 

οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές και πραγματοποιήθηκαν στον χώρο εργασίας. 

 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν συνολικά δέκα εννέα (19) εφοριακοί υπάλληλοι εκ των 

οποίων οι τέσσερις (4) ήταν προϊστάμενοι τμημάτων και οι δύο (2) προϊστάμενοι 

διευθύνσεων, από πέντε διαφορετικές Δ.Ο.Υ της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 10 (52.6%) 

ήταν άντρες και 9 γυναίκες. Ως προς μορφωτικό τους επίπεδο, 15 (78.9%) ήταν 

πανεπιστημιακής, 3 τεχνολογικής και 1 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος 

ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 43.67 έτη με μέσο όρο προϋπηρεσίας 15.84 έτη. Η 

ποιοτική έρευνα που είχε συμπληρωματικό ως προς τα ποσοτικά δεδομένα χαρακτήρα, 

διεξήχθη τους μήνες Μάιο και  Ιούνιο του 2007.   
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4.2.2 Εξωτερικοί Πελάτες  (φορολογούμενοι) 

 

Ο δεύτερος πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν οι φορολογούμενοι που συναλλάσσονται 

με τις ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης. Η οριοθέτηση και καταγραφή του αριθμού και των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού αυτού ήταν ανέφικτη, γιατί αφενός δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία και αφετέρου γιατί υπάρχει υψηλός βαθμός κινητικότητας των 

φορολογούμενων μεταξύ Δ.Ο.Υ. Αν και στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της συμπτωματικής δειγματοληψίας (non probability convenience sampling 

method) χάριν ευκολίας και εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή και έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες για την μεγαλύτερη ¨τυχαιοποίηση¨ του 

δείγματος. Για την αύξηση αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος: 

α) τα δεδομένα συλλέχθηκαν όχι μόνο από μία αλλά από περισσότερες ΔΟΥ. 

Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια –μέσω άτυπα οριζόμενων διευκολυντών 

κατά τα πρότυπα των εσωτερικών πελατών– από έξι εκ των μεγαλύτερων ΔΟΥ της 

Θεσσαλονίκης προς φορολογούμενους που τις επισκέπτονταν για διεκπεραίωση κάποιας 

φορολογικής τους υπόθεσης. Σημειώνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός φορολογούμενων, 

κυρίως ελευθέρων επαγγελματιών συναλλάσσεται με περισσότερες από μία ΔΟΥ 

(δικηγόροι, λογιστές, επιχειρηματίες, μηχανικοί). Από τους αποκρινόμενους 

φορολογούμενους ζητήθηκε να απαντήσουν στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου με 

βάση τη συνολική ¨εικόνα¨ και εμπειρία που έχουν από το σύνολο των ΔΟΥ με τις οποίες 

συναλλάσσονται και όχι μόνο από τη συγκεκριμένη από όπου τους χορηγήθηκε το 

ερωτηματολόγιο,  β) η έρευνα πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του 2003, εξομαλύνοντας έτσι κάποιες χρονικές περιόδους υψηλής εργασιακής 

έντασης των Δ.Ο.Υ όπως για παράδειγμα η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, 

οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής οφειλών και υποβολής διαφόρων φορολογικών 

καταστάσεων, γ) κατεβλήθη προσπάθεια συλλογής των δεδομένων από όσο το δυνατόν 

περισσότερα λειτουργικά τμήματα των Δ.Ο.Υ προκειμένου να συμπεριληφθούν διάφορες 

κατηγορίες φορολογουμένων ανάλογα με το είδος υπηρεσιών που λαμβάνουν (Κεφάλαιο, 

Εισόδημα, ΦΠΑ, Έσοδα, ΚΒΣ, Έλεγχος) και δ) υπερδιπλασιάστηκε το κατ’ ελάχιστο 

απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος (από 220 σε 499). 

 

Η διανομή των ερωτηματολογίων, η συμπλήρωση και η επιστροφή τους 

πραγματοποιήθηκε κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις των Δ.Ο.Υ. Για διασφάλιση της 

ανωνυμίας και την αποφυγή στρεβλώσεων, μαζί με το ερωτηματολόγιο χορηγούνταν και 
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ένας φάκελος όπου και εσωκλείονταν από τον αποκρινόμενο πριν την παράδοσή του. Όλα 

τα άτομα του δείγματος είναι φορολογούμενοι που επισκέφτηκαν μία από τις παραπάνω  

ΔΟΥ για την πραγματοποίηση κάποιας φορολογικής συναλλαγής στο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Διανεμήθηκαν και παρελήφθησαν συνολικά 499 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια από τα οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν για τις στατιστικές αναλύσεις τα 

425, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ανταποκρισιμότητας (85,2%). Από το τελικά 

χρησιμοποιήσιμο δείγμα των 425 φορολογούμενων οι 212 (49,9%) ήταν άντρες και οι 211 

(49,6%) γυναίκες. Οι 80 (18,8%) ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και οι 341 (80,2%) 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 70 (16,5%) κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου. Σχετικά με το επάγγελμα οι 96 (22,6%) δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, 24 (5,6%) 

δημόσιοι υπάλληλοι, 213 (50,1%) ελεύθεροι επαγγελματίες, 34 (8%) επιχειρηματίες και 56 

(13,2%) άλλη ιδιότητα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 36,83 έτη με τον μικρότερο σε ηλικία 

αποκρινόμενο 21 και τον μεγαλύτερο 82 ετών. Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

των φορολογούμενων απεικονίζονται αναλυτικά στον πίνακα 4.6 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.6 –Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος φορολογουμένων  
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

 Δείγμα 
Ηλικία    
21-30 129 30.4 
31-40 157 36.9 
41-50 99 23.3 
51-60 25 5.9 

61 και πάνω  12 2.8 
Ελλείπουσες τιμές  3 0.7 

 425  
Εκπαίδευση    
Πρωτοβάθμια - - 
Δευτεροβάθμια 80 18.8 
Τριτοβάθμια  271 63.8 
Μεταπτυχιακά  70 16.5 

Ελλείπουσες τιμές 4 0.9 
 425 100 

Επάγγελμα    
Ιδιωτικοί υπάλληλοι 96 22.6 
Δημόσιοι υπάλληλοι 24 5.6 
Ελ. Επαγγελματίες  213 50.1 
Επιχειρηματίες  34 8.0 
Άλλη ιδιότητα  56 13.2 
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Ελλείπουσες τιμές 2 0.5 
 425 100 

Φύλο    
Γυναίκες   211 49.6 
Άντρες  212 49.9 

Ελλείπουσες τιμές 2 0.5 
 425 100 

 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου αποτελούμενο από 

τέσσερις (4) σελίδες μονής όψεως, χωρισμένο σε τρία (3) τμήματα με συνολικά πενήντα 

(50) ερωτήματα (items). Η πρώτη σελίδα παρείχε γενικές πληροφορίες για τον σκοπό της 

έρευνας και επεσήμανε την τήρηση της ανωνυμίας των ερωτώμενων. Το πρώτο τμήμα που 

αποτελούνταν από είκοσι τρία (23) ερωτήματα (items) καλούσε τους αποκρινόμενους να 

διαβαθμίσουν την ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ, στα πλαίσια μιας 7βαθμης κλίμακας 

τύπου Likert από το 7 (Συμφωνώ απόλυτα) έως το 1 (Διαφωνώ απόλυτα). Το δεύτερο 

τμήμα απαρτίζονταν επίσης από 23 ερωτήματα (items) και καλούσε τους ερωτώμενους να 

εκφράσουν την ικανοποίηση/δυσαρέσκειά τους από το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών 

των Δ.Ο.Υ σε μία 7βαθμη κλίμακα Likert από το +3 (εξαιρετικά ικανοποιημένος) έως το  

–3 (εξαιρετικά δυσαρεστημένος). Το τρίτο τμήμα αναφέρονταν στα δημογραφικά στοιχεία 

των αποκρινομένων αποτελούμενο από τέσσερα θέματα. Τα δύο πρώτα τμήματα 

συμπεριελάμβαναν και από μία ερώτηση συνολικής διαβάθμισης της κάθε σύνθετης 

μεταβλητής (ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση) καθώς επίσης και συνοπτικές οδηγίες 

για την ορθή συμπλήρωσή του. 

 

Κατά τη διαδικασία συλλογής των ποσοτικών δεδομένων που έλαβε χώρα κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2003 δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η προθυμία συμμετοχής των 

φορολογούμενων στη συγκεκριμένη έρευνα. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 

εγκωμιαστικών σχολίων για τον σκοπό και το είδος της έρευνας. Σε αρκετές περιπτώσεις 

μάλιστα –αν και δεν ζητούνταν– γράφονταν ακόμη και σχόλια ή προτάσεις για τη 

βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών των ΔΟΥ, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη ενός 

υπαρκτού προβλήματος αλλά και αναγκαιότητας επίλυσής του.  
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4.3 Εργαλεία μέτρησης  

 

4.4.1  Γενικά – Αξιοπιστία και εγκυρότητα εργαλείων μέτρησης  

 

Εκτός από την επιδίωξη διασφάλισης της εξωτερικής εγκυρότητας των δεδομένων της 

έρευνας, δηλαδή της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων σε ευρύτερα σύνολα 

ομοειδών περιπτώσεων-πληθυσμούς, ανάλογη έμφαση θα πρέπει να δίνεται από τον 

ερευνητή και στη διασφάλιση: α) υψηλού βαθμού εσωτερικής εγκυρότητας (internal 

validity), δηλαδή διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των διαδικασιών 

λειτουργοποίησης που θα ακολουθηθούν και β) υψηλού βαθμού αξιοπιστίας (reliability), 

δηλαδή της δυνατότητας επανάληψης των διαδικασιών μέτρησης με τα ίδια πάντα 

αποτελέσματα. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: α) στην ακριβή 

περιγραφή της διαδικασίας μέτρησης των μεταβλητών και β) στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών εργαλείων ή οργάνων μέτρησης (Δημητριάδη, 2000). 

 

Λειτουργοποίηση καλείται η διαδικασία μετατροπής των εννοιών σε μεταβλητές και 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο εννοιολογικό-θεωρητικό και στο εμπειρικό-

λειτουργικό επίπεδο, θέτοντας παράλληλα δύο βασικά ζητήματα (Μακράκης, 1997): α) το 

πρώτο αφορά στον εντοπισμό των προσδιοριστικών μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη μέτρηση των υπό διερεύνηση εννοιών, β) το δεύτερο αναφέρεται στον 

προσδιορισμό του ενδεδειγμένου αριθμού παρατηρήσεων που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για την αποτελεσματική μέτρηση μιας μεταβλητής. Αναφορικά με το 

πρώτο ζήτημα, ο ερευνητής έχει δύο βασικές επιλογές:  i) να αναπτύξει δικά του όργανα 

λειτουργοποίησης ειδικά για τον σκοπό της έρευνάς του, ή  ii) να επιλέξει κάποια έτοιμα 

σταθμισμένα από τη σχετική βιβλιογραφία τα οποία συνήθως συνοδεύονται από δείκτες 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας, γεγονός που επιτρέπει στον ερευνητή να αξιολογήσει από 

την αρχή αν χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα για την περίπτωση όργανα λειτουργοποίησης. 

Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, επισημαίνεται ότι η μεταβλητή αποτελεί ένα μέτρο 

προσδιορισμού μιας έννοιας και προκύπτει από μία σειρά παρατηρήσεων. Αν και η 

λειτουργοποίηση μιας έννοιας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία μόνο μεταβλητή 

(single/item measures) στην πράξη συνηθίζεται η χρήση σύνθετων μεταβλητών ή οργάνων 

μέτρησης (multiple/item measures) δηλαδή αυτών που απαρτίζονται από περισσότερες 

από δύο επιμέρους προσδιοριστικές μεταβλητές. Τέλος, αν και δεν υπάρχει κάποιος 
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κανόνας για τον καθορισμό του αριθμού παρατηρήσεων που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για τη μέτρηση μιας μεταβλητής, συνήθως όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός τους τόσο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη είναι η μέτρηση, κυρίως γιατί 

ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν είτε από λανθασμένες λόγω 

παρανόησης απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας, είτε από λανθασμένη επιλογή του 

ερευνητή ως προς την επιλογή κάποιων προσδιοριστικών μεταβλητών. 

Στην επιχειρηματική έρευνα χρησιμοποιούνται κυρίως τέσσερα είδη κλιμάκων μέτρησης 

των μεταβλητών (Μακράκης, 1997): α) ονομαστικές β) τακτικές γ) ισοδιαστημικές και δ) 

αναλογικές. Στις τακτικές κλίμακες υπάρχει διαβάθμιση των απαντήσεων σε σχέση με την 

ποσότητα ή το μέγεθος, με πιο συχνά χρησιμοποιούμενη την κλίμακα Likert: π.χ (7) 

“Συμφωνώ απόλυτα”  …(1) “Διαφωνώ απόλυτα” η οποία χρησιμοποιείται και στην 

παρούσα μελέτη. 

 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα μέτρησης μεταβλητών 

Ο εντοπισμός, η επιλογή και ο καθορισμός του τρόπου μέτρησης των μεταβλητών δεν 

διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της μέτρησης. Η εγκυρότητα μέτρησης 

ενέχει διάφορες διαστάσεις και μπορεί να αξιολογηθεί με ποικίλες μεθόδους. Στην πράξη 

συχνά χρησιμοποιούνται οι διαστάσεις της φαινομενικής εγκυρότητας (face validity) και 

της εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) (Δημητριάδη, 2000). Αναφορικά με την 

αξιοπιστία μέτρησης, η αξιοπιστία των σύνθετων μεταβλητών μπορεί να υπολογιστεί με 

βάση τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach alpha. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται η 

αξιοπιστία κάθε μεταβλητής ξεχωριστά και όλων μαζί συνολικά. Η τιμή του κυμαίνεται 

από 0.00 έως 1.00. Συνήθως μία τιμή της τάξης του 0.70 και πάνω θεωρείται 

ικανοποιητική, ενδέχεται όμως κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να γίνουν αποδεκτές και 

μικρότερες τιμές του. Αν κάποια έννοια προσδιορίζεται από μία μόνο μεταβλητή, η 

αξιοπιστία της μπορεί να υπολογιστεί με τη διατύπωση παρόμοιων επαναλαμβανόμενων 

ερωτήσεων εντέχνως διασκορπισμένων στο ερωτηματολόγιο και τον υπολογισμό του 

συντελεστή συσχέτισής τους (Μακράκης, 1997).  

 

Η παρούσα μελέτη όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, διακρίνεται σε δύο 

κύρια μέρη ως προς τα υποκείμενα της έρευνας. Το πρώτο μέρος εξετάζει τους 

εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ (εσωτερικοί πελάτες) ως προς τέσσερις σύνθετες μεταβλητές 

(ενδυνάμωση, ομαδική εργασία, ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση από την 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών) και το δεύτερο μέρος διερευνά τις στάσεις των 
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φορολογούμενων (εξωτερικοί πελάτες) ως προς δύο σύνθετες μεταβλητές: ποιότητα 

υπηρεσιών και ικανοποίηση από τις υπηρεσίες των ΔΟΥ. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε 

σκόπιμο, η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων/κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη μέτρηση των υπό διερεύνηση σύνθετων μεταβλητών, να κατανεμηθεί σε δύο ενότητες: 

η πρώτη που αναφέρεται στα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 

των μεταβλητών των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. και  η δεύτερη των φορολογούμενων.  

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου (4.4) γίνεται αναλυτική περιγραφή και συγκριτική 

ανάλυση των δύο κύριων εναλλακτικών κλιμάκων SERVQUAL και SERVPERF. 

 

 

4.3.2  Λειτουργοποίηση μεταβλητών των “εσωτερικών” πελατών (εργαζόμενοι Δ.Ο.Υ) 

 

4.3.2.1 Σχεδιασμός και δομή ερωτηματολογίου 

 

Η συλλογή των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλα 

σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στο οποίο διατυπώθηκαν τα ερωτήματα των ερευνητικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των υπό εξέταση σύνθετων μεταβλητών 

(ενδυνάμωση εργαζομένων, ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση και ομαδική 

εργασία). Για τις τρεις πρώτες μεταβλητές (ενδυνάμωση εργαζομένων, ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίηση) χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς καθιερωμένες 

κλίμακες μέτρησής τους ενώ για την τέταρτη (ομαδική εργασία) αναπτύχτηκε ειδική 

κλίμακα με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τους σκοπούς της έρευνας. Στην πρώτη 

περίπτωση, αρχικά διενεργήθηκε γλωσσική προσαρμογή των ερευνητικών εργαλείων από 

την πρωτότυπη αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια διενεργήθηκε ο 

απαραίτητος προέλεγχος του ερωτηματολογίου για τον έλεγχο κατανόησης των 

ερωτημάτων, για εκτίμηση του μέσου απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσής του (ο οποίος 

υπολογίστηκε σε 35-40 λεπτά) και για μία αρχική εκτίμηση της αντίδρασης των 

αποκρινομένων. Ο προέλεγχος έγινε με τη διανομή του αρχικού ερωτηματολογίου σε 

δείγμα δέκα εφοριακών υπαλλήλων με κριτήρια την προσωπική σχέση τους με τον 

ερευνητή, την προθυμία τους και την επαγγελματική τους εμπειρία. Από τα άτομα αυτά  

τέσσερα ήταν πανεπιστημιακής, δύο τεχνολογικής και τέσσερα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στο τελικό 

δείγμα. Από όλους ζητήθηκε να σημειώσουν οποιοδήποτε σημείο δεν τους ήταν πλήρως 

κατανοητό και δεν ανταποκρίνονταν κατά τη γνώμη τους στις συνθήκες του εργασιακού 



 258

τους περιβάλλοντος. Αφού λήφθηκαν  υπόψη  οι σχετικές παρατηρήσεις και έγιναν οι 

απαραίτητες μικρές σε έκταση διορθώσεις, το ερωτηματολόγιο αναδιατυπώθηκε από την 

ελληνική στην αγγλική γλώσσα (rewording) για τη διαπίστωση του βαθμού ορθότητας της 

γλωσσικής προσαρμογής των εργαλείων μέτρησης. Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε 

από ειδικό δίγλωσσο άτομο ελληνικής καταγωγής που έζησε είκοσι χρόνια στις Η.Π.Α και 

σήμερα είναι ιδιοκτήτης κέντρου αγγλικής γλώσσας και επίσημος μεταφραστής. Δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλίσεις σε εννοιολογικό επίπεδο. Κάποιες αποκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν, αφορούσαν κυρίως σε θέματα ορολογίας και ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας  

των Φορολογικών Υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών.       

 

Το τελικά διαμορφούμενο ερωτηματολόγιο απαρτίζονταν από επτά σελίδες μονής όψης 

και ήταν χωρισμένο σε 4 κύρια τμήματα με συνολικά 86 ερωτήματα (items) «κλειστού 

τύπου». Στην πρώτη σελίδα αναφέρονταν κάποια γενικά στοιχεία για τον σκοπό της 

έρευνας, επισημαίνονταν η τήρηση ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας των απαντήσεων και 

παροτρύνονταν η ειλικρινής συμπλήρωσή του. Στην αρχή του κάθε τμήματος δίνονταν 

γενικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 51 

ερωτήματα με κλίμακα απόκρισης από το 7 (Συμφωνώ απόλυτα) έως το 1 (Διαφωνώ 

απόλυτα). Το τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνει τα ερωτήματα των εργαλείων/κλιμάκων 

μέτρησης της ενδυνάμωσης εργαζομένων (15), της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών (22) και της ομαδικής εργασίας (12), καθώς και δύο συνολικά 

ερωτήματα για τις δύο πρώτες μεταβλητές. Όλα τα παραπάνω ερωτήματα ήταν 

διασκορπισμένα με τέτοιο τρόπο που οι τρέχουσες απαντήσεις να μην επηρεάζονται από 

τις αμέσως προηγούμενες. Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου απαρτίζεται από 23 

ερωτήματα (items) με κλίμακα απόκρισης από το +3 (εξαιρετικά ικανοποιημένος) έως το -

3 (εξαιρετικά δυσαρεστημένος). Το τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνει τα ερωτήματα (items) 

της κλίμακας μέτρησης της ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών (22) και ένα συνολικό ερώτημα. Το τρίτο τμήμα αναφέρεται σε έξι θέματα 

σχετικά με την ομαδική εργασία, εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν εναλλακτική κλίμακα 

απόκρισης “Ναι-Όχι” και τα δύο την 7/βαθμη κλίμακα Likert από το 7 (εξαιρετικά 

σημαντικό) έως το 1 (καθόλου σημαντικό). Το τέταρτο τμήμα αποτελείται από έξι θέματα 

που αναφέρονται σε δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των αποκρινομένων 

(φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή εμπειρία, χρόνος παραμονής στην παρούσα 

θέση εργασίας, κατοχή ή όχι θέσης ευθύνης).  
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4.3.2.2  Ερευνητικά εργαλεία  

 

Στη ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μέτρηση των υπό εξέταση μεταβλητών ως εξής: 

• ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

• ικανοποίηση 

• ενδυνάμωση 

• ομαδική εργασία 

 

 

4.3.2.2.1  Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

 

Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, δηλαδή των 

υπηρεσιών που οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους 

συνεργάτες τους ως “εσωτερικοί πελάτες” τους, χρησιμοποιήθηκε το βασιζόμενο μόνο 

στην αντιλαμβανόμενη απόδοση (performance-based) τμήμα της κλίμακας SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1985,1988) γνωστό ως SERVPERF (Cronin and Taylor 1992,1994) με 

τα 22 ερωτήματα, όπως προσαρμόστηκε και ελέγχθηκε στο περιβάλλον “εσωτερικών” 

υπηρεσιών  από τους Gi-Du Kang, J. James and K. Alexandris (2002) (ISQB- Internal 

Service Quality Battery). Η επιλογή αυτή έγινε για αποφυγή πιθανών ψυχομετρικών 

προβλημάτων ως αποτέλεσμα της διαφοράς βαθμολογιών μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών, καθώς επίσης και της πιθανής σύγχυσης των αποκρινομένων (Brown et al., 

1993). Η διαβάθμιση των απαντήσεων έγινε στα πλαίσια 7βάθμιας κλίμακας τύπου Likert 

(7 = Συμφωνώ απόλυτα, 1 = Διαφωνώ απόλυτα).  

 

Αρχικά, οι Zeithaml et al. το 1990 υποστήριξαν ότι το SERVQUAL με κατάλληλη 

προσαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους εργαζόμενους. Στη βάση αυτής της 

πρότασης έγιναν αρκετές προσπάθειες ανάπτυξης εργαλείων για τη μέτρηση της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών βασιζόμενες στις διαστάσεις του SERVQUAL (Brooks et al 1999, 

Chaston 1994, Edvardsson et al. 1997, Lings and Brooks 1998, Reynosso and Moore 1995, 

Young and Varble 1997). Οι Chaston (1994), Young and Varble (1997) και οι Edvardson 

et al. (1987) υποστήριξαν επίσης ότι η κλίμακα SERVQUAL θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. Παρά το γεγονός 
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ότι και οι τρεις χρησιμοποίησαν τροποποιημένες εκδόσεις του SERVQUAL, δεν 

ελέγχθηκε αν οι τροποποιήσεις αυτές ήταν έγκυρα και αξιόπιστα μέτρα της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών. 

 

Μία εργασία των Reynoso and Moore (1995) ήταν η πρώτη προσπάθεια για την 

επικύρωση της χρησιμότητας του SERVQUAL στη μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών, υποστηρίζοντας την προσέγγιση των Zeithaml et al. (1988) για τη δυνατότητα 

“μεταβιβασιμότητας” των διαστάσεών του από τον εξωτερικό στον εσωτερικό πελάτη. Οι 

Lings and Brooks (1998) υποστήριξαν επίσης ότι το SERVQUAL ενδεχομένως να 

αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ενδοοργανωσιακού (internal) μάρκετινγκ. 

Τόνισαν ωστόσο ότι δεν θα έπρεπε να γίνει η υπόθεση/παραδοχή ότι οι διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών που ήταν σημαντικές για τους εξωτερικούς πελάτες θα ήταν οι ίδιες 

και για τους εσωτερικούς πελάτες. Οι διαστάσεις της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών 

που αναδείχτηκαν από διάφορες μελέτες (Reynoso and Moores 1995, Lings and Brooks 

1998, Brooks et al. 1999, Chaston 1994, Young and Varble 1997, Edvardsson  et al. 1997), 

δεν ήταν σταθερές. Παρόλα αυτά, παρατηρείται σχετική συμφωνία ως προς τη 

χρησιμότητα του SERVQUAL για τη μέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών.  

 

Οι Kang, James and Alexandris (2002) προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς 

προηγούμενων μελετών και να αναπτύξουν ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών, πραγματοποίησαν μία μελέτη με σκοπό την 

λεκτική προσαρμογή των ερωτημάτων του βασιζόμενου στην αντιλαμβανόμενη απόδοση 

(performance-based) τμήματος του SERVQUAL (ήτοι SERVPERF) και την αξιολόγηση 

των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων σε περιβάλλον εσωτερικών υπηρεσιών. Τα δεδομένα 

τους συλλέχθηκαν από τους 120 εκ του συνόλου 140 διοικητικών υπαλλήλων ενός 

Πανεπιστημίου της Σεούλ στη Κορέα. Τα 22 ερωτήματα της κλίμακας τροποποιήθηκαν 

ανάλογα προκειμένου να μετρήσουν την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Οι αντιλήψεις 

των αποκρινομένων για την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών διαβαθμίστηκαν στα πλαίσια 

7βαθμης κλίμακας Likert από το 1=διαφωνώ απόλυτα έως το 7=συμφωνώ απόλυτα. Τα 

ερωτήματα αφού διατυπώθηκαν αρχικά στα Αγγλικά, στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στα 

Κορεάτικα. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να διαβαθμίσουν και τη συνολική 

ποιότητα υπηρεσιών που αντιλαμβάνονταν ότι λάμβαναν από τους συνεργάτες τους, στα 

πλαίσια της ίδιας 7βαθμης κλίμακας. Για την αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας των 



 261

δεδομένων πραγματοποιήθηκε η εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της νέας 

τροποποιημένης κλίμακας (ISQB- Internal Service Quality Battery). Διενεργήθηκε 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis -CFA) για τον έλεγχο 

διαστασιμότητας της κλίμακας και την ανάπτυξη του μοντέλου μέτρησης (measurement 

model). Επιπλέον χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της δομικής ανάλυσης εξισώσεων (structural 

equation modeling-SEM) για τον έλεγχο της σχετικής επίδρασης της κάθε μίας διάστασης 

της ποιότητας στις αντιλήψεις των αποκρινόμενων για την συνολική ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους έδειξε ικανοποιητικούς δείκτες 

αξιοπιστίας (alpha Cronbach από 0.87 έως 0.94). Οι τιμές για τους δείκτες TLI και CFI  

ήταν 0.97 και 0.98 αντίστοιχα. Οι δείκτες GFI=0.83, AGFI=0.76, RMR=0.045 έδειξαν 

επαρκή προσαρμοστικότητα των δεδομένων  στο μοντέλο μέτρησης. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης τους έδειξαν ότι οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας (αξιοπιστία, ασφάλεια, απτό 

περιβάλλον, ανταποκρισιμότητα και ενσυναίσθηση) είναι διακριτές, προτείνοντας ότι η 

δομή των πέντε παραγόντων του SERVQUAL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη 

μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. Τα ευρήματά τους επίσης έδειξαν ότι 

κάποια χαρακτηριστικά της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών είχαν μεγαλύτερη επίδραση 

στην συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Οι διαστάσεις «αξιοπιστίας» και 

«ανταποκρισιμότητας» επηρέασαν περισσότερο τις αντιλήψεις για τη συνολική ποιότητα 

των υπηρεσιών. 

 

 

4.3.2.2.2  Ικανοποίηση εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

 

Η λειτουργοποίηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων των ΔΟΥ από την ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους, 

έγινε στα πλαίσια των ίδιων διαστάσεων και ερωτημάτων (items) που συνθέτουν την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών με τη χρήση του βασιζόμενου στην απόδοση 

(performance-based) τμήματος του SERVQUAL, δηλαδή το SERVPERF (Cronin and 

Taylor, 1992,1994). Η διαβάθμιση των απαντήσεων έγινε σε μία 7βαθμη κλίμακα 

ανταπόκρισης τύπου Likert από το +3 (εξαιρετικά ικανοποιημένος)  έως το -3 (εξαιρετικά 

δυσαρεστημένος) στα πλαίσια της προσέγγισης  των Sureshchandar, Rajendran and 

Anantharaman (2002). 
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Οι Sureshcandar et al. (2002) αναγνωρίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη ως μία 

πολυδιάστατη μεταβλητή θεωρούν ότι τα επί μέρους χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της 

μπορεί να είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα  της αντιλαμβανόμενης ποιότητας της υπηρεσίας. 

Υποστηρίζουν δηλαδή ότι η ικανοποίηση του πελάτη θα έπρεπε να λειτουργοποιηθεί στα 

πλαίσια των ίδιων διαστάσεων (και ερωτημάτων) που συνθέτουν την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή είχε προταθεί επίσης από τους Bitner and 

Hubert (1994) που υποστήριξαν ότι παρόλο που οι προτάσεις του SERVQUAL των 

Parasuraman et al. (1988) όταν χρησιμοποιήθηκαν σε επίπεδο υπηρεσιών ενός οργανισμού 

εμφανίστηκαν να είναι καλοί δείκτες της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των υπηρεσιών, 

είναι επίσης πιθανόν τα ίδια 22 ερωτήματα του SERVQUAL όταν υπολογιστούν ως μία 

συνάρτηση πολλαπλών εμπειριών από έναν οργανισμό να αποτελέσουν και καλούς δείκτες 

(predictors) της συνολικής ικανοποίησης από την υπηρεσία. Από αυτή την προσέγγιση της 

αντιστοίχησης των παραγόντων/διαστάσεων και των ερωτημάτων (items), υποστηρίζεται 

ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μία περισσότερο σημαντική και χρήσιμη 

σύγκριση/συσχέτιση ανάμεσα στις σύνθετες μεταβλητές της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης του πελάτη (Sureshchandar et al., 2002).  

 

Η φύση της ακριβούς σχέσης μεταξύ ικανοποίησης και ποιότητας υπηρεσιών και κυρίως 

του τρόπου λειτουργοποίησης των δύο εννοιών –παρά της ιδιαίτερης προσοχής που 

τυγχάνει τελευταία– συνεχίζει να περιβάλλεται από ένα πέπλο ασάφειας (Sureshchandar et 

al., 2002). Πολλοί ερευνητές έχουν λειτουργοποιήσει την ικανοποίηση του πελάτη 

χρησιμοποιώντας μία μονοδιάστατη (single item) κλίμακα, ενώ κάποιοι άλλοι 

χρησιμοποίησαν κλίμακες πολλαπλών ερωτημάτων (multiple item scales) (βλ. κεφάλαιο 3 

Εννοιολογικό Πλαίσιο). Στο ευρύ φάσμα της βιβλιογραφίας φαίνεται να κυριαρχεί η τάση 

ότι ποιότητα υπηρεσιών και πελατειακή ικανοποίηση αποτελούν δύο διακριτές 

εννοιολογικά αλλά στενά συσχετιζόμενες μεταβλητές (Parasuraman et al.1994, Dabholkar 

1996, Shemwell et al. 1998). Παρά τη σχετική συμφωνία της διακριτότητας μεταξύ 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών και πελατειακής ικανοπoίησης από εννοιολογική 

άποψη, η λειτουργοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη παραμένει κάπως ασαφής. Οι 

Cronin and Taylor (1992) για παράδειγμα εκτίμησαν την πελατειακή ικανοποίηση με μία 

μονοδιάστατη κλίμακα  (one-item scale) που ζητούσε από τους πελάτες τη καταγραφή του 

γενικού τους συναισθήματος απέναντι στον οργανισμό, αποτυγχάνοντας έτσι να 

αναγνωρίσουν την πολυδιάστατη φύση της ικανοποίησης. Οι Bitner and Hubert (1994) 

χρησιμοποίησαν τέσσερα ερωτήματα για τη μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης. 
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Εισήγαγαν επίσης την έννοια της “ικανοποίησης της συναλλαγής” (encounter satisfaction) 

και ανέπτυξαν μία κλίμακα εννέα ερωτημάτων για τη μέτρηση της ικανοποίησης του 

πελάτη από μία συγκεκριμένη επαφή με την υπηρεσία. Κάποιες άλλες εργασίες, δίνουν 

έμφαση στη πολυδιάστατη φύση της ικανοποίησης του πελάτη και χρησιμοποιούν 

κλίμακες πολλαπλών ερωτημάτων (items) για τη μέτρησή της (Westbrook and Oliver 

1991, Crosby and Stephens 1987, Suprenant and Solomon 1987, Oliver and Swan 1989). 

Οι Shemwell et al. (1998) χρησιμοποίησαν μία κλίμακα πέντε ερωτημάτων για τη 

υποδειγματοποίησή της. Οι Price et al. (1995) μέτρησαν την ικανοποίηση του πελάτη από 

την υπηρεσία χρησιμοποιώντας μία κλίμακα έξι θεμάτων στα πλαίσια ανάπτυξης ενός 

δομικού μοντέλου διερεύνησης σχέσεων ανάμεσα στην απόδοση του οργανισμού, τη 

συναισθηματική ανταπόκριση και την ικανοποίηση από την υπηρεσία. 

 

Οι Sureshchandar et al. (2002) διεύρυναν την κλίμακα SERVQUAL των 22 ερωτημάτων 

σε 41 ερωτήματα την οποία χρησιμοποίησαν τόσο για τη μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών όσο και για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποίησαν ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη: το πρώτο ζητούσε από τους 

αποκρινόμενους να διαβαθμίσουν την αντίληψή τους για το επίπεδο της ποιότητας 

υπηρεσιών στα πλαίσια μιας 7βαθμης κλίμακας από το 1 (πολύ κακή) έως το 7 (πολύ 

καλή). Το δεύτερο τους καλούσε να διαβαθμίσουν το επίπεδο ικανοποίησής τους στα 

πλαίσια μιας 7βαθμης κλίμακας από το –3 (εξαιρετική δυσαρέσκεια) έως το +3 

(εξαιρετική ικανοποίηση). Η έρευνά τους διεξήχθη στον τραπεζικό τομέα της Ινδίας και τα 

δεδομένα τους συλλέχθηκαν από ένα δείγμα 277 πελατών με τη μέθοδο της προσωπικής 

επαφής  (personal-contact). Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δύο μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες και διακριτές από την προοπτική του πελάτη. Παρατηρήθηκε όμως ότι 

συνδέονται στενά, όπως προκύπτει από τις υψηλές συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους 

και στις πέντε διαστάσεις (cross-tabulation analysis) γεγονός που καθιστά επιτακτική την 

ανάγκη ξεχωριστής εξέτασής τους από τους οργανισμούς υπηρεσιών. Η στενή σχέση των 

δύο μεταβλητών μπορεί να δείχνει επίσης ότι αύξηση στη μία είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση της άλλης. Ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας 

δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στην αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη αλλά και 

στη βελτίωση των αντιλήψεων για την ποιότητα των υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, οι 

οργανισμοί θα πρέπει να προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν τόσο την ποιότητα 

υπηρεσιών όσο και την ικανοποίηση των πελατών τους. Σε μία εποχή έντονου 

ανταγωνισμού η ικανοποίηση των πελατών ίσως να μην αρκεί. Τα πραγματικά οφέλη από 
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μία μεταρρύθμιση “ποιότητας” μπορούν να έρθουν μόνο από την ικανοποίηση του πελάτη, 

η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις αντιλήψεις του για τη συνολική ποιότητα 

των υπηρεσιών που  λαμβάνει. Η παραπάνω μελέτη ενώ κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη 

διερεύνηση και την κατανόηση των δύο μεταβλητών, δεν προχωρεί στη διερεύνηση 

σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος, αφήνοντας σημαντικό πεδίο για μελλοντικές έρευνες. 

 

Στην παρούσα μελέτη υιοθετείται η προσέγγιση των Sureshchandar et al. (2002) για τη 

μέτρησης της ικανοποίησης (τόσο των “εσωτερικών” όσο και των “εξωτερικών” 

πελατών). Έτσι η δέσμη των 22 ερωτημάτων του βασιζόμενου στην απόδοση 

(performance-based) τμήματος του SERVQUAL, το SERVPERF, που χρησιμοποιήθηκε 

για τη μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών, με την ανάλογη προσαρμογή –στα 

πρότυπα της μελέτης των Sureshchandar et al. (2002)- χρησιμοποιείται και για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης των εργαζομένων. Επιπλέον όπως και για την ποιότητα υπηρεσιών, 

συμπεριελήφθη και ένα ερώτημα για το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων 

από τις  εσωτερικές υπηρεσίες. 

 

 

4.3.2.2.3  Ενδυνάμωση εργαζομένων 

 

Για τη μέτρηση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα που αναπτύχθηκε από τον Menon (2001) και ενσωματώνει τρεις διακριτές 

ψυχολογικές διαστάσεις/παράγοντες: την αντιλαμβανόμενη ικανότητα των εργαζόμενων 

(perceived competence), τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο (perceived control) και την 

εσωτερίκευση των οργανωσιακών στόχων (goal internalization). Οι αποκρινόμενοι 

κλήθηκαν να διαβαθμίσουν το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής τους 

ενδυνάμωσης στα πλαίσια μίας 7-βαθμης κλίμακας τύπου Likert  (7=Συμφωνώ απόλυτα, 

1=Διαφωνώ απόλυτα). Η διαδικασία ανάπτυξης της κλίμακας στηρίχθηκε στη 

μεθοδολογία του De Vellis (1991) για την ανάπτυξη κλιμάκων. Η αρχική έρευνα διεξήχθη 

στο Κεμπέκ του Καναδά με δίγλωσσα ερωτηματολόγια σε Αγγλικά και Γαλλικά σε ένα 

δείγμα 311 ατόμων στα πλαίσια μίας 6βαθμης κλίμακας απόκρισης (από 1 έως 6). Από την 

ανάλυση σε κύριες συνιστώσες που διενεργήθηκε στα 15 αρχικά ερωτήματα (items), 

προέκυψαν τρεις διακριτοί παράγοντες. Μετά από σταδιακή διαγραφή των 6 (από τα 15) 

ερωτημάτων, οι δείκτες αξιοπιστίας των υπο-κλιμάκων (παραγόντων) κυμάνθηκαν από 

0,80 έως 0,88. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που ακολούθησε, έδειξε ιδιαίτερα 
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καλούς δείκτες προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης (AGFI 0.933, RMSR 0.051) 

επιβεβαιώνοντας τη δομή των τριών διακριτών παραγόντων της κλίμακας. Επιπλέον, 

διεξήχθη και δεύτερη επαναληπτική μελέτη για τον έλεγχο εγκυρότητας της δομής της 

κλίμακας, τα αποτελέσματα της οποίας παρείχαν στήριξη της αρχικής δομής.  

 

 

4.3.2.2.4  Ομαδική εργασία 

 

Για τη λειτουργοποίηση της ομαδικής εργασίας στα πλαίσια του σκοπού της παρούσας 

μελέτης και του ιδιαίτερου ερευνητικού περιβάλλοντος, αναπτύχθηκε μία κλίμακα δώδεκα 

(12) ερωτημάτων. Η έμφαση δόθηκε στην αντιλαμβανόμενη από τους εργαζόμενους των 

Δ.Ο.Υ “αξία” της ομαδικής εργασίας τόσο για οργανωσιακά όσο και ατομικά εργασιακά 

αποτελέσματα, και στην αντιλαμβανόμενη “εκπαίδευση” σε θέματα ομαδικής εργασίας. Οι 

απαντήσεις των αποκρινομένων διαβαθμίστηκαν στα πλαίσια μιας 7βαθμης κλίμακας 

Likert από 7 (συμφωνώ απόλυτα) έως 1 (διαφωνώ απόλυτα). Ο έλεγχος αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας δομής της κλίμακας διενεργήθηκε μέσω διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis –EFA) με τη μέθοδο της Principal Axis Factoring 

(PAF)  και επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis -CFA) 

(βλ. επόμενο κεφάλαιο, Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων). 
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4.3.3 Λειτουργοποίηση μεταβλητών εξωτερικών πελατών (φορολογούμενοι) 

 

4.3.3.1 Σχεδιασμός και δομή ερωτηματολογίου 

 

Η συλλογή των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων και στην περίπτωση του δείγματος των 

φορολογούμενων, πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου 

στο οποίο διατυπώθηκαν τα ερωτήματα των ερευνητικών εργαλείων/κλιμάκων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των δύο υπό εξέταση σύνθετων μεταβλητών 

(αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση). Για τη μέτρηση των δύο 

μεταβλητών ως βάση χρησιμοποιήθηκε -όπως και στην περίπτωση των εργαζομένων- το 

βασιζόμενο μόνο στην αντιλαμβανόμενη απόδοση (performance-based) τμήμα των 22 

ερωτημάτων της κλίμακας  SERVQUAL,  το SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992). 

 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στα πρότυπα του αντίστοιχου των εσωτερικών πελατών. 

Αποτελείται από πέντε σελίδες μονής όψης και είναι χωρισμένο σε τρία διακριτά τμήματα 

με συνολικά πενήντα (50) ερωτήματα (items) κλειστού τύπου. Στην πρώτη σελίδα 

αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για τον σκοπό της έρευνας, επισημαίνεται η τήρηση 

της ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας των απαντήσεων και παροτρύνεται η ειλικρινής 

συμπλήρωσή του. Στην αρχή κάθε τμήματος δίνονται γενικές οδηγίες για την ορθή 

συμπλήρωσή του. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από 23 συνολικά ερωτήματα: τα 22 

ερωτήματα της ανάλογα προσαρμοσμένης κλίμακας SERVPERF και ένα ερώτημα για τη 

συνολική ποιότητα υπηρεσιών. Η κλίμακα απόκρισης σε όλα τα ερωτήματα ήταν από το 7 

(Συμφωνώ απόλυτα) έως το 1 (Διαφωνώ απόλυτα). Στο δεύτερο τμήμα τέθηκαν τα 

ερωτήματα για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των φορολογούμενων. 

Συγκεκριμένα τέθηκαν συνολικά 23 ερωτήματα, εκ των οποίων τα 22 ήταν της ανάλογα 

προσαρμοσμένης -στα πρότυπα της εργασίας των Sureshchandar et al.  (2002)- κλίμακας 

SERVPERF και ένα ερώτημα για τη διαβάθμιση του συνολικού επιπέδου ικανοποίησης 

των φορολογουμένων. Η διαβάθμιση των απαντήσεων έγινε στα πλαίσια μιας 7βαθμης 

κλίμακας τύπου Likert από το 3 (εξαιρετικά ικανοποιημένος) έως το -3 (εξαιρετικά 

δυσαρεστημένος). Στο τρίτο τμήμα, συμπεριλαμβάνονται τέσσερα ερωτήματα 

δημογραφικού περιεχομένου των ερωτώμενων: φύλο, ηλικία, επάγγελμα και μορφωτικό 

επίπεδο. Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, τη γλωσσική προσαρμογή, καθώς και τον 

προέλεγχο του ερωτηματολογίου, τηρήθηκαν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες με αυτές του 

πρώτου ερωτηματολογίου των εργαζομένων. 
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4.3.3.2  Εργαλεία μέτρησης  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των 

μεταβλητών: 

• ποιότητα υπηρεσιών 

• ικανοποίηση 

 

 

4.3.3.2.1  Ποιότητα  υπηρεσιών 

 

Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης από τους φορολογούμενους ποιότητας υπηρεσιών 

των Δ.Ο.Υ χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των 22 ερωτημάτων του SERVPERF (Cronin and 

Taylor, 1992) η οποία αποτελεί το βασιζόμενο στην αντιλαμβανόμενη απόδοση τμήμα 

(performance-based) του SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). Η διαβάθμιση των 

απαντήσεων έγινε στη βάση μιας 7βαθμης κλίμακας απόκρισης από το 7 (Συμφωνώ 

απόλυτα) έως το 1 (Διαφωνώ απόλυτα).   

 

 

4.3.3.2.2  Πελατειακή ικανοποίηση  

 

Η ικανοποίηση των φορολογούμενων από την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν 

από τις Δ.Ο.Υ λειτουργοποιήθηκε στα ίδια πλαίσια των 22 ερωτημάτων της κλίμακας 

SERVPERF μετά από ανάλογη λεκτική προσαρμογή στα πρότυπα της εργασίας των 

Sureshchandar et al. (2002), στη βάση μιας 7βαθμης κλίμακας απόκρισης από +3 

(εξαιρετικά ικανοποιημένος)  έως -3 (εξαιρετικά δυσαρεστημένος).   

 

 

4.4 SERVQUAL VS SERVPERF 

 

Οι δύο πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες πολυθεματικές κλίμακες μέτρησης της 

ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών είναι η SERVQUAL των 

Parasuraman et al. (1988) και η SERVPERF των Cronin and Taylor (1992) (Brady et al., 

2002), με δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη διαφορά έγκειται στο ότι η 

κλίμακα SERVQUAL χρησιμοποιεί το υπόδειγμα της σύγκρισης προσδοκιών και 
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αντιλήψεων (gap theory ή disconfirmation model) ενώ η SERVPERF εστιάζεται μόνο στα 

ερωτήματα που συνθέτουν την αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών. Η δεύτερη 

διαφορά έχει να κάνει με τις διαστάσεις: η SERVQUAL οριοθετεί τις παραπάνω 

μεταβλητές στα πλαίσια πέντε διακριτών διαστάσεων (ανταποκρισιμότητα, 

συναισθηματική κατανόηση, αξιοπιστία, ασφάλεια και απτό υλικοτεχνικό περιβάλλον), 

ενώ η SERVPERF χρησιμοποιείται περισσότερο ως μία γενική κλίμακα αποτελούμενη 

από τα 22 ερωτήματα του βασιζόμενου στην αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών 

τμήματος του SERVQUAL (Dimitriades and Μaroudas, 2007).  

 

Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις (assessments) των πελατών για 

υπηρεσίες που λαμβάνουν σε μία συνεχή σταθερή βάση προσδιορίζονται και ερμηνεύονται 

καλύτερα μόνο από την αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών, υπονοώντας ότι οι 

βασιζόμενες μόνο στην απόδοση (και όχι στις προσδοκίες) κλίμακες μέτρησης εξηγούν 

μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη (Zhou, 

2004). Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με ευρήματα εμπειρικών μελετών επιβεβαιώνοντας 

ότι το SERVPERF οδηγεί σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις, μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας, 

υψηλότερο επίπεδο ερμηνευόμενης διασποράς και συνεπώς μικρότερο στατιστικό σφάλμα 

συγκριτικά με την κλίμακα SERVQUAL που χρησιμοποιεί το υπόδειγμα της διαφοράς 

μεταξύ προσδοκιών και αντιλαμβανόμενης απόδοσης (Llusar and Zornoza, 2000).  

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κλιμάκων.  

 

 

4.4.1 SERVQUAL 

 

Το SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) θεωρείται ίσως η πιο ευρέως γνωστή κλίμακα 

μέτρησης της αντιλαμβανόμενης από τον πελάτη ποιότητας υπηρεσιών και αποτελεί τη 

βάση για την ανάπτυξη και άλλων ερευνητικών εργαλείων μέτρησης της ποιότητας 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών.. 

Η κλίμακα βασίζεται στη θεωρία του ¨χάσματος¨ (gap theory) των Parasuraman et al. 

(1985) η οποία υποστηρίζει ότι η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών σχετικά 

με την αναμενόμενη απόδοση μίας υπηρεσίας (ή ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών) 

και στην αντιλαμβανόμενη απόδοσή της/του, προσδιορίζει την αντιλαμβανόμενη από τον 

πελάτη ποιότητα της υπηρεσίας. Σχεδιάστηκε αρχικά ως ένα διαγνωστικό εργαλείο για τον 

εντοπισμό των αδύνατων και ισχυρών σημείων των υπηρεσιών ενός οργανισμού. 
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Αποτελείται από δύο ¨δέσμες¨ είκοσι δύο (22) ερωτημάτων που μετρούν αντίστοιχα τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις για την απόδοση των υπηρεσιών, στα πλαίσια πέντε 

διαστάσεων/παραγόντων:   

• Απτό περιβάλλον (tangibles): φυσικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εμφάνιση 

του προσωπικού. 

• Αξιοπιστία (reliability): ικανότητα εκτέλεσης της υποσχόμενης υπηρεσίας 

αξιόπιστα και με ακρίβεια 

• Ανταποκρισιμότητα (responsiveness): προθυμία για τη βοήθεια των πελατών και 

για παροχή έγκαιρης εξυπηρέτησης 

• Ασφάλεια (assurance): γνώση και ευγένεια των εργαζομένων καθώς και η 

ικανότητά τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη και εχεμύθεια 

• Ενσυναίσθηση (συναισθηματική κατανόηση) (empathy): φροντίδα, 

εξατομικευμένη προσοχή που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού στους 

πελάτες του. 

 

Το πρώτο μέρος του SERVQUAL καλεί τους πελάτες να διαβαθμίσουν το επίπεδο της  

ποιότητας υπηρεσιών που προσδοκούν ότι θα λάβουν και το δεύτερο μέρος τους ζητά να 

αξιολογήσουν τις υπηρεσίες που τελικά έλαβαν. Το τελικό εργαλείο/κλίμακα είναι 

αποτέλεσμα μίας σειράς μελετών που διεξήχθησαν διαχρονικά με αφετηρία σχετική 

διερευνητική μελέτη των Parasuraman et al. (1985). Η έρευνά τους στηρίχθηκε σε μία 

δέσμη δώδεκα εστιασμένων ομαδικών συνεντεύξεων (focus group interviews) πελατών 

από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών: ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, χρηματιστηριακές μεσιτικές υπηρεσίες (securities 

brokerage) και  υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προϊόντων. Η σύγκριση των 

ευρημάτων τους από τις διαφορετικές ομάδες εστίασης αποκάλυψε ότι ανεξάρτητα από το 

είδος των υπηρεσιών, οι πελάτες χρησιμοποιούσαν τα ίδια γενικά κριτήρια για να 

καταλήξουν σε μία αξιολογική κρίση σχετικά με την ποιότητά τους, τα οποία ταξινόμησαν 

αρχικά σε δέκα –ενδεχομένως επικαλυπτόμενες- διαστάσεις: απτό-υλικό περιβάλλον, 

αξιοπιστία, ανταποκρισιμότητα, επικοινωνία, credibility, ασφάλεια, ικανότητα, ευγένεια, 

κατανόηση του πελάτη και πρόσβαση. Αυτές οι δέκα διαστάσεις αποτέλεσαν τη βασική 

δομή αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών από την οποία προέκυψαν τα 22 ερωτήματα 

(items) τα οποία συγκρότησαν την τελικά διαμορφούμενη  κλίμακα SERVQUAL 

(Parasuraman et al., 1988).  
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Ως προς την ανάπτυξη της κλίμακας, αρχικά δημιουργήθηκε μία δέσμη από 97 ερωτήματα 

(περίπου 10 ανά διάσταση), κάθε ένα από τα οποία επαναδιατυπώθηκε (recast) σε δύο 

προτάσεις (statements): η μία για να μετρήσει τις προσδοκίες και η άλλη τις αντιλήψεις 

σχετικά με τον συγκεκριμένο οργανισμό οι υπηρεσίες του οποίου ήταν προς αξιολόγηση. 

Τα μισά από τα ζεύγη των προτάσεων διατυπώθηκαν θετικά και τα μισά αρνητικά, 

σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες ανάπτυξης κλιμάκων (Churchill, 1979). 

Χρησιμοποιήθηκε η 7βαθμη κλίμακα Likert από το «Συμφωνώ απόλυτα» (7) στο 

«Διαφωνώ απόλυτα» (1) χωρίς ενδιάμεσο χαρακτηρισμό στους βαθμούς της κλίμακας από 

το 2 έως το 6. Οι προτάσεις των ¨προσδοκιών¨ ομαδοποιήθηκαν και διαμόρφωσαν το 

πρώτο μισό του εργαλείου. Οι  προτάσεις των ¨αντιλήψεων¨ διαμόρφωσαν το δεύτερο 

μισό. Η κλίμακα των 97 ερωτημάτων (items) υποβλήθηκε σε δύο στάδια επεξεργασίας   

(refinement). Το πρώτο στάδιο εστιάστηκε: α) στη συμπύκνωση του εργαλείου 

διατηρώντας μόνο εκείνα τα ερωτήματα που μπορούσαν να διακρίνουν/διαχωρίσουν τους 

αποκρινόμενους που είχαν διαφορετικές αντιλήψεις ποιότητας υπηρεσιών από 

οργανισμούς διαφορετικών κατηγοριών υπηρεσιών και β) στην εξέταση της 

διαστασιμότητας της κλίμακας και της αξιοπιστίας των στοιχείων της. Το δεύτερο στάδιο 

ήταν πρωταρχικά επιβεβαιωτικό και συμπεριελάμβανε επαναξιολόγηση της 

διαστασιμότητας της κλίμακας και της αξιοπιστίας της, αναλύοντας νέα δεδομένα από 

τέσσερα ανεξάρτητα δείγματα. Στο πρώτο στάδιο, η αρχική κλίμακα των 97 ερωτημάτων 

και 10 διαστάσεων με τους δείκτες αξιοπιστίας της (alpha) να κυμαίνονται από 0,55 έως 

0,78, συμπυκνώθηκε σε 54 ερωτήματα με τις τιμές αξιοπιστίας να ανέλθουν σε τιμές 0,72 

έως 0,63. Μετά από σειρά επαναλαμβανόμενων αναλύσεων κατέληξαν σε μία δέσμη 34 

ερωτημάτων, αντιπροσωπεύοντας επτά διαφορετικές διαστάσεις/παράγοντες με τους 

δείκτες αξιοπιστίας να κυμαίνονται από 0,72 έως 0,85 και τη συνολική αξιοπιστία να είναι 

0,94. Κατά το δεύτερο στάδιο, για την περαιτέρω αξιολόγηση της κλίμακας των 34 

ερωτημάτων και των ψυχομετρικών της ιδιοτήτων, συλλέχθηκαν δεδομένα που 

αφορούσαν στην ποιότητα υπηρεσιών τεσσάρων γνωστών επιχειρήσεων των Η.Π.Α.: μίας 

τράπεζας, μιας επιχείρησης επισκευής και συντήρησης οικιακών συσκευών, μιας εταιρείας 

πιστωτικών καρτών και μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Για κάθε μία από αυτές, 

χρησιμοποιήθηκε ένα ανεξάρτητο δείγμα 200 πελατών. Μία διαδικασία συνεχών 

αναλύσεων οδήγησε στην ανάπτυξη της τελικής κλίμακας 22 ερωτημάτων (items) που 

αντιστοιχούν στις πέντε τελικά διακριτές διαστάσεις/παράγοντες που αναφέρθηκαν στην 

αρχή της ενότητας..  
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Η διαμόρφωση της τελικής κλίμακας προέκυψε από σειρά συνεχών αναθεωρήσεων και 

εκτεταμένης παραγοντικής ανάλυσης. Οι τρεις διαστάσεις (απτό-υλικό περιβάλλον, 

ανταποκρισιμότητα και ασφάλεια) αντιπροσωπεύονται από τέσσερα ερωτήματα η κάθε 

μία και οι δύο διαστάσεις (αξιοπιστία και ενσυναίσθηση) από πέντε. Σε γενικές γραμμές, 

υποστηρίζεται ότι η κλίμακα SERVQUAL θα μπορούσε να έχει  εφαρμογή σε ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών. Εκτός από τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στους οργανισμούς 

υπηρεσιών για την αξιολόγηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών 

αναφορικά με την ποιότητα υπηρεσιών τους, μπορεί επίσης να εντοπίσει περιοχές που 

χρήζουν περισσότερης προσοχής και δράσης προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική 

ποιότητα υπηρεσιών.    

 

 

4.4.1.1  Αξιοπιστία – εγκυρότητα και παραγοντική δομή του SERVQUAL 

 

Οι δείκτες αξιοπιστίας Gronbach alpha της κλίμακας SERVQUAL ήταν ικανοποιητικοί 

και στα τέσσερα δείγματα που εξετάστηκαν (από 0,69 έως 0,87) με εξαίρεση αυτών της 

διάστασης του “απτού περιβάλλοντος” (tangibles) όπου κυμάνθηκαν από 0,52 έως 0,64. Οι 

συνολικοί δείκτες αξιοπιστίας για τα τέσσερα εξεταζόμενα δείγματα κυμάνθηκαν από 0,87 

έως 0,90. Η τελική δομή των πέντε παραγόντων που αναδείχτηκαν ήταν σε σημαντικό 

βαθμό όμοια σε όλα τα δείγματα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα ερωτήματα (items) που 

αντιστοιχούσαν σε κάθε διάσταση/παράγοντα εμφάνιζαν υψηλό φορτίο σε έναν μόνο από 

τους πέντε παράγοντες/διαστάσεις. Η διακριτότητα των πέντε παραγόντων υποστηρίχθηκε 

και από τις σχετικά χαμηλές τιμές αλληλοσυσχέτισής τους (0,21-0,26). Η αξιοπιστία και η 

παραγοντική δομή της τελικής κλίμακας των είκοσι δύο ερωτημάτων και πέντε 

διαστάσεων, φάνηκε να έχει αξιόπιστες και σταθερές ψυχομετρικές ιδιότητες. Τέλος -όπως 

επισημαίνουν οι συγγραφείς– διατηρήθηκαν μόνο τα κοινά και στα τέσσερα ανεξάρτητα 

δείγματα ερωτήματα, απορρίπτοντας κάποια εξ αυτών που ήταν «καλά» για μερικά, αλλά 

όχι για όλα τα δείγματα. Παρόλο που το τελικό σχήμα του SERVQUAL μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, συνιστάται η κατάλληλη προσαρμογή 

του στο ιδιαίτερο περιβάλλον του οργανισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

 

Σε γενικές γραμμές το SERVQUAL αποτελεί μία συνεκτική κλίμακα με καλή εγκυρότητα 

και αξιοπιστία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση των 

προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών και 
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συνεπώς του τρόπου βελτίωσής της. Η κλίμακα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να 

είναι εφαρμόσιμη σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών παρέχοντας το βασικό σχήμα των 22 

ερωτημάτων που αντιστοιχούν σε 5 διαστάσεις, το οποίο δύναται να προσαρμοστεί ή να 

συμπληρωθεί ώστε να ‘ταιριάζει’ με τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιαίτερες ερευνητικές 

ανάγκες ενός συγκεκριμένου οργανισμού υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο 

στον εντοπισμό περιοχών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τη διοίκηση και ανάληψη 

εστιασμένης δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών. Η εγκυρότητα σύγκλισης 

(convergent validity) εξετάστηκε επίσης με την αντιπαραβολή των βαθμολογιών των 22 

ερωτημάτων προς ένα ερώτημα για τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών (Parasuraman et al., 

1991). Οι υψηλές τιμές παλινδρόμησης φαίνεται να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους 

για την εγκυρότητα δομής  (construct validity).      

 

Το παραπάνω ερευνητικό εργαλείο που έχει καθιερωθεί ως το πιο δημοφιλές 

ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών, παρά την κριτική που δέχθηκε 

συνεχίζει να απασχολεί ακαδημαϊκούς και διευθυντικά στελέχη όλων των οικονομικών 

κλάδων. Αρχικά ελέγχθηκε σε περιβάλλον λιανικών πωλήσεων και αργότερα επεκτάθηκε 

στη βιομηχανική αγορά (Westbrook and Peterson 1998, Young and Varble 1997), στον 

δημόσιο τομέα (Orwing, Pearson and Cochran, 1997), στην ανώτατη εκπαίδευση 

(Anderson 1995), στα πληροφοριακά συστήματα (Pitt, Watson and Kavan, 1995), στην 

ακίνητη περιουσία (Nelson and Nelson, 1995), στα νοσοκομεία (Anderson 1995, Youssef, 

Nel and Bovaird 1995) και στις νομικές υπηρεσίες (Witt and Stewart, 1996). 

 

Αναθεώρηση SERVQUAL 

Το SERVQUAL αναθεωρήθηκε από τους Parasuraman et al. το 1991, στη βάση των 

αποτελεσμάτων μιας εμπειρικής μελέτης πέντε οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Οι 

διαφορές της αναθεωρημένης έκδοσης αφορούν κυρίως: α) στην αντικατάσταση του όρου 

«θα έπρεπε» (should) που χρησιμοποιούνταν στα ερωτήματα της κατηγορίας των 

προσδοκιών από έναν χαλαρότερο και πιο ρεαλιστικό όρο με εστίαση στο τι 

προσδοκούσαν οι πελάτες από τους οργανισμούς που παρείχαν “άριστες” υπηρεσίες, β) 

στη μετατροπή των αρνητικά διατυπωμένων προτάσεων σε θετική μορφή και γ) στην 

αντικατάσταση δύο προτάσεων με νέες.  Ο δείκτης προσδιορισμού R2 που προέκυψε από 

την ανάλυση παλινδρόμησης του αναθεωρημένου SERVQUAL εμφανίστηκε να είναι 

πάνω από 0,57 και στους πέντε οργανισμούς υπηρεσιών που εξετάστηκαν. Η 

αποτελεσματική χρήση της κλίμακας απαιτεί κάποιες τροποποιήσεις και την κατάλληλη 
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προσαρμογή του στο ιδιαίτερο κάθε φορά περιβάλλον υπηρεσιών. Επιπλέον, η ερμηνεία 

της προτείνεται να γίνεται στη βάση σύγκρισης ενός συγκεκριμένου οργανισμού 

υπηρεσιών και ενός ¨ιδεατού¨ στη ίδια κατηγορία υπηρεσιών. Οι Kurtz and Clow (1998) 

υποστηρίζουν ότι, προκειμένου να προληφθούν σφάλματα προκατάληψης από τη διαφορά 

των βαθμολογιών μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων, οι προσδοκίες των πελατών θα 

έπρεπε να μετρούνται πριν από την εξυπηρέτηση/συναλλαγή και οι αντιλήψεις για την 

απόδοση των υπηρεσιών μετά από την εξυπηρέτηση/συναλλαγή.  

     

 

4.4.2 Κριτική του SERVQUAL και ανάδειξη του SERVPERF 

 

Παρά τη διευρυμένη χρήση του, το SERVQUAL υπέστη αρκετή κριτική. Ο Carman 

(1990) για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι το SERVQUAL δεν αποτελεί ένα γενικό μέτρο με 

δυνατότητα εφαρμογής σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά αντίθετα χρειάζεται να εξατομικεύεται 

σε κάθε υπηρεσία. Οι Babakus and Boller (1992) διατείνονται ότι η διαστασιμότητα της 

ποιότητας μιας υπηρεσίας εξαρτάται μάλλον από το είδος της υπό εξέταση υπηρεσίας. Οι 

Cronin and Taylor (1992) και ο Teas (1993) αμφισβήτησαν την εγκυρότητα του 

SERVQUAL και πρότειναν εναλλακτικά μοντέλα. Οι Brown et al. (1993) αμφισβήτησαν 

την εννοιολογικοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών ως ένα μέτρο βαθμολογικής διαφοράς 

μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων.  

 

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες θεωρητικές ή εμπειρικές ενδείξεις που να 

υποστηρίζουν την καταλληλότητα της διαφοράς “προσδοκιών-αντιλαμβανόμενης 

απόδοσης” ως βάση για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών (Carman, 1990). Αντίθετα, 

στην πράξη η βιβλιογραφία φαίνεται να παρέχει σημαντική υποστήριξη στην ανωτερότητα 

της μέτρησης μόνο των βασιζόμενων στην αντιλαμβανόμενη απόδοση (performance-

based) στοιχείων των υπηρεσιών (βλ. Bolton and Drew 1991a-b, Churchill and Surprenant 

1982). Το SERVQUAL έχει υποστεί σημαντική κριτική στη βάση εννοιολογικών, 

μεθοδολογικών, αναλυτικών και πρακτικών θεμάτων από μελέτες των Cronin and Taylor 

(1992, 1994) οι οποίοι αμφισβητούν την αναγκαιότητα μέτρησης των προσδοκιών των 

πελατών. Οι  Cronin and Taylor, καθώς και αρκετοί άλλοι συγγραφείς μεταξύ των οποίων 

οι Brown et al. (1993) και ο Τeas (1993) έθεσαν σε αμφισβήτηση τη χρήση της διαφοράς 

βαθμολογιών μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων και πιο συγκεκριμένα την αξία της 

χρησιμοποίησης των προσδοκιών ως υπόδειγμα σύγκρισης στη μέτρηση της ποιότητας 
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υπηρεσιών. Οι Asubonteng et al. (1996) έθεσαν επίσης υπό αμφισβήτηση την εμπειρική 

χρησιμότητα των δεδομένων των προσδοκιών. Οι Lee and Lee and Yoo (2000) 

υποστηρίζουν την άποψη ότι η συνολική ποιότητα υπηρεσιών προσδιορίζεται καλύτερα 

μόνο από τις αντιλήψεις (για την ποιότητα), παρά από τη διαφορά προσδοκιών και 

αντιλαμβανόμενης απόδοσης.  

 

SERVPERF        

Η κλίμακα SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992) αποτελεί ένα εναλλακτικό εργαλείο 

μέτρησης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών το οποίο βασίζεται στα 22 

ερωτήματα που συνθέτουν το τμήμα των αντιλήψεων για την απόδοση υπηρεσιών του 

SERVQUAL (performance-based), μη συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή τη δέσμη των  22 

ερωτημάτων που αναφέρονται στις προσδοκίες του πελάτη. Οι Cronin and Taylor (1992, 

1994) στα πλαίσια εμπειρικών μελετών που πραγματοποίησαν συγκρίνοντας τις δύο 

κλίμακες (SERVQUAL και SΕRVPERF), αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της διαφοράς 

προσδοκιών-απόδοσης του SERVQUAL ως βάση μέτρησης της αντιλαμβανόμενης από 

τον πελάτη ποιότητας υπηρεσιών, υποστηρίζοντας από τη άλλη πλευρά την ανωτερότητα 

της βασιζόμενης μόνο στα ερωτήματα της αντιλαμβανόμενης απόδοσης (performance-

based) κλίμακας (SΕRVPERF). Η τελευταία φάνηκε να ερμηνεύει μεγαλύτερο ποσοστό 

της μεταβλητότητας της ποιότητας υπηρεσιών και να εμφανίζει καλύτερους δείκτες στην 

ανάλυση των δομικών μοντέλων στα τέσσερα ανεξάρτητα δείγματα διαφορετικών 

υπηρεσιών που μελέτησαν.   

 

Οι Cronin and Taylor (1992, 1994) αμφισβητούν την κλίμακα SERVQUAL 

υποστηρίζοντας ότι βασίζεται μάλλον σε ένα υπόδειγμα ¨ικανοποίησης¨, παρά σε ένα 

μοντέλο ¨στάσης¨, όπως θα έπρεπε να εξετάζεται η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών. Τα ευρήματα των μελετών τους υποστηρίζουν επίσης ότι τα ερωτήματα της 

κλίμακας που προσδιορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών, ενδεχομένως να διαφοροποιούνται 

μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υπηρεσιών. Η ποιότητα υπηρεσιών “υψηλού βαθμού 

εμπλοκής” του πελάτη, όπως οι υπηρεσίες υγείας και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

πιθανώς δηλαδή να ορίζεται διαφορετικά από ότι σε υπηρεσίες “χαμηλής εμπλοκής” όπως 

τα εστιατόρια γρήγορου φαγητού ή τα καθαριστήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση οι ιδιαίτερες διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών.  
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Η δομή των πέντε διαστάσεων του SERVQUAL τίθεται επίσης υπό αμφισβήτηση και δεν 

φαίνεται να υποστηρίζεται εμπειρικά ώστε να μπορεί να έχει γενικευτικό χαρακτήρα. 

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι στην πράξη η κλίμακα αντιπροσωπεύει μία “μονοδιάστατη” 

δομή η οποία διαφοροποιείται μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (Brown et al. 1993, 

Cronin and Taylor 1992, 1994). 

 

Σε ανταπάντηση στους ισχυρισμούς και στα ευρήματα των μελετών των Cronin and 

Taylor (1992) καθώς και άλλων διαφωνούντων με την χρησιμότητα του SERVQUAL 

συγγραφέων, οι Parasuraman et al. (1994) επικαλούνται την υποστήριξη που παρείχαν 

προηγούμενες μελέτες τους (1985, 1988, 1990) στον ορισμό της ποιότητας υπηρεσιών ως 

τη διαφορά μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών. Επιπλέον, παραθέτουν τα 

ευρήματα άλλων μελετών (Groenroos 1988, Bolton and Drew 1991) τα οποία στηρίζουν 

τα αρχικά ευρήματά τους (1985, 1988) σχετικά με τη σημασία της ανάλυσης της 

¨διαφοράς¨ (gap analysis) στον προσδιορισμό της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών. Οι 

Parasuraman et al. (1994) αποδέχονται την επαναξιολόγηση των ιδεών τους αναφορικά με 

τη σχέση ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτη, στα πλαίσια της σύγχρονης 

έρευνας που υποδειγματοποιεί την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών ως μία 

προϋπόθεση της ικανοποίησης του πελάτη. Απορρίπτουν όμως τους ισχυρισμούς των 

Cronin and Taylor σχετικά με την ανωτερότητα της βασιζόμενης μόνο στην απόδοση 

κλίμακας μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών (SERVPERF), συγκριτικά με το 

SERVQUAL. Σχετικά με την αμφισβήτηση της καθολικής εφαρμοσιμότητας του 

SERVQUAL, υποστηρίζουν ότι τα ερωτήματα που το απαρτίζουν αντιπροσωπεύουν 

βασικά κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θεωρούν ότι θα έπρεπε να λογίζονται ως ένα 

βασικό πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών το οποίο θα πρέπει να 

εμπλουτίζεται και να αναπροσαρμόζεται όπου κρίνεται απαραίτητο.       

 

Κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις (assessments) των πελατών για 

υπηρεσίες που λαμβάνουν σε μία συνεχή σταθερή βάση προσδιορίζονται και ερμηνεύονται 

καλύτερα μόνο από την αντιλαμβανόμενη απόδοση των υπηρεσιών, υπονοώντας ότι οι 

βασιζόμενες μόνο στην απόδοση (και όχι στις προσδοκίες) κλίμακες μέτρησης εξηγούν 

μεγαλύτερο ποσοστό μεταβλητότητας της συνολικής ικανοποίησης του πελάτη (Zhou, 

2004). Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με ευρήματα εμπειρικών μελετών επιβεβαιώνοντας 

ότι το SERVPERF οδηγεί σε πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις, μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας, 

υψηλότερο επίπεδο ερμηνευόμενης διασποράς και συνεπώς μικρότερο στατιστικό σφάλμα 
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συγκριτικά με την κλίμακα SERVQUAL που μετράει την ικανοποίηση του πελάτη ως τη 

διαφορά μεταξύ προσδοκιών και αντιλαμβανόμενης απόδοσης  (Llusar and Zornoza 2000).  

 

Οι Carrillat et al. (2007) σε μία μετα-ανάλυση που πραγματοποίησαν με βάση τα 

ευρήματα από 17 σημαντικές μελέτες που χρησιμοποίησαν τις κλίμακες SERVPERF και 

SERVQUAL για την πρόβλεψη της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι και οι δύο αποτελούν επαρκή και αξιόπιστα μέτρα πρόβλεψης της 

συνολικής ποιότητας υπηρεσιών. Η επιλογή της ωστόσο θα πρέπει να κατευθύνεται από 

τον σκοπό της μελέτης. Το SERVQUAL φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία, 

ενώ το SERVPERF είναι αποτελεσματικότερο στην υποστήριξη θεωρητικών μοντέλων και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευκολότερα ως μία γενική και περισσότερο συνοπτική κλίμακα 

μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον αποκάλυψαν ότι η εφαρμογή του 

πρώτου απαιτεί μεγαλύτερη τροποποίηση και προσαρμογή στο περιβάλλον της έρευνας 

συγκριτικά με το δεύτερο που προσαρμόζεται ευκολότερα.  Τέλος, επισημαίνουν το 

σχετικό κενό στην εφαρμογή των πρότυπων κλιμάκων  σε πολιτισμικό περιβάλλον εκτός 

ΗΠΑ που δυσχεραίνει την έκβαση συγκριτικών αποτελεσμάτων.           

 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992) 

ως βάση για τη λειτουργοποίηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης τόσο των εργαζομένων (εσωτερικών πελατών) όσο και των 

φορολογούμενων (εξωτερικών πελατών). Θεωρούμε ότι η χρησιμοποίηση του μοντέλου 

της διαφοράς προσδοκιών και αντιλήψεων του SERVQUAL δεν θα διευκόλυνε τους 

ερευνητικούς σκοπούς και κυρίως την ανάπτυξη και τον έλεγχο του προτεινόμενου 

θεωρητικού μοντέλου. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι σε ενδεχόμενη μέτρηση των προσδοκιών 

των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών), η βαθμολογία των προσδοκιών –κυρίως στην 

περίπτωση των φορολογούμενων- θα εμφανίζονταν δυσανάλογα υψηλότερη από την 

βαθμολογία των αντιλήψεων για την ποιότητα υπηρεσιών, λόγω της ιδιαιτερότητας της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενδεχομένως να μην 

απεικόνιζαν την πραγματική κατάσταση και να δημιουργούσαν σοβαρές στρεβλώσεις που 

θα μείωναν τον βαθμό αξιοπιστίας της έρευνας. Τέλος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης της 

κλίμακας SERVQUAL η μέτρηση των προσδοκιών θα έπρεπε να προηγηθεί της μέτρησης 

των αντιλήψεων για την απόδοση των υπηρεσιών. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα 

εμφάνιζε όμως πολλές δυσκολίες που αφορούν κυρίως στη δυσκολία ¨καταγραφής¨ των 
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ίδιων αποκρινόμενων για την επανάληψη της έρευνας, στον διαθέσιμο χρόνο των 

ερωτώμενων και στην αξιοπιστία διαβάθμισης των προσδοκιών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ευρήματα των στατιστικών αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων όπως διατυπώθηκαν στο 

τέλος του κεφαλαίου 3, συμπεριλαμβανομένων και των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας 

που διενεργήθηκε στα πλαίσια της α΄ μελέτης. Για λόγους σαφήνειας και πληρότητας, το 

κεφάλαιο διακρίνεται σε τρεις κύριες ενότητες 5Α, 5Β και 5Γ που αντιστοιχούν στις τρεις 

επιμέρους μελέτες με βάση τους σκοπούς και τις ερευνητικές υποθέσεις. Ειδικότερα: 

  

Α΄ ενότητα/υπομελέτη (ενότητα 5Α) : 

Στην πρώτη μελέτη εξετάστηκαν οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ (εσωτερικοί πελάτες) ως προς 

τέσσερις σύνθετες μεταβλητές (ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ικανοποίηση, ομαδική 

εργασία και ενδυνάμωση), με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και τον έλεγχο ενός δομικού 

μοντέλου με εξαρτημένη μεταβλητή την ενδυνάμωση και ανεξάρτητες την ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών, την ικανοποίηση και την ομαδική εργασία ως στοιχεία που 

προσδιορίζουν ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Για τον έλεγχο των 

ερευνητικών υποθέσεων της πρώτης μελέτης πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι στατιστικών αναλύσεων: 

1.  Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis –CFA):  

α) για τον έλεγχο διακριτότητας και διαστασιμότητας της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης και β) για τον έλεγχο διαστασιμότητας της ενδυνάμωσης  

2. Ανάλυση Αξιοπιστίας (reliability analysis) για τη μέτρηση του βαθμού αξιοπιστίας των 

ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των μεταβλητών 

3. Ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis) για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση και μεταξύ των παραγόντων της 

ενδυνάμωσης και της ομαδικής εργασίας  

4. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analyses –EFA) με τη 

μέθοδο της Principal Axis Factoring –PAF με πλάγια περιστροφή των αξόνων, στα 

πλαίσια σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Conway and Huffcutt, 2003)  με σκοπό 

τον προσδιορισμό των παραγοντικών δομών των υπό εξέταση μεταβλητών και τον 

περαιτέρω έλεγχο της διαστασιμότητάς τους  
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5. Δομική Ανάλυση Εξισώσεων (Structural Equation Modeling –SEM) για τη διερεύνηση 

των σχέσεων επίδρασης της ομαδικής εργασίας, της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

της ικανοποίησης –ως στοιχεία ¨υποστηρικτικού¨ εργασιακού περιβάλλοντος- στην 

ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων.  

6. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων τα οποία συλλέχθησαν μέσω διαπροσωπικών 

συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου (content 

analysis). 

 

Β΄  ενότητα/υπομελέτη (ενότητα 5Β): 

Η δεύτερη μελέτη αναφέρεται στη διερεύνηση των φορολογούμενων (εξωτερικών 

πελατών) ως προς την ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες 

που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων της δεύτερης 

μελέτης όπως διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο 3, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι 

στατιστικών αναλύσεων: 

1. Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis –CFA) για τον 

έλεγχο διακριτότητας και διαστασιμότητας της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. 

2. Ανάλυση Αξιοπιστίας (reliability analysis) για τη μέτρηση του βαθμού αξιοπιστίας των 

ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των δύο μεταβλητών  

3. Ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis) για τη διερεύνηση της έντασης της σχέσης 

ανάμεσα στην ποιότητα υπηρεσιών και την ικανοποίηση 

4. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analyses –EFA) με τη 

μέθοδο της Principal Axis Factoring –PAF με πλάγια περιστροφή των αξόνων, στα 

πλαίσια σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Conway and Huffcutt, 2003)  με σκοπό 

τον προσδιορισμό των παραγοντικών δομών των υπό εξέταση μεταβλητών και τον 

περαιτέρω έλεγχο της διαστασιμότητάς τους.  

 

Γ΄ ενότητα/υπομελέτη (ενότητα 5Γ): 

Η τρίτη μελέτη εστιάστηκε στη διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία-ερωτήματα 

που συνθέτουν τις δύο ¨κοινές¨ μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πελατών σύνθετες 

μεταβλητές: ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και ικανοποίηση 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών 

υπηρεσιών, αντίστοιχα. Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων της τρίτης μελέτης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι στατιστικών αναλύσεων: 
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1. Mη παραμετρική στατιστική ανάλυση με το κριτήριο Mann- Whitney (M-W) για τον 

έλεγχο ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στα κατ΄ 

αντιστοιχία επιμέρους ερωτήματα που συνθέτουν τις δύο ¨κοινές¨ μεταξύ εργαζομένων 

των Δ.Ο.Υ (εσωτερικών πελατών) και φορολογούμενων (εξωτερικών πελατών) σύνθετες 

μεταβλητές: ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και ικανοποίηση 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών 

υπηρεσιών αντίστοιχα.  

2. Bήμα προς βήμα παλινδρόμηση (step-wise regression) που διενεργήθηκε για τον 

εντοπισμό των στατιστικά σημαντικότερων στοιχείων/ερωτημάτων που προσδιορίζουν την 

ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και την ικανοποίηση εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, 

αντίστοιχα. Η ανάλυση διενεργήθηκε ανάμεσα σε ένα συνολικό και στα επιμέρους 

ερωτήματα που αντιστοιχούν σε κάθε εξεταζόμενη σύνθετη μεταβλητή. 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αρχίζει με την παράθεση των ευρημάτων 

περιγραφικής στατιστικής, ανά σύνθετη μεταβλητή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5Α   - Α΄  ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η πρώτη μελέτη όπως προαναφέρθηκε, εστιάζεται στους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ. τους 

οποίους εξετάζει ως προς τέσσερις σύνθετες μεταβλητές: ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών, ικανοποίηση, ομαδική εργασία και ενδυνάμωση. Ο κύριος σκοπός αυτής της 

μελέτης έγκειται στην ανάπτυξη και έλεγχο ενός θεωρητικού μοντέλου που να απεικονίζει 

σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές με τη μέθοδο της 

δομικής ανάλυσης εξισώσεων (Structural Equation Modelling –SEM). Δευτερεύοντες 

σκοποί –αλλά εξίσου σημαντικοί- είναι ο έλεγχος διαστασιμότητας, διακριτότητας και 

αξιοπιστίας των μεταβλητών, προκειμένου να συνθέσουν το προτεινόμενο δομικό 

μοντέλο.  

 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων της πρώτης 

μελέτης έχουν ως εξής:  

1. αρχικά διενεργήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) για τον έλεγχο της 

διαστασιμότητας και διακριτότητας των διεθνώς καθιερωμένων ερευνητικών εργαλείων 

που προσαρμόστηκαν ανάλογα και χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης, 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης. Στο στάδιο αυτό ελέγχθηκε 

και η διακριτότητα μεταξύ των δύο εννοιολογικά στενά συνδεδεμένων μεταβλητών της  

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης.  

2. πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση (EFA) για την περαιτέρω 

διερεύνηση της διαστασιμότητας και διακριτότητας των δύο στενά συσχετιζόμενων 

μεταβλητών της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης (στο πρώτο 

στάδιο δεν υποστηρίχτηκε η διακριτότητά τους). 

3. στη συνέχεια με βάση τα ευρήματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

διενεργήθηκε εκ νέου επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) για τον έλεγχο 

διακριτότητας των δύο «νέων» επεξεργασμένων μεταβλητών. Παράλληλα με την 

πραγματοποίηση της CFA υπολογίζονταν και τρεις βασικοί δείκτες ελέγχου διακριτότητας 

(Composite Construct Reliability -CCR, Average Variance Extracted ή Μέση Εξαγόμενη 

Διασπορά –AVE και Συντελεστής Προσδιορισμού R2).  

4.  για τον έλεγχο της διαστασιμότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας που αναπτύχθηκε για 

τη μέτρηση της ομαδικής εργασίας στα πλαίσια των ερευνητικών σκοπών, διεξήχθη 

αρχικά διερευνητική παραγοντική ανάλυση και στη συνέχεια επιβεβαιωτική παραγοντική 
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ανάλυση για έλεγχο της αξιοπιστίας και επιβεβαίωση της παραγοντικής δομής του 

μοντέλου μέτρησής της (measurement model).     

5. τέλος, με βάση τα ευρήματα των προηγούμενων αναλύσεων πραγματοποιήθηκε η 

ανάπτυξη και ο έλεγχος ενός δομικού μοντέλου για τη διερεύνηση των αιτιατών σχέσεων 

ανάμεσα στις υπό εξέταση μεταβλητές, με τη μέθοδο της δομικής ανάλυσης εξισώσεων 

(Structural Equation Modeling –SEM).  

 

 

5Α.1  Αποτελέσματα  περιγραφικής στατιστικής ανά σύνθετη μεταβλητή 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται: ο απόλυτος αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό  

αποκρίσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα/βαθμό της χρησιμοποιούμενης 7βαθμης 

κλίμακας -τύπου Likert- των ερωτημάτων, το σύνολο των αποκρίσεων, ο μέσος όρος του 

κάθε ερωτήματος/μεταβλητής, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση. 

Οι ενδείξεις v2, v3, v4, κλπ., αντιστοιχούν στα ερωτήματα/μεταβλητές των 

ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων, 

όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση των στατιστικών αναλύσεων (βλ. 

Παραρτήματα. Παράρτημα 1: ερωτηματολόγιο εσωτερικών πελατών-εργαζομένων, 

Παράρτημα 2: ερωτηματολόγιο εξωτερικών πελατών-φορολογούμενων). Στους παρακάτω 

πίνακες περιγραφικής στατιστικής συμπεριλαμβάνονται όλα τα ερωτήματα των 

ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των μεταβλητών και 

περιέχονται στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια.    

 

 



 283

5Α.1.1 Ενδυνάμωση εργαζομένων 

Πίνακας 5Α. 1- Αντιλαμβανόμενη ψυχολογική ενδυνάμωση εργαζομένων των Δ.Ο.Υ.    

 Ερωτήματα (items) 
Σ.Α 
(7) 

 

6 5 4 3 2 
ΔΑ 
(1) 

 
Σύν. ΜΟ Δ ΤΑ 

 
V3 

Έχω τις απαιτούμενες 
δεξιότητες για  να κάνω καλά 
τη δουλειά μου. 

74 
22,5% 

127 
38,6% 

83 
25,2% 

38 
11,5% 

4 
1,2% 

2 
0,6% 

1 
0,3% 

329 
100% 

5,67 6 1,055 

V7 

Έχω την ικανότητα να 
εργάζομαι αποτελεσματικά (να 
πετυχαίνω τους τεθέντες 
στόχους). 

81 
24,5% 

133 
40,3% 

76 
23% 

24 
7,3% 

12 
3,6% 

2 
0,6% 

2 
0,6% 

330 
100% 

5,71 6 1,122 

V11 
Έχω τις ικανότητες που 
απαιτούνται για να κάνω καλά 
τη δουλειά μου. 

103 
31,2% 

119 
36,1% 

74 
22,4% 

26 
7,9% 

7 
2,1% 

1 
0,3% 

0 330 
100% 

5,85 6 1,036 

V15 
Μπορώ να χειριστώ τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζω 
στην εργασία μου. 

50 
15,2% 

114 
34,7 

115 
35% 

32 
9,7% 

14 
4,3% 

3 
0,9% 

1 
0,3% 

329 
100% 

 

5,43 

 

5 
1,083 

V2 Ταυτίζομαι με τους στόχους 
της Υπηρεσίας μου. 

22 
6,7% 

58 
17,7% 

107 
32,7% 

82 
25,1% 

37 
11,3% 

15 
4,6% 

6 
1,8% 

327 
100% 

4,62 5 1,312 

V6 
Εργάζομαι με ενθουσιασμό για 
την υλοποίηση των στόχων της 
Υπηρεσίας μου. 

35 
10,6% 

83 
25,2% 

107 
32,4% 

59 
17,9% 

28 
8,5% 

12 
3,6% 

6 
1,8% 

330 
100% 

4,93 5 1,347 

V14 
Ταυτίζομαι με όσα 
προσπαθούμε να πετύχουμε ως 
οργανισμός. 

31 
9,5% 

84 
25,6% 

107 
32,6% 

61 
18,6% 
 

30 
9,1% 

9 
2,7% 

6 
1,8 

328 
100% 

4,92 5 1,313 

V18 Νοιάζομαι να «πάμε καλά» ως 
Υπηρεσία 

111 
33,6% 

114 
34,5% 

60 
18,2% 

32 
9,7% 

9 
2,7% 

3 
0,9% 

1 
0,3% 

330 
100% 

5,83 6 1,161 

V4 
Μπορώ να επηρεάσω τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται η 
δουλειά στο τμήμα μου. 

31 
9,5% 

73 
22,3% 

93 
28,4% 

60 
18,3% 

38 
11,6% 

15 
4,6% 

17 
5,2% 

327 
100% 

4,65 5 1,543 

V8 

Έχω την αρμοδιότητα να 
λαμβάνω αποφάσεις στο τμήμα 
μου. 

31 
9,4% 

43 
13,1% 

75 
22,8% 

66 
20,1% 

55 
16,7% 

28 
8,5% 

31 
9,4% 

329 
100% 

4,15 4 1,715 

v16 
Μπορώ να επηρεάσω 
αποφάσεις που λαμβάνονται 
στο τμήμα μου. 

21 
6,4% 

71 
21,5% 

79 
23,9% 

77 
23,3% 

43 
13% 

21 
6,4% 

18 
5,5% 

330 
100% 

4,44 5 1,537 

V12 Έχω την ευχέρεια να εργάζομαι 
αποτελεσματικά. 

49 
14,9% 

101 
30,7% 

94 
28,6% 

50 
15,2% 

27 
8,2% 

0 8 
2,4% 

329 
100% 

5,19 5 1,319 

V19 

Μπορώ να κάνω την εργασία 
μου αποδοτικά(να πετυχαίνω 
το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα με το λιγότερο 
δυνατό κόπο). 

49 
14,9% 

97 
29,6% 

115 
35,1% 

38 
11,6% 

19 
5,8 

7 
2,1% 

3 
0,9% 

328 
100% 

5,26 5 1,231 

V10 

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από τη συμβολή μου στην 
επίτευξη των στόχων της 
Υπηρεσίας μου. 

40 
12,2% 

87 
26,4% 

109 
33,1% 

56 
17% 

22 
6,7% 8 

2,4% 
7 
2,1% 

329 
100% 

5,05 5 1,323 



 284

V20 Σημαντικές ευθύνες αποτελούν 
μέρος της θέσης εργασίας μου 

62 
18,9% 

99 
30,2% 

81 
24,7% 

47 
14,3% 

26 
7,9% 

7 
2,1% 

6 
1,8% 

328 
100% 

5,24 5 1,397 

V52 
 

Παρακαλούμε σημειώστε πόσο 
σημαντικό είναι για εσάς να 
έχετε την τελική ευθύνη 
χειρισμού των θεμάτων που 
σχετίζονται με την 
εξυπηρέτηση των 
φορολογούμενων 

51 
15,5% 

110 
33,3% 

97 
29,4% 

46 
13,9% 

17 
5,2% 

3 
0,9% 

6 
1,8% 

330 
100% 5,30 5,00 1,259 

 
όπου:  ΣΑ= συμφωνώ απόλυτα,  ΔΑ= διαφωνώ απόλυτα,  Σύν.= σύνολο,  ΜΟ= μέσος όρος,  
Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 
 

 
Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι οι βαθμολογίες σε όλα τα 

ερωτήματα που συνθέτουν τη μεταβλητή της ενδυνάμωσης είναι πάνω από το νοητό μέσο 

όρο (4). Οι βαθμολογίες στα ερωτήματα που αντιστοιχούν στη διάσταση της 

«αντιλαμβανόμενης ικανότητας» (v3, 7, 11, 15) είναι οι σχετικά υψηλότερες, ενώ οι 

βαθμολογίες των ερωτημάτων που αντιστοιχούν στη διάσταση του αντιλαμβανόμενου 

ελέγχου (v4, 8, 16) είναι οι συγκριτικά χαμηλότερες. Η υψηλότερη μέση βαθμολογία 

παρατηρείται στο θέμα «Νοιάζομαι να πάμε καλά ως Υπηρεσία» (v18=5.83) που αποτελεί 

στοιχείο της διάστασης της «εσωτερίκευσης οργανωσιακών στόχων». Οι εργαζόμενοι των 

Δ.Ο.Υ -αν και δημόσιοι υπάλληλοι- δείχνουν ότι «νοιάζονται να πάνε καλά ως Υπηρεσία», 

συνδέοντας προφανώς το γεγονός αυτό με την προσωπική τους επαγγελματική και 

οικονομική εξέλιξη. Αντίθετα, η χαμηλότερη βαθμολογία (4.15) η οποία βρίσκεται οριακά 

πάνω από το μέσο όρο, εμφανίζεται στο ερώτημα v8 «έχω την αρμοδιότητα να λαμβάνω 

αποφάσεις στο τμήμα μου» που χαρακτηρίζει τη διάσταση του αντιλαμβανόμενου ελέγχου 

και δείχνει την περιορισμένη σχετικά δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στα πλαίσια 

άσκησης των εργασιακών τους καθηκόντων, ως αποτέλεσμα των δύσκαμπτων και 

αυστηρά ιεραρχικών γραφειοκρατικών δομών και διαδικασιών.  

 

Παρόλα αυτά το 73.8% των εργαζομένων (περίπου οι 3 στους 4) δηλώνουν ότι σημαντικές 

ευθύνες αποτελούν μέρος της θέσης εργασίας τους, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό 

υπευθυνότητας των εργασιακών καθηκόντων στις Δ.Ο.Υ. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον είναι το εύρημα που δείχνει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θεωρεί 

σημαντικό να έχει την τελική ευθύνη χειρισμού των θεμάτων που σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση των φορολογούμενων (v52). Συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται και στο 

διάγραμμα 5Α.1 παρακάτω, το 78.2%  των εργαζομένων (περίπου 4 στους 5) θεωρούν 
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σημαντικό να έχουν την τελική ευθύνη χειρισμού των θεμάτων που σχετίζονται με την 

εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, ενώ μόλις το 7.9% δεν το θεωρεί σημαντικό.  
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Διάγραμμα 5Α.1 - Πόσο σημαντικό είναι για τους εργαζόμενους να έχουν την τελική ευθύνη 
χειρισμού των θεμάτων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων (V52) ως 

ποσοστό επί τοις %, (7=πολύ σημαντικό 1=καθόλου σημαντικό)  
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5Α.1.2 Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

Πίνακας 5Α.2  - Αντιλαμβανόμενη ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών   

 Ερωτήματα  (items) Σ.Α 
(7) 

 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
Δ.Α 
(1) 

 

 
Σύν. 

 
ΜΟ 

 
Δ 

 
ΤΑ 

 
V22 Οι συνεργάτες μου παρέχουν 

την υπηρεσία για την οποία 
δεσμεύτηκαν. 

 
10 
3% 

 
42 
12,8% 

 
89 
27,1% 

 
96 
29,3% 

 
55 
16,8% 

 
25 
7,6% 

 
11 
3,4% 

 
328 
100% 

4,20 4 1,341 

V28 Οι συνεργάτες μου, είναι 
αξιόπιστοι στο να χειρίζονται 
προβλήματα που σχετίζονται 
με την εργασία μου. 

 
9 
2,7% 

 
38 
11,6% 

 
102 
31,1% 

 
97 
29,6% 

 
48 
14,6% 

 
25 
7,6% 

 
9 
2,7% 

 
328 
100% 

4,24 4 1,290 

V34 Οι συνεργάτες μου, παρέχουν 
την υπηρεσία τους σωστά με τη 
πρώτη φορά για να αποφύγουν 
να κάνουν διορθώσεις 
αργότερα 

 
17 
5,2% 

 
49 
15% 

 
79 
24,2% 

 
86 
26,4% 

 
57 
17,5% 

 
27 
8,3% 

11 
3,4% 

 
326 
100% 

4,26 4 1,436 

V46 Οι συνεργάτες μου, είναι 
αξιόπιστοι (όταν υπόσχονται να 
κάνουν κάτι σε συγκεκριμένο 
χρόνο, το πραγματοποιούν). 

 
10 
3% 

 
55 
16,7% 

 
104 
31,6% 

 
71 
21,6% 

 
53 
16,1% 

 
27 
8,2% 

 
9 
2,7% 

 
329 
100% 

4,33 5 1,374 

V23 Μπορώ να εμπιστευτώ τους 
συνεργάτες μου 

 
15 
4,6% 

 
34 
10,4% 

 
94 
28,7% 

 
100 
30,6% 

 
45 
13,8% 

 
27 
8,3% 

 
12 
3,7% 

 
327 
100% 

4,22 4 1,368 

V29 Αισθάνομαι ασφάλεια στη 
σχέση μου με τους συνεργάτες 
μου. 

 
14 
4,2% 

 
40 
12,1% 

 
96 
29,1% 

 
93 
28,2% 

 
49 
14,8% 

 
27 
8,2% 

 
11 
3,3% 

 
330 
100% 

4,25 4 1,370 

V35 Οι συνεργάτες μου, είναι 
καλόβουλοι και ευγενικοί 

 
29 
8,8% 

 
73 
22,2% 

 
92 
28% 

 
78 
23,7% 

 
41 
12,5% 

 
12 
3,6% 

 
4 
1,2% 

 
329 
100% 

4,75 5 1,333 

V25 Οι συνεργάτες μου, 
ενδιαφέρονται πραγματικά για 
θέματα που σχετίζονται με την 
εργασία μου. 

 
4 
1,2% 

 
31 
9,5% 

 
91 
27,8% 

 
92 
28,1% 

 
67 
20,5% 

 
26 
8% 

 
16 
4,9% 

 
327 
100% 

3,99 4 1,318 

V37 Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή. 

 
13 
3,9% 

 
79 
23,9% 

 
109 
33% 

 
74 
22,4% 

 
35 
10,6% 

 
13 
3,9% 

 
7 
2,1% 

 
330 
100% 

4,68 5 1,281 

V43 Οι συνεργάτες μου, δρουν με 
γνώμονα το όφελος των 
συναδέλφων τους 
(συναδελφικότητα). 

 
10 
3% 

 
29 
8,8% 

 
71 
21,5% 

 
81 
24,5% 

 
70 
21,2% 

 
46 
13,9% 

 
23 
7% 

 
330 
100% 

3,78 4 1,482 

V47 Οι συνεργάτες μου, είναι 
ευαισθητοποιημένοι στις 
εργασιακές μου ανάγκες. 

 
5 
1,5% 

 
48 
14,6% 

 
82 
24,9% 

 
94 
28,6% 

 
55 
16,7% 

 
32 
9,7% 

 
13 
4% 

 
329 
100% 

4,11 4 1,370 

V26 Η επικοινωνία με τους 
συνεργάτες μου είναι η 
ενδεδειγμένη 

 
20 
6,2% 

 
53 
16,3% 

 
103 
31,7% 

 
81 
24,9% 

 
43 
13,2% 

20 
6,2% 

 
5 
1,5% 

 
325 
100% 

4,53 5 1,330 

V32 Οι συνεργάτες μου, 
ανταποκρίνονται άμεσα στα 
αιτήματά μου. 

 
18 
5,5% 

 
45 
13,7% 

 
99 
30,2% 

 
89 
27,1% 

 
48 
14,6% 

 
21 
6,4% 

 
8 
2,4% 

 
328 
100% 

4,39 4 1,348 
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V38 Οι συνεργάτες μου, είναι 
πρόθυμοι να με βοηθήσουν 

 
22 
6,7% 

 
72 
21,8% 

 
100 
30,3% 

 
72 
21,8% 

 
38 
11,5% 

 
19 
5,8% 

 
7 
2,1% 

 
330 
100% 

4,65 5 1,379 

V44 Οι συνεργάτες μου, είναι 
πρόθυμοι να με διευκολύνουν 
σε ιδιαίτερες ανάγκες και 
αιτήματα. 

 
12 
3,6% 

 
57 
17,3% 

 
89 
27,1% 

 
85 
25,8% 

 
52 
15,8% 

 
22 
6,7% 

 
12 
3,6% 

 
329 
100% 

4,33 4 1,395 

V30 Ο εργασιακός χώρος στην 
Υπηρεσία μου είναι 
λειτουργικός 

 
7 
2,1% 

 
15 
4,5% 

 
50 
15,2% 

 
68 
20,6% 

 
64 
19,4% 

 
64 
19,4% 

 
62 
18,8% 

 
330 
100% 

3,16 3 1,577 

V42 Ο εξοπλισμός που 
χρησιμοποιείται στο χώρο 
εργασίας μου είναι οπτικά 
ελκυστικός. 

 
1 
0,3% 

 
12 
3,6% 

 
32 
9,7% 

 
61 
18,5% 

 
73 
22,1% 

 
74 
22,4% 

 
77 
23,3% 

 
330 
100% 

2,81 3 1,441 

V24 Στην Υπηρεσία μου έχουμε 
σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό 

 
2 
0,6% 

 
22 
6,7% 

 
56 
17,1% 

 
65 
19,8% 

 
69 
21% 

 
62 
18,9% 

 
52 
15,9% 

 
328 
100% 

3,26 3 1,531 

V31 Στην Υπηρεσία μου έχουμε 
βολικό ωράριο εργασίας. 

 
65 
19,8% 

 
123 
37,4% 

 
57 
17,3% 

 
36 
10,9% 

 
25 
7,6% 

 
10 
3,0% 

 
13 
4,0% 

 
329 
100% 

5,26 6 1,557 

V36 Οι συνεργάτες μου, έχουν μία 
περιποιημένη και 
επαγγελματική εμφάνιση. 

 
34 
10,3% 

 
101 
30,6% 

 
83 
25,2% 

 
60 
18,2% 

 
34 
10,3% 

 
14 
4,2% 

 
4 
1,2% 

 
330 
100% 

4,95 5 1,375 

V40 Οι συνεργάτες μου, παρέχουν 
έγκυρη πληροφόρηση. 

 
12 
3,6% 

 
48 
14,6% 

 
106 
32,2% 

 
74 
22,5% 

 
56 
17,0% 

 
24 
7,3% 

 
9 
2,7% 
 

 
329 
100% 

4,33 5 1,357 

V41 Οι συνεργάτες μου, είναι καλά 
ενημερωμένοι (σχετικά με το 
αντικείμενο εργασίας τους). 

 
18 
5,5% 

 
61 
18,5% 

 
101 
30,6% 

 
89 
27,0% 

 
39 
11,8% 

 
20 
6,1% 

 
2 
0,6% 

 
330 
100% 

4,58 5 1,272 

V51 Παρακαλούμε διαβαθμίστε τη 
συνολική ποιότητα υπηρεσιών 
που λαμβάνεται από τους 
συνεργάτες σας   

 
0 

 
40 
12,1% 

 
121 
36,7% 

 
114 
34,5% 

 
36 
10,9% 

 
14 
4,2% 

 
5 
1,5% 

 
330 
100% 

4,37 4,00 1,065 

 
όπου:  ΣΑ= συμφωνώ απόλυτα,  ΔΑ= διαφωνώ απόλυτα,  Σύν.= σύνολο,  ΜΟ= μέσος όρος,  
Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 

 
 
Ο παραπάνω πίνακας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των είκοσι δύο (22) ερωτημάτων της 

κλίμακας SERVPERF που ανάλογα προσαρμοσμένη χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ένα επιπλέον γενικό ερώτημα για τη διαβάθμιση της 

συνολικής ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η 

μέση βαθμολογία στα περισσότερα ερωτήματα είναι οριακά πάνω από το μέσο όρο (4) 

γεγονός που δείχνει ότι σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ως -έστω και 

οριακά- θετικό το επίπεδο της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους 

συνεργάτες τους. Σε πέντε ερωτήματα (v25, v43, v30, v42, v24) η μέση βαθμολογία είναι 

κάτω από το νοητό μέσο όρο, αντανακλώντας έναν βαθμό αρνητικής αντίληψης για την 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Δύο από αυτά (v25 και v43) έχουν να κάνουν με τη 
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διάσταση της συναισθηματικής κατανόησης των εργαζομένων, υποδηλώνοντας 

δυσαρέσκεια των εργαζομένων από το κλίμα συναδελφικότητας και πραγματικού 

ενδιαφέροντος των συνεργατών τους. Τα υπόλοιπα  τρία «αρνητικά» θέματα (v30, v42, 

v24) αναφέρονται στο απτό εργασιακό περιβάλλον και στον εξοπλισμό των Δ.Ο.Υ. Η 

υψηλότερη μέση βαθμολογία παρατηρείται στο ερώτημα (v31=5.26) που αναφέρεται στο 

ωράριο εργασίας, το οποίο η πλειοψηφία των εργαζομένων (74.5%) θεωρεί βολικό. 

Αντίθετα, η χαμηλότερη μέση βαθμολογία εμφανίζεται στο ερώτημα (v42=2.81) που έχει 

να κάνει με την οπτική ελκυστικότητα του εξοπλισμού των Δ.Ο.Υ. 

 

Ο μέσος όρος διαβάθμισης της συνολικής ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών βρίσκεται 

οριακά πάνω από τον νοητό μέσο (4.37), όπως προκύπτει από τα δεδομένα του γενικού 

ερωτήματος για τη συνολική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών (v51) και απεικονίζονται 

στο διάγραμμα 5Α.2 παρακάτω. Το 71.2% των εργαζομένων αξιολογεί τη συνολική 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών στο μέσο και οριακά πάνω από τον υποτιθέμενο μέσο (4) 

και μόνο ένα ποσοστό κοντά στο 12% των εργαζομένων ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί 

ότι αντιλαμβάνεται τις εσωτερικές υπηρεσίες που λαμβάνει, ως ανώτερης ποιότητας. 
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Διάγραμμα 5Α.2 – Διαβάθμιση συνολικής ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών (V51) ως 

ποσοστό επί τοις %. 
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5Α.1.3 Ικανοποίηση 

Πίνακας 5Α.3 -  Ικανοποίηση εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

 
 

Ερωτήματα  (items) 
Εξ. Ικ 

(3) 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
Εξ.Δυσ 

(-3) 
 

Σύν. ΜΟ Δ ΤΑ 

V53 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους 
συνεργάτες μου, όπως δεσμεύτηκαν 
(υποσχέθηκαν).  

 
14 
4,3% 

 
111 
33,9% 

 
134 
41% 

 
42 
12,8% 

 
18 
5,5% 

 
3 
0,9 

 
5 
1,5% 

 
327 
100% 

1,10 1,00 1,087 

V54 Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες μου. 

 

 
26 
7,9% 

 
120 
36,5% 

 
119 
36,2% 

 
41 
12,5% 

 
14 
4,3% 

 
6 
1,8% 

 
3 
0,9% 

 
329 
100% 

1,22 1,00 1,1114 

V56 Πραγματικό ενδιαφέρον των 
συνεργατών μου για εργασιακά 
προβλήματα συναδέλφων. 

 
5 
1,5% 

 
70 
21,2% 

 
116 
35,2% 

 
75 
22,7% 

 
37 
11,2% 

 
17 
5,2% 

 
10 
3% 

 
330 
100% 

0,52 1,00 1,291 

V57 Ποιότητα επικοινωνίας με τους 
συνεργάτες μου. 

 
20 
6,1% 

 
111 
33,6% 

 
112 
33,9% 

 
49 
14,8% 

 
25 
7,6% 

 
9 
2,7% 

 
4 
1,2% 

 
330 
100% 

1,03 1,00 1,214 

V58 
Αξιοπιστία των συνεργατών μου στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την εργασία μου. 

22 
6,7% 

98 
29,7% 

135 
40,9% 

48 
14,5% 

20 
6,1% 

4 
1,2% 

3 
0,9% 

330 
100% 1,09 1,00 1,096 

V59 Ασφάλεια στη σχέση μου με τους 
συνεργάτες μου. 

 
17 
5,2% 

 
90 
27,4% 

 
140 
42,6% 

 
51 
15,5% 

 
21 
6,4% 

 
7 
2,1% 

 
3 
0,9% 

 
329 
100% 

0,99 1,00 1,110 

V62 Αμεσότητα ανταπόκρισης των 
συνεργατών μου στα αιτήματα των 
συναδέλφων. 

 
8 
2,4% 

 
87 
26,5% 

 
149 
45,4% 

 
42 
12,8% 

 
22 
6,7% 

 
12 
3,7% 

 
8 
2,4% 

 
328 
100% 

0,84 1,00 1,208 

V63 Εκτέλεση –από τους συνεργάτες μου- 
της εργασίας τους σωστά με την πρώτη 
φορά.  

 
13 
4% 

 
108 
33% 

 
117 
35,8% 

 
49 
15% 

 
29 
8,9% 

 
8 
2,4% 

 
3 
0,9 

 
327 
100 

0,97 1,00 1,168 

V66 Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται από 
τους συνεργάτες μου. 

 
19 
5,8% 

 
121 
36,8% 

 
111 
33,7% 

 
40 
12,2% 

 
26 
7,9% 

 
8 
2,4% 

 
4 
1,2% 

 
329 
100% 

1,08 1,00 1,203 

V67 Προθυμία των συνεργατών μου να 
βοηθήσουν τους συναδέλφους τους.  

 
12 
3,6% 

 
100 
30,3% 

 
116 
35,2% 

 
51 
15,5% 

 
26 
7,9% 

 
17 
5,2% 

 
8 
2,4% 

 
330 
100% 

0,81 1,00 1,319 

V68 Παροχή –από τους συνεργάτες μου- 
έγκυρης πληροφόρησης προς τους 
συναδέλφους. 

 
14 
4,3% 

 
106 
32,2% 

 
135 
41% 

 
43 
13,1% 

 
21 
6,4% 

 
6 
1,8% 

 
4 
1,2 

 
329 
100% 

1,05 1,00 1,113 

V69 Επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης των 
συνεργατών μου. 

 
14 
4,2% 

 
119 
36,1% 

 
138 
41,8% 

 
33 
10% 

 
20 
6,1% 

 
5 
1,5% 

 
1 
0,3% 

 
330 
100% 

1,17 1,00 1,016 

V71 Συναδελφικότητα συνεργατών 
 
22 
6,7% 

 
97 
29,4% 

 
114 
34,5% 

 
57 
17,3% 

 
21 
6,4% 

 
14 
4,2% 

 
5 
1,5% 

 
330 
100% 

0,94 1,00 1,270 

V72 Ετοιμότητα των συνεργατών μου να 
ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες των 
συναδέλφων τους. 

 
5 
1,5% 

 
106 
32,1% 

 
131 
39,7% 

 
58 
17,6% 

 
15 
4,5% 

 
6 
1,8% 

 
9 
2,7% 

 
330 
100% 

0,92 1,00 1,156 

V73 Αμεσότητα ανταπόκρισης των 
συνεργατών μου. 

 
11 
3,3% 

 
111 
33,6% 

 
129 
39,1% 

 
45 
13,6% 

 
22 
6,7% 

 
9 
2,7% 

 
3 
0,9% 

 
330 
100% 

1,02 1,00 1,126 

V74 Ευαισθητοποίηση των συνεργατών μου 
στις εργασιακές ανάγκες συναδέλφων. 

 
13 
3,9% 

 
86 
26,1% 

 
127 
38,5% 

 
55 
16,7% 

 
30 
9,1% 

 
14 
4,2% 

 
5 
1,5% 

 
330 
100% 

0,80 1,00 1,240 

V55 Διαθεσιμότητα σύγχρονου τεχνικού 
εξοπλισμού. 

 
5 
1,5% 

 
23 
7% 

 
94 
28,5% 

 
62 
18,8% 

 
57 
17,3% 

 
48 
14,5% 

 
41 
12,4% 

 
330 
100% 

-0,37 0,00 1,564 
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V60 Ελκυστικότητα του εργασιακού χώρου. 
 
3 
0,9% 

 
25 
7,6% 

 
77 
23,3% 

 
61 
18,5% 

 
47 
14,2% 

 
60 
18,2% 

 
57 
17,3% 

 
330 
100% 

-0,61 0,00 1,636 

V70 
 
Οπτική ελκυστικότητα του εξοπλισμού 

 
6 
1,8% 

 
22 
6,7% 

 
82 
24,8% 

 
55 
16,7% 

 
58 
17,6% 

 
65 
19,7% 

 
42 
12,7% 

 
330 
100% 

-0,52 -0,50 1,591 

V61 
 
Βολικό εργασιακό ωράριο 

 
74 
22,4% 

 
144 
43,6% 

 
54 
16,4% 

 
32 
9,7% 

 
18 
5,5% 

 
4 
1,2% 

 
4 
1,2% 

 
330 
100% 

1,59 2,00 1,266 

V64 
 
Ευγένεια των συνεργατών μου 

 
33 
10,0% 

 
128 
38,8% 

 
112 
33,9% 

 
33 
10,0% 

 
17 
5,2% 

 
4 
1,2% 

 
3 
0,9% 

 
330 
100% 

1,31 1,00 1,120 

V65 
Επαγγελματική εμφάνιση των 
συνεργατών μου 

 
37 
11,2% 

 
138 
41,8% 

 
97 
29,4% 

 
31 
9,4% 

 
20 
6,1% 

 
5 
1,5% 

 
2 
0,6% 

 
330 
100% 

1,36 2,00 1,146 

V75 
Παρακαλώ σημειώστε τον συνολικό 
βαθμό ικανοποίησης αναφορικά με τη 
ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνετε από 
τους συνεργάτες σας  

 
1 
0,3% 

 
110 
33,4% 

 
142 
43,2% 

 
49 
14,9% 

 
19 
5,8% 

 
5 
1,5% 

 
3 
0,9% 

 
329 
100% 

0,99 1,00 1,006 

 
όπου:  Εξ. Ικ. =Εξαιρετικά Ικανοποιημένος,   Εξ. Δυσ. =Εξαιρετικά Δυσαρεστημένος   
Σύν.= σύνολο,  ΜΟ= μέσος όρος,  Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 
 

Ο παραπάνω πίνακας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των είκοσι δύο (22) ερωτημάτων της 

κλίμακας SERVPERF που ανάλογα προσαρμοσμένη χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και ένα 

επιπλέον γενικό ερώτημα για τη συνολική ικανοποίηση. Από τα δεδομένα του πίνακα 

προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία στα περισσότερα ερωτήματα είναι –έστω και οριακά- 

θετική (γύρω στο 1) υποδηλώνοντας οριακό βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από 

την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Αρνητική εμφανίζεται μόνο στα ερωτήματα v55, 

v60 και v70 τα οποία αναφέρονται στο απτό εργασιακό περιβάλλον και στον εξοπλισμό 

των Δ.Ο.Υ. Η υψηλότερη μέση βαθμολογία παρατηρείται στα ερωτήματα v61, v64 και 

v65 που έχουν να κάνουν με το ωράριο εργασίας, την ευγένεια και την επαγγελματική 

εμφάνιση των συνεργατών. Η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια εκφράζεται για τις εγκαταστάσεις 

και τον εξοπλισμό των Δ.Ο.Υ (v55, v60 και v70).  

 

Ως προς τον βαθμό συνολικής ικανοποίησης των εργαζομένων αναφορικά με την ποιότητα 

υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους, ο μέσος όρος βρίσκεται σε μέτρια 

επίπεδα (v75=0.99). Η πλειοψηφία των εργαζομένων εκφράζει οριακό έως μέτριο βαθμό 

συνολικής ικανοποίησης, όπως απεικονίζεται παραστατικά στο διάγραμμα 5Α.3 παρακάτω. 

Ειδικότερα,  η πλειοψηφία των εργαζομένων (58.1%) φαίνεται να είναι από καθόλου έως 

οριακά ικανοποιημένοι από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Ένας στους τρεις 

εργαζόμενους δείχνουν να είναι αρκετά ικανοποιημένος. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 

8.2% των εργαζομένων εκφράζει δυσαρέσκεια από το επίπεδο ποιότητας των εσωτερικών 

υπηρεσιών.   
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Διάγραμμα 5Α.3 – Διαβάθμιση συνολικής ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα 
εσωτερικών υπηρεσιών (V75) ως ποσοστό επί τοις %. 
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5Α.1.4 Ομαδική εργασία 

Πίνακας 5Α.4- Ομαδική εργασία 
 

Ερωτήματα (items) Σ.Α 
(7) 

 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
ΔΑ 
(1) 

 

 
 

Σύν. 

 
 

ΜΟ 

 
 
Δ 

 
 

ΤΑ 

 
V21 Στην Υπηρεσία μου παρέχεται 

στους εργαζόμενους 
εκπαίδευση σχετικά με την 
ομαδική εργασία. 

 
4 
1,2% 

 
16 
4,8% 

 
34 
10,3% 

 
48 
14,5% 

 
49 
14,8% 

 
53 
16,1% 

 
126 
38,2% 

 
330 
100% 

2,62 2,00 1,655 

V27 Στην Υπηρεσία μου οι 
εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε 
εργαλεία και τεχνικές της 
ομαδικής εργασίας. 

 
1 
0,3% 

 
15 
4,5% 

 
37 
11,2% 

 
51 
15,5% 

 
45 
13,6% 

 
63 
19,1% 

 
118 
35,8% 

 
330 
100% 

2,62 2,00 1,596 

V33 Στην Υπηρεσία μου 
χρησιμοποιούνται διευκολυντές 
(συντονιστές) ομάδων εργασίας 
σε μόνιμη βάση. 

 
1 
0,3% 

 
20 
6,1% 

 
23 
7% 

 
34 
10,3% 

 
41 
12,4% 

 
63 
19,1% 

148 
44,8% 

 
330 
100% 

2,35 2,00 1,595 

V39 Στην Υπηρεσία μου παρέχεται 
στους εργαζόμενους 
εκπαίδευση διευκολυντή 
(συντονιστή)ομάδων εργασίας. 

 
0 

 
17 
5,2% 

 
23 
7% 

 
42 
12,7% 

 
49 
14,8% 

 
71 
21,5% 

 
128 
38,8% 

 
330 
100% 

2,43 2,00 1,523 

V5 Η ομαδική εργασία αποτελεί 
μία πηγή ικανοποίησης  για τα 
μέλη της ομάδας. 

 
99 
30,1% 

 
89 
27,1% 

 
69 
21% 

 
40 
12,2% 

 
19 
5,8% 

 
8 
2,4% 

 
5 
1,5% 

 
329 
100% 

5,5 6,00 1,429 

V13 Η ομαδική εργασία μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη 
για την Υπηρεσία. 

 
159 
48,2% 

 
94 
28,5% 

 
56 
17% 

 
15 
4,5% 

 
4 
1,2% 

 
0 

 
0,6% 

 
330 
100% 

6,15 6,00 1,036 

V17 Σήμερα, η ομαδική εργασία 
είναι απαραίτητη για όλες τις 
επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
δημοσίων. 

 
151 
46,3% 

 
92 
28,2% 

 
59 
18,1% 

 
17 
5,2% 

 
7 
2,1% 

 
0 

 
0 

 
326 
100% 

6,11 6,00 1,018 

V9 
Ο "μέσος" εργαζόμενος 
προτιμάει να εργάζεται ατομικά 
παρά ομαδικά. 

 
39 
11,8% 

 
56 
17,0% 

 
84 
25,5% 

 
90 
27,3% 

 
25 
7,6% 

 
26 
7,9% 

 
10 
3,0% 

 
330 
100% 

4,62 5,00 1,509 

V45 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 
μου ενθαρρύνονται από τη 
Διοίκηση να συμμετέχουν σε 
ομάδες εργασίας. 

 
4 
1,2% 

 
13 
4;0% 

 
39 
11,9% 

 
70 
21,3% 

 
68 
20,7% 

 
70 
21,3% 

 
64 
19,5% 

 
328 
100% 

3,02 3,00 1,497 

V48 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 
μου είναι απρόθυμοι να 
διαφωνήσουν με τις ισχύουσες 
διοικητικές πρακτικές. 

 
17 
5,2% 

 
67 
20,4% 

 
80 
24,3% 

 
81 
24,6% 

 
50 
15,2% 

 
18 
5,5% 

 
16 
4,9% 

 
329 
100% 

4,40 4,00 1,476 

V49 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
αμείβονται με βάση την 
ατομική παρά την ομαδική τους 
απόδοση. 

 
61 
18,7% 

 
77 
23,6% 

 
85 
26,1% 

 
49 
15,0% 

 
20 
6,1% 

 
13 
4,0% 

 
21 
6,4% 

 
326 
100% 

4,96 5,00 1,666 

V50 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 
μου είναι επιφυλακτικοί ως 
προς την αναγνώριση της 
ομαδικής προσπάθειας από τη 
Διοίκηση. 

 
39 
11,9% 

 
68 
20,7% 

 
83 
25,3% 

 
76 
23,2% 

 
41 
12,5% 

 
13 
4,0% 

 
8 
2,4% 

 
328 
100% 

4,75 5,00 1,451 

 
όπου:  ΣΑ= συμφωνώ απόλυτα,  ΔΑ= διαφωνώ απόλυτα,  Σύν.= σύνολο,  ΜΟ= μέσος όρος,  
Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 
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Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στα ερωτήματα που αναφέρονται 

στη διάσταση της “εκπαίδευσης” που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι τους παρέχεται 

σε θέματα ομαδικής εργασίας (v21, v27, v33, v39), η μέση βαθμολογία είναι κάτω από τον 

υποτιθέμενο μέσο όρο (4). Αντιθέτως, τα ερωτήματα που σχετίζονται με την “αξία” που 

μπορεί να έχει η ομαδική εργασία τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για την Υπηρεσία 

τους, εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή μέση βαθμολογία. Η υψηλότερη μέση βαθμολογία 

(6.15) παρατηρείται στο ερώτημα v13 όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων 

(93.7%) θεωρεί ότι η «ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για την 

Υπηρεσία». Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται επίσης η αναγνώριση της αναγκαιότητας 

εφαρμογής της ομαδικής εργασίας και στους δημόσιους οργανισμούς, όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία του ερωτήματος v17 που συγκεντρώνει την δεύτερη υψηλή μέση βαθμολογία 

(6.11). Παρόλα αυτά, το 54.3% των εργαζομένων προτιμά να εργάζεται μάλλον ατομικά 

παρά ομαδικά, ενώ το 68.4% θεωρεί ότι πρέπει να αμείβονται με βάση την ατομική παρά 

την ομαδική τους απόδοση. Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (25.6%) δηλώνει 

προθυμία να διαφωνήσει με ισχύουσες διοικητικές πρακτικές, ενώ περίπου 3 στους 5 

(57.9%) είναι επιφυλακτικοί ως προς την αναγνώριση της ομαδικής προσπάθειας από τη 

Διοίκηση. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 5Α.5 παρατίθενται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής 

που αφορούν στο σύνολο των υπό εξέταση μεταβλητών και παραγόντων της πρώτης 

μελέτης: 

 

Πίνακας 5Α.5 - Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής των υπό εξέταση μεταβλητών 
και   παραγόντων 
Μεταβλητές και 
Παράγοντες 

Ν Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέσος 
όρος  

Τυπική 
απόκλιση 

Ποιότητα Εσωτερικών 
Υπηρεσιών 

313 1.00 6.45 4.2457 1.07399 

Ικανοποίηση 323 -3.00 2.58 0.9267 0.96096 
Ενδυνάμωση 321 1.89 7.00 4.9948 0.83311 
- Αντιλαμβανόμενη 
Ικανότητα 

329 2.00 7.00 5.7427 0.94494 

- Εσωτερίκευση 
Οργανωσιακών Στόχων 

325 1.00 7.00 4.8236 1.06750 

- Αντιλαμβανόμενος 
Έλεγχος  

326 1.00 7.00 4.4192 1.36580 

Ομαδική εργασία       
- Αντιλαμβανόμενη  
εκπαίδευση 

330 1.00 6.75 2.5053 1.31024 

- Αντιλαμβανόμενη  
αξία 

330 2.00 7.00 5.9222 0.92819 
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Σε όλες τις υπό εξέταση μεταβλητές και παράγοντες, τα ευρήματα περιγραφικής 

στατιστικής εμφανίζουν μέση βαθμολογία πάνω από τους υποτιθέμενους μέσους όρους, με 

εξαίρεση τον παράγοντα της «εκπαίδευσης» στην ομαδική εργασία. Οι εργαζόμενοι σε 

γενικές γραμμές αντιλαμβάνονται την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών να βρίσκεται σε 

ανεκτά επίπεδα και εκφράζουν κατά μέσο όρο οριακό έως μέτριο βαθμό ικανοποίησης στα 

περισσότερα στοιχεία που την προσδιορίζουν. 

 

Η μέση βαθμολογία της αντιλαμβανόμενης ψυχολογικής τους ενδυνάμωσης αγγίζει την 

τιμή 5 της 7βαθμης κλίμακας Likert (1-7) με τον παράγοντα της αντιλαμβανόμενης 

ικανότητας να διαβαθμίζεται κοντά στο 6, ανεβάζοντας τον γενικό μέσο όρο. Η διάσταση 

του αντιλαμβανόμενου ελέγχου εμφανίζει τη χαμηλότερη συγκριτικά μέση βαθμολογία 

(4.4), η οποία αν και θετική κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Πάνω από το μέσο όρο αλλά όχι 

σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βρίσκεται και η μέση βαθμολογία της διάστασης της 

ενδυνάμωσης που αναφέρεται στην εσωτερίκευση από τους εργαζόμενους των 

οργανωσιακών στόχων (4.8) 

 

Ως προς την ομαδική εργασία, η μέση βαθμολογία του παράγοντα της «εκπαίδευσης» (2.5) 

βρίσκεται αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (4), υποδηλώνοντας την ανεπαρκή εκπαίδευση 

σε θέματα ομαδικής εργασίας. Αντίθετα, ο παράγοντας της «αξίας» της ομαδικής εργασίας 

εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή μέση βαθμολογία (5.9) αντανακλώντας τη  σημαντικότητα και 

χρησιμότητά της για τη βελτίωση των ατομικών και οργανωσιακών αποδόσεων.         
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5Α.2 Έλεγχος διαστασιμότητας και διακριτότητας των υπό εξέταση μεταβλητών 

 

Γενικά 

Σε πρώτη φάση διενεργήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor 

Analysis -CFA) προκειμένου να ελεγχθούν η διαστασιμότητα και διακριτότητα των 

διεθνώς καθιερωμένων ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 

των τριών εκ των τεσσάρων υπό εξέταση μεταβλητών (ενδυνάμωση, ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών και ικανοποίηση). Τα αποτελέσματα της CFA απεικονίζονται στους παρακάτω 

πίνακες: 5Α.6, 5Α.7, 5Α.8 και 5Α.9.   

 

Γενικά, η CFA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της υποθετικής 

δομής μιας μεταβλητής, όταν υπάρχει κάποια προηγούμενη θεωρητική πληροφόρηση 

πάνω στη δομή που υποστηρίζει τα δεδομένα. Επιπλέον, μέσω της CFA μπορεί να 

αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα μιας κλίμακας μέτρησης. Τα θεμελιώδη 

στοιχεία στην ανάλυση ενός δομικού μοντέλου (Structural Εquation Modeling –SEM) 

είναι α) το μοντέλο μέτρησης (measurement model) το οποίο εκφράζει τον τρόπο με τον 

οποίο κάθε παρατηρήσιμη (manifest) μεταβλητή συνδέεται με την αντίστοιχη λανθάνουσα 

(latent) μεταβλητή/παράγοντα και β) το δομικό μοντέλο (structural model) το οποίο 

ερμηνεύει τις αιτιατές σχέσεις ανάμεσα στις λανθάνουσες μεταβλητές/παράγοντες. Το 

μοντέλο μέτρησης αντιστοιχεί σε μία επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, όπου ο 

ερευνητής προσδιορίζει εκ των προτέρων τις μεταβλητές που συνθέτουν και ορίζουν τους 

παράγοντες. Στην επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση οι μεταβλητές θεωρούνται ως 

δείκτες (indicators) των μη παρατηρήσιμων παραγόντων ή των λανθανουσών δομών 

(constructs). H προσέγγιση αυτή διαφέρει από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

κατά την οποία δεν υπάρχει η εκ των προτέρων αντιστοίχηση των παρατηρήσιμων 

μεταβλητών σε συγκεκριμένους παράγοντες. Αντίθετα, ο ερευνητής “ερμηνεύει” τους 

παράγοντες με βάση τα “φορτία” που εμφανίζουν οι  παρατηρήσιμες μεταβλητές (Hair et 

al., 1995).     
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5Α.2.1 Διαστασιμότητα και αξιοπιστία ενδυνάμωσης εργαζομένων – Αποτελέσματα 

επιβεβαιωτικής  παραγοντικής ανάλυσης (CFA) 

Η επιβεβαιωτική  παραγοντική ανάλυση διενεργήθηκε μεταξύ των εννέα (από τα αρχικά 

15) ερωτημάτων που συνέθεσαν την τελικώς διαμορφούμενη διεθνώς καθιερωμένη 

κλίμακα μέτρησης της ενδυνάμωσης των εργαζομένων, κατά τα πρότυπα των 

αποτελεσμάτων των αναλύσεων του Menon (2001). Στον πίνακα 5Α.6 παρακάτω, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα της ανάλυσης. 

 

Πίνακας 5Α.6 -Διαστασιμότητα και αξιοπιστία ενδυνάμωσης εργαζομένων–    
Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) 

  
Ερωτήματα και διαστάσεις 

Φορτία 
(συντελεστές 

Beta) 

Composite 
Construct 
Reliability 

(CCR) 

Συντελεστής 
Αξιοπιστίας 

alpha 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 
 Διάσταση αντιλαμβανόμενης ικανότητας 

(perceived competence) 
 .860 .857 .673

V3 Έχω τις απαιτούμενες δεξιότητες για  να 
κάνω καλά τη δουλειά μου. 

.834    

V7 Έχω την ικανότητα να εργάζομαι 
αποτελεσματικά (να πετυχαίνω τους 
τεθέντες στόχους). 

.767    

V11 Έχω τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
κάνω καλά τη δουλειά μου. 

.857    

 Διάσταση εσωτερίκευσης 
οργανωσιακών στόχων 
(goal internalization) 

 .750 .745 .503

V2 Ταυτίζομαι με τους στόχους της 
Υπηρεσίας μου 

.690    

V6 Εργάζομαι με ενθουσιασμό για την 
υλοποίηση των στόχων της Υπηρεσίας 
μου. 

.630    

V14 Ταυτίζομαι με όσα προσπαθούμε να 
πετύχουμε ως οργανισμός 

.797    

 Διάσταση αντιλαμβανόμενου ελέγχου 
(perceived control) 

 .823 .813 .609

V4 Μπορώ να επηρεάσω τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η δουλειά στο τμήμα μου. 

.682    

V8 Έχω την αρμοδιότητα να λαμβάνω 
αποφάσεις στο τμήμα μου 

.806    

V16 Μπορώ να επηρεάσω αποφάσεις που 
λαμβάνονται στο τμήμα μου.  

.844    

 Δείκτες προσαρμοστικότητας      
 GFI .967    
 AGFI .938    
 TLI .966    
 NFI .957    
 CFI .977    
 RMSEA .057    
 Chi-Square= 48.928,    DF=24,     Sign=.002  
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Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι δείκτες Average Variance Extracted (AVE) ή Μέση 

Εξαγόμενη Διασπορά και Συντελεστής Προσδιορισμού (R2) ως βασικοί δείκτες για την 

επιβεβαίωση της διακριτότητας των τριών διαστάσεων της ενδυνάμωσης που 

αναδείχτηκαν. 

 

Πίνακας 5Α.7 -Δείκτες διακριτότητας διαστάσεων/παραγόντων ενδυνάμωσης  

 
Διαστάσεις 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

Αντιλαμβανόμενη 
ικανότητα 

(shared value) R2 

Εσωτερίκευση 
στόχων 

R2 

Αντιλαμβανόμενος 
έλεγχος 

R2 

Αντιλαμβανόμενη 
ικανότητα 

 

.673 - .129  .093 

Εσωτερίκευση 
στόχων 

 

.503  - .179 

Αντιλαμβανόμενος 
έλεγχος 

 

.609    - 

 

Τα ευρήματα της CFA ως προς τη δομή και αξιοπιστία της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων δείχνουν μία σχεδόν άριστη προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα της 

παρούσας μελέτης. Όλοι οι δείκτες προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης είναι 

αρκετά πάνω από το 0.90 ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος που εκφράζεται από 

τον δείκτη RMSEA (Root Mean Square Error) βρίσκεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

επίπεδα (0.057) και αρκετά κάτω από το γενικώς αποδεκτό όριο του 0.08 (Sharma 1996, 

Browne and Cudeck 1993). Οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και CCR που 

υπολογίστηκαν, δείχνουν έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας της κλίμακας 

των τριών διακριτών παραγόντων της ενδυνάμωσης. Μία τιμή του δείκτη πάνω από 0,70 

αποτελεί ένδειξη ικανοποιητικής εσωτερικής συνέπειας (Nunnally, 1988). Τέλος, οι τιμές 

των δεικτών Average Variance Extracted (AVE) και Συντελεστή Προσδιορισμού (R2) που 

υπολογίστηκαν μεταξύ των τριών παραγόντων, επιβεβαιώνουν τη διακριτότητά τους (R2  < 

AVE).    
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5Α.2.2 Διακριτότητα και διαστασιμότητα ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

ικανοποίησης - Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής  ανάλυσης (CFA) -  α΄ 

στάδιο 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα ευρήματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής  

ανάλυσης που διενεργήθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η διακριτότητα μεταξύ των δύο 

εννοιολογικά συσχετιζόμενων μεταβλητών της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των 44 

ερωτημάτων που συνθέτουν τα διεθνώς καθιερωμένα ερευνητικά εργαλεία που ανάλογα 

προσαρμοσμένα χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των δύο μεταβλητών. 

 

Πίνακας 5Α.8 - Διακριτότητα ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης – 
Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) 
 

  
Ερωτήματα και διαστάσεις 

Φορτία 
(συντελεστές 

Beta) 

Composite  
Construct 
Reliability 

(CCR) 

Συντελεστής 
Αξιοπιστίας  

alpha 

Average 
Variance 
Extracted 

 (AVE) 
 Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών  

(22 items) 
 0.945 0.944 0.457 

V22 
Rel 

Οι συνεργάτες μου παρέχουν την υπηρεσία για 
την οποία δεσμεύτηκαν.  

.628    

V23 
Ass 

Μπορώ να εμπιστευτώ τους συνεργάτες μου.  .725    
V24 
Tang 

Στην Υπηρεσία μου έχουμε σύγχρονο τεχνικό 
εξοπλισμό 

.316    

 
V25 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, ενδιαφέρονται  
πραγματικά για θέματα που σχετίζονται με  
την εργασία μου. 

.722    

V26 
Resp 

Η επικοινωνία με τους συνεργάτες μου είναι  η 
ενδεδειγμένη. 

.724    

 
V28 
Rel 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι στο να 
χειρίζονται προβλήματα που σχετίζονται  με 
την εργασία μου. 

.761    

V29 
Ass 

Αισθάνομαι ασφάλεια στη σχέση μου με τους 
συνεργάτες μου. 

.819    

V30 
Tang 

Ο εργασιακός χώρος στην Υπηρεσία μου είναι 
λειτουργικός. 

.324    

V31 
Emp 

Στην Υπηρεσία μου έχουμε βολικό ωράριο 
εργασίας 

.165    

V32 
Resp 

Οι συνεργάτες μου, ανταποκρίνονται άμεσα  
στα αιτήματά μου. 

.756    

 
V34 
rel 

Οι συνεργάτες μου, παρέχουν την υπηρεσία 
τους σωστά με τη πρώτη φορά για να 
αποφύγουν να κάνουν διορθώσεις αργότερα 

.696    

V35 Οι συνεργάτες μου, είναι καλόβουλοι και .775    
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Ass ευγενικοί.  
V36 
Tang 

Οι συνεργάτες μου, έχουν μία περιποιημένη 
και επαγγελματική εμφάνιση.  

.567    

V37 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή. 

.802    

V38 
Resp 

Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με 
βοηθήσουν. 

.786    

V40 
Rel 

Οι συνεργάτες μου, παρέχουν έγκυρη 
πληροφόρηση. 

.671    

V41 
Ass 

Οι συνεργάτες μου, είναι καλά ενημερωμένοι 
(σχετικά με το αντικείμενο εργασίας τους). 

.670    

V42 
Tang 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο χώρο 
εργασίας μου είναι οπτικά ελκυστικός. 

.240    

V43 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, δρουν με γνώμονα το 
όφελος των συναδέλφων τους 
(συναδελφικότητα). 

.734    

V44 
Resp 

Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με 
διευκολύνουν σε ιδιαίτερες ανάγκες και 
αιτήματα. 

.787    

V46 
Rel 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι (όταν 
υπόσχονται να κάνουν κάτι σε συγκεκριμένο 
χρόνο, το πραγματοποιούν). 

.793    

V47 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, είναι ευαισθητοποιημένοι 
στις εργασιακές μου ανάγκες. 

.796    

 Ικανοποίηση 
(22 items)  

 0.946 0.943 0.473 

V53 
Rel 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συνεργάτες  
μου, όπως δεσμεύτηκαν (υποσχέθηκαν). 

.763    

V54 
Ass 

Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες μου. .739    
V55 
Tang 

Διαθεσιμότητα σύγχρονου τεχνικού 
εξοπλισμού. 

.201    

V56 
Emp 

Πραγματικό ενδιαφέρον των συνεργατών μου 
για εργασιακά προβλήματα συναδέλφων. 

.741    

V57 
Resp 

Ποιότητα επικοινωνίας με τους συνεργάτες 
μου. 

.770    

V58 
rel 

Αξιοπιστία των συνεργατών μου στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται 
με την εργασία μου. 

.790    

V59 
Ass 

Ασφάλεια στη σχέση μου με τους συνεργάτες 
μου. 

.761    

V60 
Tang 

Ελκυστικότητα του εργασιακού χώρου. 
 

.307    

V61 
Emp 

Βολικό εργασιακό ωράριο. 
 

.089    

V62 
Resp 

Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών 
μου στα αιτήματα των συναδέλφων. 
 

.749    

V63 
Rel 

Εκτέλεση –από τους συνεργάτες μου- της 
εργασίας τους σωστά με την πρώτη φορά.  

.713    
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V64 
Ass 

Ευγένεια των συνεργατών μου. 
 

.622    

V65 
Tang 

Επαγγελματική εμφάνιση των συνεργατών 
μου. 
 

.471    

V66 
Emp 

Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται από τους 
συνεργάτες μου. 
 

.759    

V67 
Resp 

Προθυμία των συνεργατών μου να βοηθήσουν 
τους συναδέλφους τους. 
 

.820    

V68 
Rel 

Παροχή –από τους συνεργάτες μου- έγκυρης 
πληροφόρησης προς τους συναδέλφους. 
 

.769    

V69 
Ass 

Επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης των 
συνεργατών μου. 

.640    

V70 
Tang 

Οπτική ελκυστικότητα του εξοπλισμού. .271    
V71 
Emp 

Συναδελφικότητα συνεργατών. .825    
V72 
Resp 

Ετοιμότητα των συνεργατών μου να 
ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες των 
συναδέλφων τους. 

.836    

V73 
Rel 

Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών 
μου. 

.836    

V74 
Emp   

Ευαισθητοποίηση των συνεργατών μου στις 
εργασιακές ανάγκες συναδέλφων. 

.843    

      
 Δείκτες προσαρμοστικότητας     
 GFI .593    
 AGFI .553    
 TLI .706    
 NFI .668    
 CFI .720    
 RMSEA .104    
 Chi-Square= 4089.641,   DF=901,     Sign=.000 
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Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν επιπλέον οι δείκτες Average Variance Extracted (AVE) και 

Συντελεστής Προσδιορισμού (R2) ως βασικοί δείκτες για την επιβεβαίωση ή όχι της 

διακριτότητας των δύο μεταβλητών. 

 

Πίνακας 5Α.9 -Δείκτες διακριτότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης  

 
Παράγονες-
Μεταβλητές   

Average 
Variance 
Extracted 

AVE 

 
Ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών 
(Shared Variance) R2 

 
Ικανοποίηση  

R2 

Ποιότητα εσωτερικών 
υπηρεσιών  

 
0.457 

 
- 

 
0.632  

 
Ικανοποίηση  

 
0.473 

  
- 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο μεταβλητών υπολογίστηκε σε 0.795, επιβεβαιώνοντας 

την ιδιαίτερα στενή σχέση τους.  

 

Η διενέργεια επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης για τις μεταβλητές της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης είχε διττό χαρακτήρα: αφενός τη διερεύνηση 

της διαστασιμότητας και αφετέρου τον έλεγχο της διακριτότητάς τους. Τα ευρήματα όπως 

περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες  5Α.8 και 5Α.9 αν και εμφανίζουν υψηλούς δείκτες 

αξιοπιστίας, δεν υποστηρίζουν τη διακριτότητα των δύο μεταβλητών. Όλοι οι δείκτες 

προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης (measurement model) βρίσκονται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα, ενώ και ο δείκτης στατιστικού σφάλματος RMSEA είναι -έστω και 

οριακά- πάνω από τα κατ’ ελάχιστο αποδεκτά όρια. Οι δείκτες προσαρμοστικότητας του 

μοντέλου σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή συσχέτισης (r =0.795) και τους δείκτες 

διακριτότητας AVE και R2  (όπου R2 > AVE) δείχνουν ότι η ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών και η ικανοποίηση αποτελούν δύο επικαλυπτόμενες (overlapped) μεταβλητές 

στα πλαίσια των εμπειρικών δεδομένων της παρούσας μελέτης.  
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5Α.2.2.1 Έλεγχος διαστασιμότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

ικανοποίησης – Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (EFA) 

 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε περαιτέρω ο έλεγχος και ο προσδιορισμός της διαστασιμότητας  

των δύο μεταβλητών. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση (Exploratory Factor Analyses –EFA) με τη μέθοδο της Principal Axis Factoring 

(PAF) με πλάγια περιστροφή των αξόνων, στα πλαίσια σύγχρονων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων (Conway and Huffcutt, 2003). Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

(Exploratory Factor Analysis -EFA) είναι μία μέθοδος που μας δίνει τη δυνατότητα να 

περιορίσουμε έναν σχετικά μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό 

παραγόντων με σχετικά κοινή δομή. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στις 

Κοινωνικές Επιστήμες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων. Επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας δομής ή 

κατασκευής  των κλιμάκων μέτρησης (Carmines and Zeller 1979, Bryant 2000). Με την 

ανάλυση παραγόντων αναμένεται να αναδειχθούν οι λανθάνουσες δομές των σύνθετων 

αρχικά μεταβλητών.  

 

Από τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και μετά από 

επαναλαμβανόμενη διαγραφή των ερωτημάτων που εμφάνιζαν χαμηλό φορτίο (κάτω από 

0.50) ή “φόρτωναν” σε περισσότερους από έναν παράγοντες, προέκυψε μία δομή δύο 

παραγόντων. Στον πρώτο παράγοντα αντιστοιχούσαν τα 11 από τα 22 αρχικά ερωτήματα 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και στον δεύτερο αντιστοιχούσαν τα 12 από τα 22 

αρχικά ερωτήματα της ικανοποίησης από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Οι δείκτες 

αξιοπιστίας των δύο παραγόντων και οι υπόλοιποι δείκτες εμφανίζονται ικανοποιητικοί 

και υποστηρίζουν σε πρώτη φάση τη συγκεκριμένη δομή. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα  5Α.10.  
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Πίνακας 5Α.10– Αποτελέσματα Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης –Έλεγχος 
διαστασιμότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης   

  Ερωτήματα    (items)              Φορτία 

Κοινή 
Παραγοντική 
Διακύμανση 

(communalities) 

    F1 
(ικανοποίηση) 

F2 
 (ποιότητα 
εσωτερικών 
υπηρεσιών) 

 

1 
V25 

Οι συνεργάτες μου, ενδιαφέρονται  πραγματικά για 
θέματα που σχετίζονται με  την εργασία μου. .042 .706 .546  

2 
V26 

Η επικοινωνία με τους συνεργάτες μου είναι  η 
ενδεδειγμένη. .129 .633 .542 

3 
V28 

 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι στο να 
χειρίζονται προβλήματα που σχετίζονται με την 
εργασία μου. 

-.088 .850 .616 

4 
V29 

Αισθάνομαι ασφάλεια στη σχέση μου με τους 
συνεργάτες μου. .022 .808 .679 

5 
V32 

Οι συνεργάτες μου, ανταποκρίνονται άμεσα  στα 
αιτήματά μου. -.065 .815 .588 

6 
V34 

Οι συνεργάτες μου, παρέχουν την υπηρεσία τους 
σωστά με τη πρώτη φορά για να αποφύγουν να 
κάνουν διορθώσεις αργότερα 

-.087 .775 .504 

7 
V37 Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. .234 .586 .609 

8 
V43 

Οι συνεργάτες μου, δρουν με γνώμονα το όφελος 
των συναδέλφων τους (συναδελφικότητα). .067 .678 .534 

9 
V44 

Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με 
διευκολύνουν  σε ιδιαίτερες ανάγκες και αιτήματα. .213 .608 .613 

10 
V46 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι (όταν 
υπόσχονται να  κάνουν κάτι σε συγκεκριμένο 
χρόνο, το πραγματοποιούν). 

.016 .786 .638 

11 
V47 

Οι συνεργάτες μου, είναι ευαισθητοποιημένοι στις 
εργασιακές μου ανάγκες. .192 .650 .651 

12 
V53 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συνεργάτες  μου, 
όπως δεσμεύτηκαν (υποσχέθηκαν). .614 .182 .582 

13 
V54 Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες μου. .677 .059 .524 

14 
V56 

Πραγματικό ενδιαφέρον των συνεργατών μου για 
εργασιακά προβλήματα συναδέλφων. 
 

.721 .023 .547 

15 
V59 Ασφάλεια στη σχέση μου με τους συνεργάτες μου. .663 .103 .555 

16 
V62 

Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών μου 
στα αιτήματα των συναδέλφων. .703 .069 .574 

17 
V66 

Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται από τους 
συνεργάτες μου. .757 .009 .583 

18 
V67 

Προθυμία των συνεργατών μου να βοηθήσουν 
τους συναδέλφους τους. .961 -.154 .720 

19 
V68 

Παροχή –από τους συνεργάτες μου- έγκυρης 
πληροφόρησης προς τους συναδέλφους. .680 .131 .615 
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20 
V71 Συναδελφικότητα συνεργατών. .835 .000 .698 

21 
V72 

Ετοιμότητα των συνεργατών μου να  
ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες των  
συναδέλφων τους. 

.854 .002 .732 

22 
V73 Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών μου. .816 .058 .742 
23 

V74 
Ευαισθητοποίηση των συνεργατών μου στις 
εργασιακές ανάγκες συναδέλφων. .931 -.067 .775 

  Cronbach' s  α 0.9509 0.9391   
  Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,963     
 BTS x2 (253) = 5846.514,   p=0.000 

 

 

 

5Α.2.2.2  Έλεγχος διακριτότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

ικανοποίησης – Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης  –   β΄ στάδιο 

 

Για τον έλεγχο της διακριτότητας των δύο «νέων» παραγόντων που προέκυψαν από τη 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση και αντιστοιχούν στην ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών και στην ικανοποίηση αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε εκ νέου επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση και υπολογίστηκαν επιπλέον οι τρεις δείκτες διακριτότητας (CCR, 

AVE, R2), προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του «νέου» μοντέλου μέτρησης και η 

διακριτότητα των δύο μεταβλητών. Τα ευρήματα απεικονίζονται αναλυτικά στους 

παρακάτω πίνακες 5Α.11 και 5Α.12.   

 

Πίνακας 5Α.11 –Διακριτότητα ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης – 
Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικης ανάλυσης -CFA (β΄ στάδιο -μετά από τη 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση) 
 

 Ερωτήματα και διαστάσεις 
Φορτία 
(συντελ. 

Beta) 

Composite  
Construct 
Reliability 

(CCR) 

Συντελεστής 
Αξιοπιστίας  

alpha 

Average 
Variance 
Extracted

 (AVE) 
 

Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών  
(11 items)  0.939 0.939 0.583 

V25 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, ενδιαφέρονται  
πραγματικά για θέματα που σχετίζονται με  
την εργασία μου. 

.724    

V26 
Resp 

Η επικοινωνία με στις συνεργάτες μου είναι 
η ενδεδειγμένη. .726    

V28 
Rel 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι στο να 
χειρίζονται προβλήματα που σχετίζονται  με 
την εργασία μου. 

.757    
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V29 
Ass 

Αισθάνομαι ασφάλεια στη σχέση μου με  
στις συνεργάτες μου. .812    

V32 
Resp 

Οι συνεργάτες μου, ανταποκρίνονται άμεσα  
στα αιτήματά μου. .759    

V34 
rel 

Οι συνεργάτες μου, παρέχουν την υπηρεσία  
στις σωστά με τη πρώτη φορά για να 
αποφύγουν να κάνουν διορθώσεις αργότερα 

.675    

V37 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν ιδιαίτερη  
προσοχή. .788    

V43 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, δρουν με γνώμονα το 
όφελος των συναδέλφων στις  
(συναδελφικότητα). 

.743    

V44 
Resp 

Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με 
διευκολύνουν σε ιδιαίτερες ανάγκες και 
αιτήματα. 

.796    

V46 
Rel 

Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι (όταν 
υπόσχονται να κάνουν κάτι σε συγκεκριμένο 
χρόνο, το πραγματοποιούν). 

.794    

V47 
Emp 

Οι συνεργάτες μου, είναι 
ευαισθητοποιημένοι στις εργασιακές μου 
ανάγκες. 

.811    

 
Ικανοποίηση 
(12 items)   0.951 0.951 0.620 

V53 
Rel 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους 
συνεργάτες  μου, όπως δεσμεύτηκαν 
(υποσχέθηκαν). 

.744    

V54 
Ass Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες μου. .712    

V56 
Emp 

Πραγματικό ενδιαφέρον των συνεργατών 
μου για εργασιακά προβλήματα 
συναδέλφων. 

.724    

V59 
Ass 

Ασφάλεια στη σχέση μου με τους 
συνεργάτες μου. .737    

V62 
Resp 

Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών 
μου στα αιτήματα των συναδέλφων. .750    

V66 
Emp 

Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται από τους 
συνεργάτες μου. .746    

V67 
Resp 

Προθυμία των συνεργατών μου να 
βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. .831    

V68 
Rel 

Παροχή –από τους συνεργάτες μου- έγκυρης 
πληροφόρησης προς τους συναδέλφους. .768    

V71 
Emp Συναδελφικότητα συνεργατών. .832    

V72 
Resp 

Ετοιμότητα των συνεργατών μου να 
ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες των 
συναδέλφων τους. 

.865    

V73 
Rel 

Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών 
μου. .855    

V74 
Emp   

Ευαισθητοποίηση των συνεργατών μου στις 
εργασιακές ανάγκες συναδέλφων. .864    
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Δείκτες προσαρμοστικότητας 
 GFI .822    
 AGFI .786    
 TLI .905    
 NFI .880    
 CFI .914    
 RMSEA .083    
 Chi-Square= 743.916,   DF=229,     Sign=.000 

 

 

Πίνακας 5Α.12 -Δείκτες διακριτότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης  
 

 
Διαστάσεις 

Average 
Variance 
Extracted 

AVE 

Ποιότητα εσωτερικών 
υπηρεσιών 

(Shared Variance) R2 

Ικανοποίηση 
 

R2 

Ποιότητα εσωτερικών 
υπηρεσιών  

0.583 - 0.645  

Ικανοποίηση  0.620  - 
 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο «νέων» παραγόντων/μεταβλητών δεν μεταβλήθηκε 

ουσιαστικά και διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (r =0.803).  
 

Αν και οι δείκτες προσαρμοστικότητας του νέου μοντέλου μέτρησης είναι προφανώς 

βελτιωμένοι και μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικοί (έστω και οριακά), η διακριτότητα 

των δύο μεταβλητών δεν μπορεί και πάλι να υποστηριχθεί, γιατί ή τιμή του Συντελεστή 

Προσδιορισμού R2 είναι μεγαλύτερη από τις τιμές της Μέσης Εξαγόμενης Διασποράς 

AVE  (R2  > AVE). Ως εκ τούτου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν και οι δύο μεταβλητές 

ταυτόχρονα στο ίδιο δομικό μοντέλο όπως προτάθηκε αρχικά (σχήμα 3.4), αφού ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίηση δείχνουν να μην είναι διακριτές στα πλαίσια των 

εμπειρικών δεδομένων της συγκεκριμένης μελέτης, αλλά αποτελούν δύο επικαλυπτόμενες 

έννοιες.  
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5Α.2.3 Διαστασιμότητα και αξιοπιστία της Ομαδικής Εργασίας  

 

5Α2.3.1 Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης  

 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της διαστασιμότητας του ερευνητικού εργαλείου που 

αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της ομαδικής εργασίας στα πλαίσια των ερευνητικών 

σκοπών της μελέτης, αρχικά διενεργήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση (EFA) με 

τη μέθοδο της Principal Axis Factoring (PAF) με πλάγια περιστροφή των αξόνων, στα 

πλαίσια σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Conway and Huffcutt, 2003). Η 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor Analysis -EFA) είναι μία μέθοδος 

που μας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουμε έναν σχετικά μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε 

ένα μικρότερο αριθμό παραγόντων με σχετικά κοινή δομή. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως στις Κοινωνικές Επιστήμες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την 

εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας δομής ή κατασκευής  των κλιμάκων μέτρησης (Carmines and Zeller 1979, 

Bryant 2000). Με την ανάλυση παραγόντων αναμένεται να αναδειχθούν οι λανθάνουσες 

δομές των σύνθετων μεταβλητών. 

 

Για την επιλογή και διατήρηση των σημαντικότερων στοιχείων/ερωτημάτων της κλίμακας 

μέτρησης της ομαδικής εργασίας, ως όριο “φορτίου” τέθηκε η τιμή 0,50. Διατηρήθηκαν 

δηλαδή τα ερωτήματα (items) με φορτίο ≥ 0,50 ως αυτά που συνεισφέρουν κυρίως στη 

δημιουργία των παραγόντων, με την προϋπόθεση να μην εμφανίζουν υψηλό φορτίο και σε 

άλλον ή άλλους παράγοντες. Η ανάλυση αρχικά πραγματοποιήθηκε με όλα τα ερωτήματα, 

χωρίς να τεθεί κανένας περιορισμός στον αριθμό των παραγόντων. Από τα αποτελέσματα 

της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και μετά από επαναλαμβανόμενη διαγραφή 

των ερωτημάτων που εμφάνιζαν χαμηλό φορτίο (κάτω από 0.50) ή “φόρτωναν” σε 

περισσότερους από έναν παράγοντες, προέκυψε τελικά μία δομή δύο παραγόντων 

αποτελούμενη από τα επτά εκ των δώδεκα αρχικά ερωτημάτων της κλίμακας. 

Απορρίφθηκαν τα ερωτήματα v45, v49, v50, v48, v9. Το θέμα v45 ενώ εμφάνισε υψηλό 

φορτίο (0,733) στον πρώτο παράγοντα που αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη 

“εκπαίδευση” στην ομαδική εργασία, δεν είχε την ανάλογη εννοιολογική αντιστοίχηση. Τα 

ερωτήματα v50, v48 και v9 που αρχικά συνέθεσαν έναν φαινομενικά διακριτό παράγοντα 

(τον τρίτο κατά σειρά), απορρίφθηκαν λόγω του χαμηλού βαθμού αξιοπιστίας αλλά και 

της δυσκολίας ερμηνείας του. 
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Τα αποτελέσματα της τελικής διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης με τα επτά 

ερωτήματα που διατηρήθηκαν, ανέδειξαν δύο ασυσχέτιστους μεταξύ τους παράγοντες που 

ερμηνεύουν το 43,04% της συνολικής διασποράς της σύνθετης μεταβλητής ως εξής: 

α)  Ο πρώτος παράγοντας F1,  o οποίος στη συνέχεια αναφέρεται ως TEAMT(raining), 

ερμηνεύει το 25,51% της συνολικής διασποράς και απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία 

(items v39, v21, v27, v33). Ο παράγοντας αυτός εκφράζει τις αντιλήψεις των εργαζομένων 

για την παρεχόμενη προς αυτούς “εκπαίδευση σε θέματα ομαδικής εργασίας”. 

β) Ο δεύτερος παράγοντας F2, o οποίος στη συνέχεια αναφέρεται ως TEAMV(alue), 

ερμηνεύει το 17,53% της συνολικής διασποράς και αποτελείται από τρία στοιχεία (items 

v17, v13, v5). Ο παράγοντας αυτός εκφράζει τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την 

“αξία” και τα οφέλη της ομαδικής εργασίας, τόσο για τον οργανισμό όσο και για τα ίδια τα 

άτομα. 

 

Οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach alpha υπολογίστηκαν σε 0,84 και 0,72 για τον πρώτο F1 

και δεύτερο F2 παράγοντα αντίστοιχα. Είναι πάνω από το γενικώς αποδεκτό όριο του 0,70 

και κρίνονται ικανοποιητικοί (Spector, 1992).    

Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των δεδομένων για την πραγματοποίηση παραγοντικής 

ανάλυσης, ο δείκτης επάρκειας του δείγματος ΚΜΟ ήταν 0,746 αρκετά πάνω από το κατά 

σύμβαση ελάχιστα αποδεκτό όριο 0.60 (Sharma,1996). 

Μεταξύ των δύο παραγόντων δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r = -0,140) 

γεγονός το οποίο δικαιολογείται απόλυτα και από την εννοιολογική διαφοροποίησή τους. 

Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης απεικονίζονται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα 5Α.13. 
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Πίνακας 5Α.13 – Ομαδική εργασία –Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης  
 

  
Ερωτήματα  

(items) 
Παράγοντες             
Φορτία 

Κοινή 
Παραγοντική 
Διακύμανση 

(communalities) 
    F1 

«εκπαίδευση» 
F2 

«αξία»   

1 
v39 

Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους 
εργαζόμενους εκπαίδευση διευκολυντή 
(συντονιστή) ομάδων εργασίας. .870 -.040 (.765) 

2 
v21 

Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους 
εργαζόμενους εκπαίδευση σχετικά με 
την ομαδική εργασία. .749 .003 (.561) 

3 
v27 

Στην Υπηρεσία μου οι εργαζόμενοι 
εκπαιδεύονται σε εργαλεία και τεχνικές 
της ομαδικής εργασίας. .711 .040 (.501) 

4 
v33 

Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται 
διευκολυντές (συντονιστές) ομάδων 
εργασίας σε μόνιμη βάση. .691 -.012 (.479) 

5 
v17 

Σήμερα, η ομαδική εργασία είναι 
απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
δημοσίων. 

-.036 .757 (.581) 

6 
v13 

Η ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντικά οφέλη για την Υπηρεσία. -.019 .668 (.449) 

7  
v5 

Η ομαδική εργασία αποτελεί μία πηγή 
ικανοποίησης  για τα μέλη της ομάδας. .044 .624 (.386) 

  Cronbach' s  α 0,8407 0,7043   
  Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin -KMO 0,746     

  Bartlett’s Test of Sphericity -BTS (x2 (21) = 744,218,  p = 0,000) 
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5Α.2.3.2 Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) 

 

Για τον περαιτέρω έλεγχο και υποστήριξη της δομής των δύο παραγόντων της Ομαδικής 

Εργασίας που αναδείχτηκαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση και αντιστοιχούν 

στις διαστάσεις της “αξίας” και της “εκπαίδευσης” σε θέματα ομαδικής εργασίας,  

πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) τα ευρήματα της οποίας 

παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 5Α.14. 

 

Πίνακας 5Α.14 – Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης της Ομαδικής 

Εργασίας   

 

 
Ερωτήματα και διαστάσεις 

Φορτία 
(συντελ 
Beta) 

Composite  
Construct  
Reliability 

(CCR) 

Συντελεστής 
Αξιοπιστίας 

alpha 

Average 
Variance 
Extracted 

 (AVE) 
 “Εκπαίδευση” στην ομαδική εργασία 

  .844 .8407 .577 
 

V39 

Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους 
εργαζόμενους εκπαίδευση διευκολυντή 
(συντονιστή)ομάδων εργασίας. .884    

 

V21 

Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους 
εργαζόμενους εκπαίδευση σχετικά με την 
ομαδική εργασία. .730    

 

V27 

Στην Υπηρεσία μου οι εργαζόμενοι 
εκπαιδεύονται σε εργαλεία και τεχνικές της 
ομαδικής εργασίας. .685    

 

V33 

Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται 
διευκολυντές (συντονιστές) ομάδων εργασίας 
σε μόνιμη βάση. .724    

 “Αξία” της ομαδικής εργασίας 
  .722 .7043 .467 

 

V17 

Σήμερα, η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη 
για όλες τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των 
δημοσίων. 

.764    

V13 Η ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικά οφέλη για την Υπηρεσία. .669    

V5 Η ομαδική εργασία αποτελεί μία πηγή .607    
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Στη συνέχεια –αν και δεν ήταν απαραίτητο λόγω εννοιολογικής διαφοροποίησης- για 

λόγους τάξης υπολογίστηκαν οι δείκτες της Μέσης Εξαγόμενης Διασποράς (AVE) και του  

Συντελεστή Προσδιορισμού R2 για την επιβεβαίωση της διακριτότητας των δύο 

παραγόντων. 

 

Πίνακας 5Α.15 -Δείκτες διακριτότητας της Ομαδικής Εργασίας  

 
Διαστάσεις 

 
AVE 

“Εκπαίδευση” στην ομαδική 
εργασία 

 (Shared Variance) R2 

“Αξία” ομαδικής 
εργασίας   

R2 
“Εκπαίδευση” 
στην ομαδική 
εργασία 

 
0.577 

-  
0.020  

“Αξία” της 
ομαδικής 
εργασίας   

0.467  - 

 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραγόντων της ομαδικής εργασίας υπολογίστηκε σε  

r = -0.140 αντανακλώντας απόλυτα την εννοιολογική τους διαφοροποίηση.  
 

Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης υποστηρίζουν τη 

χρησιμοποιούμενη κλίμακα μέτρησης της ομαδικής εργασίας με τη δομή των δύο 

διακριτών παραγόντων. Οι βασικοί δείκτες προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης 

βρίσκονται πάνω από 0.90, ενώ και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος RMSEA είναι 

σε αρκετά χαμηλά επίπεδα (0.066), επιβεβαιώνοντας την ικανοποιητική προσαρμογή του 

στα εμπειρικά δεδομένα της μελέτης.  

Οι δείκτες AVE και R2 που υπολογίστηκαν επιβεβαιώνουν τη διακριτότητα των δύο 

παραγόντων της ομαδικής εργασίας (AVE > R2). 

 

ικανοποίησης  για τα μέλη της ομάδας. 

 Δείκτες προσαρμοστικότητας     
 GFI .972    
 AGFI .940    
 TLI .959    
 NFI .959    
 CFI .975    
 RMSEA .066    
                                            Chi-Square= 31.685,   DF=13,     Sign=.003 
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5Α.3  Παρουσίαση και ανάλυση προτεινόμενων θεωρητικών Μοντέλων 

 

Το τελευταίο αλλά σημαντικότερο στάδιο ανάλυσης εστιάζεται στην ανάπτυξη και έλεγχο 

του προτεινόμενου δομικού μοντέλου που παρουσιάστηκε στο τέλος του κεφαλαίου 3 και 

απεικονίζει τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ των υπό εξέταση σύνθετων 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα, επιχειρείται ο έλεγχος της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει 

το «υποστηρικτικό» εργασιακό περιβάλλον -όπως ορίστηκε από τους παράγοντες της 

ομαδικής εργασίας (αξία και εκπαίδευση), της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης-, πάνω στη ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζομένων, η οποία αποτελεί 

την εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου.  

 

Ο έλεγχος του μοντέλου όπως προτάθηκε στο τέλος του 3ου κεφαλαίου (σχήμα 3.4) δεν 

καθίσταται όμως εφικτός, λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητας των μεταβλητών της 

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει 

την ενσωμάτωσή τους στο ίδιο δομικό μοντέλο. Έτσι, το προτεινόμενο αρχικά μοντέλο 

τροποποιήθηκε και αντί αυτού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος δύο «νέων» εναλλακτικών 

μοντέλων, με το ένα να περιλαμβάνει την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και το άλλο 

την ικανοποίηση από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών.   

  

Ο έλεγχος των εναλλακτικών μοντέλων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της “δομικής 

ανάλυσης εξισώσεων” (Structural Equation Modeling -SEM) με χρήση του ειδικού 

λογισμικού AMOS. H SEM αποτελεί ένα προηγμένο στατιστικό εργαλείο το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την παροχή περισσότερο αξιόπιστων απαντήσεων στο θέμα της 

αιτιατότητας (causality). Η τεχνική ελέγχου ενός υποθετικού μοντέλου απέναντι σε άλλα 

εναλλακτικά μοντέλα, καθώς και απέναντι σε μία κατάσταση μη ύπαρξης σχέσεων, 

καθιστά τη SEM ιδανικό εργαλείο για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Η μέθοδος της 

SEM  χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες (Kelloway, 1998) ειδικά για τον 

έλεγχο των υποθέσεων αιτιατών επιδράσεων. Συνθήκη για τη SEM αποτελεί ένας εκ των 

προτέρων ορισμός των μεταβλητών του μοντέλου, ανάμεσα στις οποίες ο ερευνητής 

επιθυμεί να αξιολογήσει τις σχέσεις ή τις συνδέσεις, καθώς επίσης και την έντασή τους. Ο 

σκοπός ενός δομικού μοντέλου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβλητές 

που το συνθέτουν, συνδέονται μεταξύ τους σε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ο Bollen (1989, 

in Kelloway, 1998) ορίζει τη βασική υπόθεση της SEM ως εξής:  S = S(T), όπου: S είναι 

ένας πίνακας (matrix) συνδιακύμανσης (covariance) του παρατηρούμενου πληθυσμού, T 
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ένα διάνυσμα (vector) των παραμέτρων του μοντέλου, και S(T) ένας πίνακας 

συνδιακύμανσης ως συνέπεια ή αποτέλεσμα του μοντέλου. Ο σκοπός της SEM είναι να 

εξηγήσει τα υποδείγματα της συνδιακύμανσης τα οποία παρατηρούνται μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Το δομικό μοντέλο αποτελεί ουσιαστικά μία ερμηνεία του 

τρόπου συσχέτισης ή διασύνδεσης (ή όχι)  δύο ή περισσότερων μεταβλητών.  

 

H SEM θεωρείται μία συνεκτική προσέγγιση για τον έλεγχο υποθέσεων σχετικά με τις 

σχέσεις επίδρασης μεταξύ παρατηρήσιμων (observed) και μη παρατηρήσιμων (latent) 

μεταβλητών (Hoyle, 1995). Τα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύσσονται μέσω της SEM 

ενσωματώνουν δύο είδη μεταβλητών: τις ¨λανθάνουσες¨ (latent) ή μη παρατηρήσιμες 

μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν στους παράγοντες ή στις κύριες συνιστώσες της 

παραγοντικής ανάλυσης και τις ¨παρατηρήσιμες¨ μεταβλητές (manifest) οι οποίες 

αντιστοιχούν στα αρχικά διατυπωμένα ερωτήματα που συνθέτουν το εργαλείο της 

επισκόπησης (ερωτηματολόγιο). Η εφαρμογή της σε γενικές γραμμές ακολουθεί μία 

διαδικασία από έξι στάδια: 

• εννοιολογικοποίηση του μοντέλου, όπου περιγράφονται οι υποτιθέμενες σχέσεις ανάμεσα 

στις εξεταζόμενες μεταβλητές-παράγοντες που έχουν αναδειχτεί από την πραγματοποίηση 

διερευνητικής ή επιβεβαιωτικής  παραγοντικής ανάλυσης  

• συγκεκριμενοποίηση του μοντέλου, που αναφέρεται στην ανάπτυξη του διαγράμματος των 

αιτιατών σχέσεων ανάμεσα στους μη παρατηρήσιμους (latent) παράγοντες και τη 

μετατροπή τους σε μία δέσμη δομικών εξισώσεων 

• έλεγχος του μοντέλου και εκτίμηση των παραμέτρων με χρήση του κατάλληλου 

λογισμικού. Ο έλεγχος του μοντέλου αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο τα διαθέσιμα 

εμπειρικά δεδομένα είναι επαρκή ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση των παραμέτρων 

• αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας του μοντέλου (τόσο για μοντέλα μέτρησης όσο και 

για δομικά μοντέλα). Εφαρμοζόμενη σε ένα μοντέλο μέτρησης, η τεχνική αντιστοιχεί στην 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) 

• ενδεχόμενη τροποποίηση του μοντέλου στα πλαίσια των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 

προσαρμοστικότητάς του  

• επιβεβαιωτικό έλεγχο του μοντέλου, ο οποίος προτείνεται από τους Hair et al. (1995) και 

αναφέρεται στην επιβεβαίωση των ευρημάτων του τελικού μοντέλου σε ένα σύνολο από 

νέα εμπειρικά δεδομένα, η οποία μπορεί να γίνει και με τον τυχαίο διαχωρισμό του 

δείγματος σε δύο μέρη.          
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Η εφαρμογή της SEM είναι δυνατή μέσω χρήσης ειδικών λογισμικών προγραμμάτων 

(LISREL, AMOS, CALIS, EQS). Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό AMOS.  

 

 

5Α.3.1  Έλεγχος εναλλακτικού Mοντέλου 1 

 

Στο πρώτο εναλλακτικό μοντέλο, ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται η ενδυνάμωση 

εργαζομένων η οποία συντίθεται από τους τρεις διακριτούς παράγοντες (αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα, αντιλαμβανόμενος έλεγχος και εσωτερίκευση οργανωσιακών στόχων) που 

επιβεβαιώθηκαν μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές που συνθέτουν το «υποστηρικτικό» εργασιακό περιβάλλον ορίζονται: i) η 

ομαδική εργασία, η οποία συντίθεται από τους παράγοντες της «αξίας» και της 

«εκπαίδευσης» όπως αυτοί αναδείχτηκαν και επιβεβαιώθηκαν από τη διενεργηθείσα 

διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση, ii) η ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών, η οποία αντιπροσωπεύεται από τα 11 ερωτήματα/στοιχεία που αναδείχτηκαν 

από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση και συνέθεσαν έναν ενιαίο παράγοντα που 

αναφέρεται στην ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών και αποτελεί σύνθεση στοιχείων  

συναισθηματικής κατανόησης (ενσυναίσθησης), ανταποκρισιμότητας, αξιοπιστίας και 

ασφάλειας. Ο τρόπος διασύνδεσης των εξεταζόμενων μεταβλητών, καθώς και η ένταση 

των σχέσεών τους ως αποτέλεσμα της ανάλυσης ροής (path analysis) του μοντέλου, 

απεικονίζονται αναλυτικά στο σχήμα 5.1 παρακάτω:  

 



Σχήμα 5.1 – Διάγραμμα ροής και δείκτες  Μοντέλου 1  

 

¨Αξία¨ στην 
Ομαδική 
Εργασία

Ενδυνάμωση 
(.229) 

Αντιλαμβανόμεν 
Έλεγχος 
(.409) 

Αντιλαμβανόμεν 
Ικανότητα 

(.293) 

Εσωτερίκευση 
Οργανωσιακών 

Στόχων 
(.568)

Ποιότητα Εσωτερικών 
Υπηρεσιών 

             (.137) 

¨Εκπαίδευση¨ 
στην Ομαδική 

Εργασία 

   .188 
   .232    .322    .335 

   .640 

   .542 

   .753 

.218 

x2 =27.316        df=6         p =0.000 

GFI =0.974,   AGFI =0.910,   NFI=0.909,   TLI=0.812,  CFI=0.925,  RMSEA =0.10 

 

* Οι αριθμοί κατά μήκος των βελών απεικονίζουν τα αντίστοιχα φορτία (Standardized 
Regression Weights). Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων είναι οι δείκτες R2 (Squared 
Multiple Correlations) των αντίστοιχων μεταβλητών και παραγόντων. 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα ροής, οι σχέσεις αιτιατότητας ανάμεσα στις υπό εξέταση 

μεταβλητές απεικονίζονται με τα αντίστοιχα βέλη κατά μήκος των οποίων αναγράφονται 

τα ¨φορτία¨ τους (Standardized Regression Weights) που δηλώνουν τον βαθμό επίδρασής 

τους. Αρκετοί συγγραφείς (Joreskog and Sorbom 1993, Bagozzi and Foxall 1996, 

Sharma 1996, Hair et al. 1995) σημειώνουν ότι η στήριξη αποκλειστικά στον έλεγχο χ2 

ως μέτρο προσαρμοστικότητας ενός μοντέλου δεν συνιστάται λόγω της ευαισθησίας του 

στο μέγεθος του δείγματος.  Οι δείκτες NFI (normed fit index) και CFI (comparative fit 

index) συστήνονται για την εξομάλυνση της επίδρασης του μεγέθους του δείγματος. Αν 

και δεν υπάρχουν αυστηρά περιοριστικοί κανόνες, ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό όριο των 

τιμών τους ορίζεται στο 0.90 (Benter and Bonett 1980, in Sweeney et al. 1999).  Άλλοι 

συγγραφείς μεταξύ των οποίων οι Bearden et al., (1982), Hair et al., (1995), Sharma 

(1996), προτείνουν τη χρησιμοποίηση κάποιων άλλων σταθμισμένων δεικτών για την 

αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας ενός μοντέλου.   Οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι 
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δείκτες είναι ο GFI (Goodness of Fit Index), o AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) και 

ο RMSE (Root Mean Square Error). Για τους δύο πρώτους θεωρείται ικανοποιητική μία 

τιμή πάνω από 0,80 ενώ για τον RMSEA που δείχνει το περιθώριο στατιστικού 

σφάλματος, μία αποδεκτή τιμή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,10 (Browne and 

Cudeck 1993, Sharma 1996).  

 

Οι δείκτες προσαρμοστικότητας του προτεινόμενου Μοντέλου 1 όπως υπολογίστηκαν 

παραπάνω, δείχνουν έναν ικανοποιητικό βαθμό προσαρμοστικότητάς του στα εμπειρικά 

δεδομένα της παρούσας μελέτης. Όλες οι σχέσεις επίδρασης μεταξύ των μεταβλητών είναι 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p=0.05. Προκύπτει δηλαδή ότι οι δύο 

παράγοντες της ομαδικής εργασίας («αξία» και «εκπαίδευση») και η ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών ως στοιχεία «υποστηρικτικού» εργασιακού περιβάλλοντος επιδρούν θετικά 

στην ενδυνάμωση των εργαζομένων η οποία συντίθεται από τρεις διακριτούς παράγοντες: 

i) την αντιλαμβανόμενη ικανότητα ii) τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο και iii) την 

εσωτερίκευση των οργανωσιακών στόχων. Και οι τρεις παράγοντες συμβάλλουν 

σημαντικά στην ερμηνεία της ενδυνάμωσης, με την εσωτερίκευση των οργανωσιακών 

στόχων να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και να ερμηνεύει το 56.8 % της συνολικής 

μεταβλητότητάς της.     

 

Οι δείκτες ροής (path coefficients ή regression weights) του μοντέλου είναι όλοι 

στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας p=0.05 (όπως προκύπτει  από τις τιμές 

του C.R που είναι αρκετά υψηλότερες από την τιμή 2 σε όλες τις περιπτώσεις). Οι δείκτες 

αυτοί μπορούν να ερμηνευτούν κατά τον ίδιο τρόπο με τους τυπικούς δείκτες της 

ανάλυσης παλινδρόμησης. Στο συγκεκριμένο μοντέλο για παράδειγμα, η τιμή 0.218 

ανάμεσα στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και στην ενδυνάμωση δείχνει ότι μία 

αύξηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών κατά μία μονάδα (και πιο συγκεκριμένα 

κατά μία τυπική απόκλιση) θα αυξήσει κατά 0.218 μονάδες (τυπικές αποκλίσεις) την τιμή 

της ενδυνάμωσης, με όλα τα άλλα σταθερά.  

 

Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν τις ερευνητικές υποθέσεις  Η1.3, Η1.5 και Η1.6 

που αναφέρονται στην επίδραση που μπορεί να ασκήσει ένα ¨υποστηρικτικό¨ εργασιακό 

περιβάλλον στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η 

άμεση θετική επίδραση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων (Η1.3), η άμεση θετική επίδραση και των δύο παραγόντων της ομαδικής 



 317

εργασίας (εκπαίδευσης και αξίας) στην ενδυνάμωση (Η1.6α και Η1.6β) και η θετική 

επίδραση της ομαδικής εργασίας (εκπαίδευσης και αξίας) στην ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών  (Η1.5α και Η1.5β). Οι παράγοντες της ομαδικής εργασίας επηρεάζουν και 

έμμεσα την ενδυνάμωση μέσω της άμεσης επίδρασης που ασκούν στην ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών.  

 

 

5Α.3.2  Έλεγχος εναλλακτικού Μοντέλου 2 

 

Για μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της επίδρασης του υποστηρικτικού 

εργασιακού περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση των εργαζομένων –και αφού δεν κατέστη 

εφικτή η ενσωμάτωση ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης στο ίδιο 

μοντέλο λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητάς τους- προβήκαμε στον έλεγχο ενός 

εναλλακτικού μοντέλου που απεικονίζει την επίδραση της ομαδικής εργασίας (αξία και 

εκπαίδευση) και της ικανοποίησης από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων. Συγκριτικά δηλαδή με το προηγούμενο μοντέλο 1, γίνεται 

αντικατάσταση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών από την ικανοποίηση. Ο τρόπος 

διασύνδεσης των εξεταζόμενων μεταβλητών καθώς και η ένταση των σχέσεών τους ως 

αποτέλεσμα της ανάλυσης ροής (path analysis) του μοντέλου, απεικονίζονται αναλυτικά 

στο σχήμα 5.2: 
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Σχήμα 5.2 –  Διάγραμμα ροής και δείκτες  Mοντέλου 2 

x2 =28.473        df=6         p =0.000 

GFI =0.973 ,   AGFI =0.906,   NFI=0.902,   TLI=0.797,  CFI=0.919,  RMSEA =0.107 

*Οι αριθμοί κατά μήκος των βελών απεικονίζουν τα αντίστοιχα φορτία (Standardized 
Regression Weights) και οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων είναι οι δείκτες R2 (Squared 
Multiple Correlations) των μεταβλητών και παραγόντων  
 

Οι δείκτες προσαρμοστικότητας του προτεινόμενου Μοντέλου 2 όπως υπολογίστηκαν 

παραπάνω, δείχνουν επίσης ικανοποιητικό βαθμό προσαρμοστικότητάς του στα εμπειρικά 

δεδομένα της μελέτης. Όλες οι σχέσεις επίδρασης είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας p=0.05. Προκύπτει δηλαδή ότι οι δύο παράγοντες της ομαδικής εργασίας 

που αναφέρονται στην “αξία” και στην “εκπαίδευση” αντίστοιχα, καθώς και η 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ως στοιχεία 

«υποστηρικτικού» εργασιακού περιβάλλοντος, ασκούν θετική επίδραση στην ενδυνάμωση 

των εργαζομένων, η οποία συντίθεται από τους τρεις διακριτούς παράγοντες: i) της 

αντιλαμβανόμενης ικανότητας ii) του αντιλαμβανόμενου ελέγχου και iii) της 

εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων. Και οι τρεις παράγοντες της ενδυνάμωσης 

συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία της, με την εσωτερίκευση των οργανωσιακών 

στόχων να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και να ερμηνεύει το 58.5 % της συνολικής 

μεταβλητότητάς της.     

 

¨Αξία¨ στην 
Ομαδική 
Εργασία

Ενδυνάμωση 
(.203) 

Αντιλαμβανόμεν
Έλεγχος 
(.392) 

Αντιλαμβανόμεν
Ικανότητα 

(.296) 

Εσωτερίκευση 
Οργανωσιακών 

Στόχων 
(.585)

Ικανοποίηση 
             (.132) 

¨Εκπαίδευση¨ 
στην Ομαδική 

Εργασία 

   .331 
   .203    .210 

   .358 

   .135 

   .626 

   .544 

   .765 
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Όπως και στο προηγούμενο Μοντέλο 1 (αντίστοιχα με την ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών), υποστηρίζονται οι υποθέσεις Η1.5α, Η1.5β και Η1.6α, Η1.6β που 

αναφέρονται στην θετική επίδραση της ομαδικής εργασίας (εκπαίδευσης και αξίας) στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και στην 

ενδυνάμωσή τους. Τα ευρήματα υποστηρίζουν επιπλέον και την ερευνητική υπόθεση Η1.4 

που αναφέρεται στην άμεση θετική επίδραση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, στην ψυχολογική ενδυνάμωσή τους.   

 

Οι δείκτες προσαρμοστικότητας των εναλλακτικών Μοντέλων 1 και 2 (σχήμα 5.1 και 

σχήμα 5.2) παρουσιάζουν ελάχιστες αποκλίσεις, γεγονός που ενισχύει το εύρημα της μη 

διακριτότητας (ή επικάλυψης) της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης 

στο ιδιαίτερο ερευνητικό περιβάλλον της μελέτης. Οι δείκτες φαίνεται να είναι οριακά 

καλύτεροι στο Μοντέλο 1.  Αν και στα δύο μοντέλα οι περισσότεροι δείκτες είναι πάνω 

από 0.90, ο δείκτης στατιστικού σφάλματος RMSEA κινείται σε οριακά ανεκτά επίπεδα 

(0.10). Θεωρούμε όμως ότι σε συνδυασμό με τις τιμές των υπόλοιπων δεικτών 

προσαρμοστικότητας των μοντέλων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, 

οι σχέσεις επίδρασης μεταξύ των μεταβλητών που απεικονίζονται στα δύο εναλλακτικά 

προτεινόμενα μοντέλα μπορούν να υποστηριχθούν σε σημαντικό βαθμό.      

 

Από τη σύγκριση των ευρημάτων των δύο μοντέλωνπροκύπτει ότι η θετική επίδραση της 

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών στην ενδυνάμωση των εργαζομένων είναι ισχυρότερη 

(.218), συγκριτικά με την επίδραση της ικανοποίησης (.135). Επίσης η ομαδική εργασία 

και η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ερμηνεύουν μεγαλύτερο ποσοστό της 

μεταβλητότητας της ενδυνάμωσης (22,9%) από ότι η ομαδική εργασία και η ικανοποίηση 

(20,3%).  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στα ευρήματα σχετικής εργασίας που διερεύνησε 

την επίδραση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και της ικανοποίησης στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων (Δημητριάδη και Μαρούδας, 2007). Λόγω μη υποστήριξης 

της διακριτότητας των δύο μεταβλητών (ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

ικανοποίησης) οι συγγραφείς προέβησαν σε έλεγχο και πρότειναν δύο εναλλακτικά δομικά 

μοντέλα, με το πρώτο να απεικονίζει την επίδραση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών 

στην ενδυνάμωση και το δεύτερο την επίδραση της ικανοποίησης στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. Όλες οι επιδράσεις βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές και να 
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ερμηνεύουν το 11,3% και 6,7% της συνολικής μεταβλητότητας της ενδυνάμωσης, 

αντίστοιχα. Η διεύρυνση του παραπάνω μοντέλου με την ενσωμάτωση των δύο 

διαστάσεων της ομαδικής εργασίας (¨εκπαίδευση¨ και ¨αξία¨) στη σύνθεση του 

«υποστηρικτικού» εργασιακού περιβάλλοντος ως σημαντικού προσδιοριστικού παράγοντα 

της ενδυνάμωσης των εργαζομένων, φαίνεται να βελτιώνει σημαντικά το ποσοστό της 

συνολικής ερμηνείας  της.  

 

Σε ότι αφορά  στην ομαδική εργασία, φαίνεται να ασκεί άμεση θετική επίδραση τόσο στην 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών (και στην ικανοποίηση) όσο και στην ενδυνάμωση. Και 

στις δύο περιπτώσεις (μοντέλα 1 και 2), ο παράγοντας της ¨εκπαίδευσης¨ ασκεί 

μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών (.322) -και στην ικανοποίηση 

(.331)-. Αντίθετα, ο παράγοντας της ¨αξίας¨ επηρεάζει άμεσα περισσότερο την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων (.335, μοντέλο1) και (.358, μοντέλο 2).  

 

Συμπερασματικά, τα παραπάνω δομικά μοντέλα (1 και 2)  υποστηρίζουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα ¨υποστηρικτικό¨ (supported) 

εργασιακό περιβάλλον στη διαμόρφωση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων. 

Ομαδική εργασία, ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίηση μπορούν να 

συμβάλλουν δυναμικά στη βελτίωση της αντιλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους  

ψυχολογικής τους ενδυνάμωσης. 

 

Από τα ευρήματα των στατιστικών αναλύσεων της πρώτης μελέτης, πέντε από τις 

διατυπωθείσες ερευνητικές υποθέσεις υποστηρίχθηκαν ενώ τρεις δεν μπόρεσαν να 

ελεγχθούν και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητας 

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης. Συγκεκριμένα:  

Η1.1: υποστηρίχθηκε                                                    

Η1.2: δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης                          

Η1.3: υποστηρίχθηκε                                

Η1.4: υποστηρίχθηκε        

Η1.5 (Η15α και Η15β): υποστηρίχθηκε  

Η1.6 (Η16α και Η16β): υποστηρίχθηκε                   

Η1.7: δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχός της και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  

Η1.8: δεν ήταν δυνατός ο έλεγχός της και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  
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5Α.4  Ευρήματα ποιοτικής έρευνας  

 

Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με βάση έναν οδηγό 

συνέντευξης που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτημα 3). Όλες οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 

συνολικά δέκα εννέα (19) εφοριακοί υπάλληλοι εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν 

προϊστάμενοι τμημάτων και οι δύο (2) προϊστάμενοι διευθύνσεων, από πέντε διαφορετικές 

Δ.Ο.Υ της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 10 (52.6%) ήταν άντρες και 9 γυναίκες. Ως προς 

μορφωτικό τους επίπεδο 15 (78.9%) ήταν πανεπιστημιακής, 3 τεχνολογικής και 1 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 43.67 έτη 

με μέσο όρο προϋπηρεσίας 15.84 έτη. Η ποιοτική έρευνα που είχε συμπληρωματικό ως 

προς τα ποσοτικά δεδομένα χαρακτήρα, διεξήχθη κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου και  

Ιουνίου του 2007.   

 

Από τα ευρήματα της ανάλυσης προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. στην 

πλειοψηφία τους αντιλαμβάνονται την ψυχολογική τους ενδυνάμωση ως ένα μέσο 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

εργασίας που αφορούν στη συνεχή εκπαίδευσή τους, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην 

υποστήριξη και στην ψυχολογική τους ενθάρρυνση και υποκίνηση για ανάληψη 

πρωτοβουλιών και την  επίλυση σχετικών με την εργασία τους προβλημάτων. Η πιο συχνή 

αναφορά από το σύνολο σχεδόν των αποκρινομένων γίνεται στην αναγκαιότητα συνεχούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της οποίας ενισχύεται το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και 

ασφάλειάς τους. Αυτό φαίνεται λογικό και μπορεί να αποδοθεί στην ιδιαίτερα πολύπλοκη 

και απαιτητική από άποψη γνώσεων φύση των εργασιακών καθηκόντων τα οποία δύσκολα 

μπορούν να τυποποιηθούν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παροχή κινήτρων που 

αφορούν κυρίως σε αυξημένες αποδοχές. Παράλληλα με την αναγκαιότητα υψηλού 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης, επισημαίνεται και η αναγκαιότητα για απεξάρτηση 

των Υπηρεσιών από μικροπολιτικούς παράγοντες.    

 

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ενδυνάμωση των εφοριακών υπαλλήλων όπως 

προέκυψαν από τις διενεργηθείσες σε βάθος συνεντεύξεις μπορούν να ταξινομηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες:     

• συνεχής εκπαίδευση/κατάρτιση/πληροφόρηση 

• υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας) 
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• εργασιακές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα 

(συναδελφική αλληλεγγύη) 

• υποστήριξη  (τεχνική, διοικητική, νομική) 

• θέσπιση σαφών και αντικειμενικών στόχων με καθιέρωση καθηκοντολογίου/ 

προσοντολογίου (“να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει”) 

• αξιοκρατία και αμεροληψία στην αντιμετώπιση των εργαζομένων από τη διοίκηση 

• περιορισμό της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας μέσω απλοποίησης των 

φορολογικών διαδικασιών 

• παροχή κινήτρων (οικονομικών και μη) 

• ψυχολογική ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών  

• σχεδιασμός θέσεων εργασίας με ενδιαφέρον που να καλύπτουν τις εσωτερικές 

ανάγκες των εργαζομένων ανάλογα με τις δυνατότητες, τις γνώσεις και το 

μορφωτικό τους επίπεδο. 

       

Οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ σε γενικές γραμμές θεωρούν όχι μόνο χρήσιμη αλλά και 

απαραίτητη την ενδυνάμωση τόσο για τους ίδιους όσο και για την Υπηρεσία τους, λόγω 

του πολυδαίδαλου φορολογικού συστήματος και του ευρέος φάσματος δύσκολα 

τυποποιήσιμων φορολογικών διεργασιών που απαιτούν εξατομικευμένη σχεδόν 

αντιμετώπιση. Εκτός από την αύξηση της εργασιακής απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών, η ενδυνάμωση των εργαζομένων μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιπλέον, θεωρείται ως ένα μέσο καταπολέμησης της 

ευθυνοφοβίας και της αύξησης της αυτοεκτίμησης και εργασιακής ικανοποίησης. 

Χαρακτηριστικά κάποιος εργαζόμενος αναφέρει «…να νιώθεις ότι δημιουργείς, όχι ότι 

κάνεις αγγαρεία…», υποδηλώνοντας την αναγκαιότητα τόνωσης της αντίληψης περί 

σπουδαιότητας και δημιουργικότητας της εργασίας. Στους κυριότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ενδυνάμωσης των εργαζομένων που στην πλειοψηφία τους ταυτίζονται με 

τα στοιχεία που τη συνθέτουν και αναφέρθηκαν προηγουμένως, αξίζει να επισημανθεί η 

σημασία που δίνεται στην αξιοκρατία και στην εξάλειψη του κομματισμού που την 

περιορίζει. 

 

Παρά την αναγνώριση της χρησιμότητάς της, η εφαρμογή της παρουσιάζει αρκετές και 

σημαντικές δυσκολίες που σχετίζονται με το ιδιαίτερο περιβάλλον λειτουργίας των Δ.Ο.Υ 
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και εν γένει της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι δυσκολίες αυτές –όπως καταγράφηκαν-

κινούνται στον άξονα “Μονιμότητα – Κομματισμός – Αναξιοκρατία” ο οποίος ενισχύεται 

και από την έντονη γραφειοκρατία και φορολογική πολυνομία. Οι περισσότεροι 

ερωτώμενοι εφοριακοί υπάλληλοι θεωρούν το Δημόσιο ως δέσμιο κομματικών 

συμφερόντων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ευέλικτης και 

αποτελεσματικής διοίκησης. Επιπλέον ως δυσκολίες σε επίπεδο εφαρμογής αναφέρονται 

τα ανεπαρκή μέσα και η απουσία αντικειμενικής αξιολόγησης και αξιοκρατίας που 

τροφοδοτούν την “δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία” της αδιαφορίας και της απάθειας. 

Τέλος, η μη δυνατότητα παροχής κινήτρων και το χαμηλό επίπεδο ουσιαστικών 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων, επισημαίνονται ως βασικοί παράγοντες αδυναμίας 

αξιοποίησης και υποκίνησης των εργαζομένων (κυρίως από την πλευρά των 

προϊσταμένων-ερωτώμενων). Με μικρότερη συχνότητα αναφέρεται και η έλλειψη ενός 

συστήματος καθιέρωσης σαφών εργασιακών διαδικασιών για τη διασφάλιση του 

εργαζόμενου. 

 

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες εφαρμογής της ενδυνάμωσης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολύπαθης 

γραφειοπαθολογικής ελληνικής δημόσιας διοίκησης θεωρείται από την πλειοψηφία των 

αποκρινόμενων πολύ δύσκολο να υπερκεραστούν. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να 

ξεπεραστούν με τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης που να διασφαλίζουν 

την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, τον επανασχεδιασμό όλου του φορολογικού 

συστήματος, την περιστολή της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και διαδικασιών, την κατάργηση του κομματικού συνδικαλισμού, την 

βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, τη θέσπιση σαφών στόχων, τη συνεχή και 

εστιασμένη εκπαίδευση όλων των εργαζομένων. Όλα αυτά απαιτούν έμπρακτη πολιτική 

βούληση και αλλαγή της παγιωμένης εδώ και χρόνια δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας. Αν 

και η απεξάρτηση της δημόσιας διοίκησης από την εκάστοτε πολιτική εξουσία θεωρείται 

απαραίτητη, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί. 

Ειδικότερα ως μέτρα προτείνονται: 

• η σύνδεση θέσεων-αμοιβών 

• η καθιέρωση και πιστή εφαρμογή καθηκοντολογίου 

• εστιασμένη διά βίου εκπαίδευση όλων των εργαζομένων  
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• κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και εύκολη πρόσβαση από όλους  

• κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών οργάνων 

• αποκέντρωση των υπηρεσιών 

• ενθάρρυνση συμμετοχής όλων των εργαζομένων με υποβολή προτάσεων, συχνές 

συναντήσεις (meetings), κλπ.  

• δημιουργία συστήματος διαχείρισης παραπόνων των εργαζομένων 

• συνεχής αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής  

• αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και προαγωγών  

• άρση της μονιμότητας υπό όρους  

Από τους περισσότερους εργαζόμενους αναγνωρίζεται η ανάγκη ενός μακροχρόνιου 

σχεδιασμού για την αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας, ο οποίος όμως ουσιαστικά 

θεωρείται ανύπαρκτος. 

 

Στο ερώτημα αν η ενδυνάμωσή τους επηρεάζεται από τις εσωτερικές υπηρεσίες 

υποστήριξης που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους προκειμένου να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικότερα στα εργασιακά τους καθήκοντα, οι αποκρινόμενοι απάντησαν θετικά. 

Επισήμαναν ωστόσο την ανυπαρξία τους. Πιστεύουν ότι όπου υπάρχουν είναι τυχαίες και 

αποσπασματικές. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «…ο καθένας είναι μόνος του», 

«…επαφίενται στην αντίληψη του εκάστοτε προϊσταμένου και στο φιλότιμο του κάθε 

εργαζόμενου», αντανακλώντας μία γενική τάση αδιαφορίας των συναδέλφων τους να τους 

υποστηρίξουν. Ως το σημαντικότερο σχετικά πρόβλημα αναδείχτηκε η ύπαρξη 

“στεγανών” μεταξύ των πολλών και διαφορετικών τμημάτων των Δ.Ο.Υ., σε σημείο  που 

κάποιοι εργαζόμενοι να τα θεωρούν ως ξεχωριστούς  υπο-οργανισμούς. Το ζήτημα αυτό 

για τους περισσότερους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αρκετές φορές τους 

διαχωρίζει σε “προνομιούχους” και μη, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο απασχολούνται. 

Στο γεγονός αυτό επισημάνθηκε και η έντονη παρέμβαση του κομματικοποιημένου 

συνδικαλισμού. Παρόλα αυτά οι υπηρεσίες υποστήριξης σε γενικές γραμμές θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικές αφού στο πολύπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον των Δ.Ο.Υ η 

εργασία δύσκολα μπορεί να εκτελεστεί σε ατομικό επίπεδο. Ο βαθμός αλληλεξάρτησης 

των εργασιών –άρα και των εργαζομένων- είναι ιδιαίτερα υψηλός και για την παροχή μιας 

ολοκληρωμένης υπηρεσίας απαιτείται στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (μεταξύ 

εργαζομένων του ιδίου τμήματος, διαφορετικών τμημάτων, προϊσταμένων-υφισταμένων, 

διαφορετικών Δ.Ο.Υ, Κεντρικής Υπηρεσίας και Δ.Ο.Υ, Δ.Ο.Υ και άλλων δημοσίων 
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υπηρεσιών). Στον τομέα αυτό δεν βοηθάει η υφιστάμενη οργανωτική δομή τόσο των 

Δ.Ο.Υ. όσο και της συγκεντρωτικής Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τα ανεπαρκή 

μέσα επικοινωνίας. Ως παραδείγματα αναφέρονται –μεταξύ άλλων- η μη δυνατότητα 

άμεσων υπεραστικών τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  

 

Ως προς το ποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται, οι περισσότεροι 

αποκρινόμενοι εστιάστηκαν στη βελτίωση των μέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης 

ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή τους από τους συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα 

αναφέρονται στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος TAXIS που συνδέει on 

line τις Φορολογικές Υπηρεσίες, στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων σε 

όλα τα βασικά φορολογικά αντικείμενα, στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος με δυνατότητα e-πρόσβασης (όχι μόνο μεταξύ Δ.Ο.Υ αλλά 

όλων των δημοσίων υπηρεσιών) και στην καθιέρωση και λειτουργία δια-τμηματικών 

ομάδων εργασίας οι οποίες σταδιακά να οδηγήσουν στην κατάργηση των διακριτών 

τμημάτων. Επιπλέον επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου αρχείου με 

υπεύθυνους αρχειοθέτες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού κυρίως έργου. Τέλος, 

ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αποκέντρωση των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, 

στην υποστήριξη από τους προϊσταμένους, στην τεχνική και στη νομική υποστήριξη. 

 

Η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα του προσωπικού 

των Δ.Ο.Υ θα μπορούσε να βελτιωθεί με την καθιέρωση ενός σαφούς πλαισίου σχέσεων 

συνεργασίας και την προώθηση ενός νέου μοντέλου Δ.Ο.Υ με σταδιακή κατάργηση των 

διακριτών τμημάτων και την ανάπτυξη διαλειτουργικών αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η κάθε Δ.Ο.Υ θα πρέπει να 

θεωρείται ως ολότητα και όχι ως ένα άθροισμα διαφορετικών τμημάτων, η ύπαρξη των 

οποίων μάλλον εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα (μεγάλος αριθμός θέσεων προϊσταμένων, 

κλπ.) και δεν προάγει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του μέσου εργαζόμενου και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή 

προτείνεται –μεταξύ άλλων- και ο περιορισμός του αριθμού των Δ.Ο.Υ για καλύτερο 

συντονισμό και αξιοποίηση του προσωπικού. Η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης για την 

αύξηση της αυτοπεποίθησης και εργασιακής ασφάλειας επισημαίνεται ιδιαίτερα και στο 

σημείο αυτό, όπως επίσης και η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και υποστήριξης 

από τους προϊσταμένους.       
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Συμπερασματικά, τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνουν 

τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά 

των τριών διαστάσεων της ενδυνάμωσης (αντιλαμβανόμενη ικανότητα, έλεγχος και 

εσωτερίκευση οργανωσιακών στόχων) και επιπλέον αναδεικνύουν και κάποιους άλλους 

βασικούς παράγοντες –που σχετίζονται με τη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης- μεταξύ των οποίων η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η ανάγκη απεξάρτησης της 

δημόσιας διοίκησης από πολιτικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, ως βασική 

προϋπόθεση πραγματικής ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού εργασιακού 

περιβάλλοντος -του οποίου αναγνωρίζεται η σπουδαιότητά του- αναδεικνύεται η 

επιτακτική ανάγκη για ένα γενικό «νοικοκύρεμα» και η δημιουργία ενός σταθερού και 

διάφανου πλαισίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ και εργασιακών σχέσεων.     

 



 327

ΕΝΟΤΗΤΑ 5Β    - Β΄  ΜΕΛΕΤΗ 
 
Η δεύτερη μελέτη –όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου- εστιάζεται στους 

φορολογούμενους οι οποίοι αποτελούν τους “εξωτερικούς” πελάτες, ήτοι τους τελικούς 

αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δ.Ο.Υ. Εξετάστηκαν ως προς δύο σύνθετες 

μεταβλητές: α) την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών και β) την ικανοποίησή τους 

από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. Οι διατυπωθείσες στο τέλος του τρίτου 

κεφαλαίου ερευνητικές υποθέσεις, εστιάζονται στη διερεύνηση των σχέσεων των δύο 

μεταβλητών.  

 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων προκειμένου 

να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις έχουν ως εξής:  

• αρχικά διενεργήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA) για τον έλεγχο 

της διακριτότητας των δύο μεταβλητών, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των  

ερωτημάτων των διεθνώς καθιερωμένων ερευνητικών εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρησή τους.   

• στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική σνάλυση (EFA) για 

την περαιτέρω διερεύνηση της διαστασιμότητας και διακριτότητας των δύο 

μεταβλητών.  

• τέλος, με βάση τα ευρήματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης του 

προηγούμενου σταδίου, διενεργήθηκε εκ νέου επιβεβαιωτική παραγοντική 

ανάλυση (CFA) για τον περαιτέρω έλεγχο της διακριτότητας των δύο μεταβλητών.  

Παράλληλα με τη διενέργεια της CFA -και στα δύο στάδια- υπολογίστηκαν και τρεις 

βασικοί δείκτες ελέγχου διακριτότητας (Composite Construct Reliability -CCR, Average 

Variance Extracted ή Μέση Εξαγόμενη Διασπορά –AVE και Συντελεστής Προσδιορισμού 

R2).  

Η παρουσίαση των ευρημάτων αρχίζει με την παράθεση των αποτελεσμάτων  

περιγραφικής στατιστικής, ανά μεταβλητή.  
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5Β.1 Αποτελέσματα  περιγραφικής στατιστικής, ανά σύνθετη μεταβλητή 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: ο απόλυτος αριθμός και το αντίστοιχο ποσοστό 

αποκρίσεων που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα/βαθμό της χρησιμοποιούμενης 7βαθμης 

κλίμακας όλων των ερωτημάτων, το σύνολο των αποκρίσεων, ο μέσος όρος κάθε 

ερωτήματος/μεταβλητής, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση. 

Οι ενδείξεις v2, v3, v4, κλπ., αντιστοιχούν στα ερωτήματα/μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, όπως αυτό 

κωδικοποιήθηκε για διευκόλυνση των στατιστικών αναλύσεων (βλ. Παράρτημα 2).  

 
 
5Β.1.1 Ποιότητα υπηρεσιών  

Πίνακας 5Β.1-  Αντιλαμβανόμενη  ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. 

 Ερωτήματα  (items) Σ.Α 
(7) 

 

 
 

6 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
Δ.Α 
(1) 

 

 
Σύν 

 
ΜΟ 

 
Δ 

 
ΤΑ 

 
 

V5 
Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
φορολογούμενους. 

 
10 

2,4% 

 
42 

9,9% 

 
83 

19,5% 

 
86 

20,2% 

 
92 

21,6% 

 
76 

17,9% 

 
36 

8,5% 

 
425 

100% 
3,64 4,00 1,539 

V6 Οι ΔΟΥ δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στους 
φορολογούμενους. 

 
7 

1,7% 

 
16 

3,8% 

 
40 

9,4% 

 
106 
25% 

 
93 

21,9% 

 
112 

26,4% 

 
50 

11,8% 

 
424 

100% 
3,12 3,00 1,399 

V9 Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν 
άμεση εξυπηρέτηση από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

 
6 

1,4% 

 
35 

8,3% 

 
66 

15,6% 

 
100 

23,6% 

 
100 

23,6% 

 
73 

17,3% 

 
43 

10,2% 

 
423 

100% 
3,48 3,00 1,479 

V11 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
αντιμετωπίζουν τους 
φορολογούμενους με 
ενδιαφέρον. 

 
4 

0,9% 

 
25 

5,9% 

 
63 

14,9% 

 
111 

26,2% 

 
91 

21,5% 

 
82 

19,3% 

 
48 

11,3% 

 
424 

100% 
3,35 3,00 1,437 

V14 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι 
πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν τους 
φορολογούμενους. 

 
7 

1,7% 

 
38 
9% 

 
71 

16,7% 

 
101 

23,8% 

 
102 

24,1% 

 
63 

14,9% 

 
42 

9,9% 

 
424 

100% 
3,56 4,00 1,488 

V15 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι 
ευγενικοί 

 
14 
3,3% 

 
45 
10,6% 

 
78 
18,4% 

 
110 
25,9% 

 
98 
23,1% 

 
54 
12,7% 

 
26 
6,1% 

 
425 
100% 

3,83 4,00 1,472 

V16 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
κατανοούν τις ανάγκες των 
φορολογούμενων.  

 
8 
1,9% 

 
36 
8,5% 

 
79 
18,6% 

 
101 
23,8% 

 
107 
25,2% 

 
61 
14,4% 

 
33 
7,8% 

 
425 
100% 

3,64 4,00 1,447 

V21 Συνεργασιμότητα των ΔΟΥ με 
τους φορολογούμενους 

 
7 

1,6% 

 
26 

6,1% 

 
80 

18,8% 

 
128 

30,1% 

 
115 

27,1% 

 
51 

12% 

 
18 

4,2% 

 
425 

100% 
3,72 4,00 1,281 
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V3 Οι ΔΟΥ παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στον χρόνο που 
έχουν δεσμευτεί. 

 
12 

2,8% 

 
43 

10,2% 

 
75 

17,7% 

 
109 

25,8% 

 
90 

21,3% 

 
54 

12,8% 

 
40 

9,5% 

 
423 

100% 
3,71 4,00 1,529 

V4 Οι ΔΟΥ ενημερώνουν τους 
φορολογούμενους σχετικά με 
το χρόνο διεκπεραίωσης των 
υποθέσεών τους.  

 
12 

2,8% 

 
33 

7,8% 

 
71 

16,8% 

 
84 

19,9% 

 
95 

22,5% 

 
63 

14,9% 

 
65 

15,4% 

 
423 

100% 
3,43 3,00 1,617 

V7 Οι εγκαταστάσεις των ΔOY 
έχουν υψηλό επίπεδο 
αισθητικής 

 
1 

0,2% 

 
12 

2,8% 

 
12 

2,8% 

 
43 

10,1% 

 
78 

18,4% 

 
118 

27,8% 

 
161 

37,9% 

 
425 

100% 
2,22 2,00 1,300 

V17 Οι εγκαταστάσεις των ΔΟΥ 
είναι άνετες για το κοινό 

 
5 

1,2% 

 
19 

4,5% 

 
50 

11,8% 

 
73 

17,2% 

 
96 

22,6% 

 
106 

24,9% 

 
76 

17,9% 

 
425 

100% 
2,98 3,00 1,484 

V2 
 
Οι ΔΟΥ έχουν σύγχρονο 
τεχνικό εξοπλισμό 

 
13 

3,1% 

 
28 

6,6% 

 
95 

22,4% 

 
120 

28,2% 

 
99 

23,3% 

 
52 

12,2% 

 
18 

4,2% 

 
425 

100% 
3,84 4,00 1,358 

V8 
Οι ΔΟΥ χειρίζονται με 
υπευθυνότητα τις υποθέσεις 
των φορολογούμενων. 

 
11 

2,6% 

 
50 

11,8% 

 
101 

23.8% 

 
98 

23,1% 

 
93 

21,9% 

 
54 

12,75 

 
18 

4,2% 

 
425 

100% 
3,95 4,00 1,432 

V10 
Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με 
διαφάνεια. 

 
20 

4,7% 

 
55 

12,95 

 
75 

17,6% 

 
92 

21,6% 

 
90 

21,2% 

 
56 

13,2% 

 
37 

8,7% 

 
425 

100% 
3,84 4,00 1,619 

V12 
Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
έχουν περιποιημένη εμφάνιση 

 
34 

8,0% 

 
78 

18,4% 

 
122 

28,8% 

 
92 

21,7% 

 
62 

21,7% 

 
25 

5,9% 

 
11 

2,6% 

 
424 

100% 
4,55 5,00 1,435 

V13 
Οι ΔΟΥ παρέχουν στους 
φορολογούμενους σωστή και 
έγκυρη πληροφόρηση. 

 
15 

3,5% 

 
48 

11,3% 

 
75 

17,6% 

 
113 

26,6% 

 
86 

20,2% 

 
65 

15,3% 

 
23 

5,4% 

 
425 

100% 
3,84 4,00 1,492 

V18 
Οι ΔΟΥ παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σωστά με την 
πρώτη φορά. 

 
3 

0,7% 

 
20 

4,7% 

 
60 

14,1% 

 
98 

23,1% 

 
110 

25,9% 

 
89 

20,9% 

 
45 

10,6% 

 
425 

100% 
3,26 3,00 1,379 

V19 
Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι 
ικανοί να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα των 
φορολογούμενων.  

 
16 

3,8% 

 
68 

16,0% 

 
113 

26,6% 

 
106 

24,9% 

 
70 

16,5% 

 
40 

9,4% 

 
12 

2,8% 

 
425 

100% 
4,26 4,00 1,406 

V20 
Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
έχουν τις γνώσεις να 
απαντήσουν σε ερωτήματα των 
φορολογούμενων. 

 
24 

5,6% 

 
74 

17,5% 

 
119 

28,1% 

 
97 

22,95 

 
73 

17,2% 

 
29 

6,8% 

 
8 

1,9% 

 
424 

100% 
4,43 5,00 1,386 

V22 
Οι ΔΟΥ τηρούν τα αρχεία τους 
με ακρίβεια 

 
26 

6,2% 

 
67 

15,9% 

 
91 

21,6% 

 
87 

20,6% 

 
82 

19,4% 

 
49 

11,6% 

 
20 

4,7% 

 
422 

100% 
4,15 4,00 1,573 

V23 
Οι ΔΟΥ έχουν βολικό ωράριο 
λειτουργίας. 

 
19 

4,5% 

 
56 

13,25 

 
65 

15,3% 

 
58 

13,6% 

 
78 

18,4% 

 
79 

18,6% 

 
70 

16,5% 

 
425 

100% 
3,50 3,00 1,803 

V24 
 
Συνολική ποιότητα 
υπηρεσιών 

 
1 

0,2% 

 
11 

2,6% 

 
80 

18,9% 

 
150 

35,5% 

 
123 

29,1% 
 

 
42 

9,9% 

 
16 

3,8% 

 
423 

100% 
3,65 4,00 1,105 

 
όπου:  ΣΑ= συμφωνώ απόλυτα,  ΔΑ= διαφωνώ απόλυτα,  Σύν.= σύνολο,   
ΜΟ= μέσος όρος,  Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 
 
Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι αξιολογούν τα 

περισσότερα στοιχεία που προσδιορίζουν την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα 

υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. κάτω από τον υποτιθέμενο μέσο όρο (4). Τα ερωτήματα στα οποία 

εμφανίζεται μέση βαθμολογία πάνω από τον νοητό μέσο –έστω οριακά- (v12=4.45, 

v19=4.26, v20=4.43 και v22=4.15) αναφέρονται στην ικανότητα και τις γνώσεις που 

διαθέτουν οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα και 
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ερωτήματά τους (v19 και 20), στην ακριβή τήρηση των  αρχείων των Δ.Ο.Υ (v22) και 

στην περιποιημένη εμφάνιση των εργαζομένων (v12), στοιχείο το οποίο παρουσιάζει και 

την υψηλότερη μέση βαθμολογία. Αντίθετα, η χαμηλότερη μέση βαθμολογία που 

αντανακλά και τον μεγαλύτερο βαθμό αρνητικών αντιλήψεων για την ποιότητα υπηρεσιών 

παρατηρείται στα ερωτήματα που αναφέρονται στο επίπεδο αισθητικής και άνεσης των  

εγκαταστάσεων των Δ.Ο.Υ (v7=2.22, v17=2.98). Σε χαμηλά επίπεδα και κάτω από την 

τιμή 3.50 βρίσκονται ακόμη οι μέσες βαθμολογίες πέντε ερωτημάτων. Δύο από αυτά 

(v6=3.12, v11=3.35) αναφέρονται στην συναισθηματική κατανόηση που δείχνουν οι 

εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. στους φορολογούμενους, δύο (v9=3.48, v4=3.43) έχουν να 

κάνουν με την ανταποκρισιμότητά τους στα αιτήματα των φορολογούμενων και ένα 

(v18=3.26) με την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, οι αντιλήψεις για το 

ωράριο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ κινούνται επίσης σε χαμηλά επίπεδα (V23=3.5) με το 

67.1% των αποκρινομένων να το διαβαθμίζει στον μέσο όρο και κάτω. 

 

Από τα αποτελέσματα του ερωτήματος που αναφέρεται στη διαβάθμιση της συνολικής 

ποιότητας των υπηρεσιών (v24=3.65), όπως και παραστατικά απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα 5Β.1, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των φορολογούμενων (78.3%) 

αντιλαμβάνεται τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ από μέτρια έως κακή, με το 

35.5% αυτών να την διαβαθμίζουν στον υποτιθέμενο μέσο όρο (4). Ένας στους πέντε 

φορολογούμενους αντιλαμβάνεται τις υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ σε συνολικό επίπεδο ως 

ανώτερης ποιότητας.        

 
 

0,2
2,6

18,9

35,5

29,1

9,9

3,8
0
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35
40

%

7 6 5 4 3 2 1

 
Διάγραμμα 5Β.1 – Διαβάθμιση συνολικής ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ (V24) ως 

ποσοστό επί τοις %. 
 

 



 331

5Β.1.2 Πελατειακή ικανοποίηση  

Πίνακας 5Β.2-  Ικανοποίηση φορολογούμενων από την ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ.   

 

 
Ερωτήματα  (items) 

 

Εξ. Ικ 
(3) 

 
2 

 
1 

 
0 

 
-1 

 
-2 

Εξ.Δυσ 
(-3) Σύν ΜΟ Δ ΤΑ 

V28 

 
Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ 
εργαζομένων των ΔΟΥ και 
φορολογούμενων. 
 

8 
1,9% 

75 
17,7% 

124 
29,2% 

95 
22,4% 

59 
13,9% 

40 
9,4% 

23 
5,4% 

424 
100% 0,21 0,00 1,461 

V29 
Παροχή ιδιαίτερης προσοχής 
των εργαζομένων των ΔΟΥ 
προς τους φορολογούμενους. 

4 
0,9% 

56 
13,2% 

131 
30,9% 

78 
18,4% 

76 
17,9% 

52 
12,3% 

27 
6,4% 

424 
100% -0,01 0,00 1,473 

V32 

Ταχύτητα ανταπόκρισης των 
εργαζομένων των ΔΟΥ προς 
τους φορολογούμενους. 

4 
0,9% 

63 
14,8% 

133 
31,3% 

65 
15,3% 

79 
18,6% 

44 
10,4% 

37 
8,7% 

425 
100% -0,02 0,00 1,543 

V33 Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών 
των εργαζομένων των ΔΟΥ 

20 
4,7% 

73 
17,2% 

133 
31,3% 

82 
19,3% 

53 
12,5% 

35 
8,2% 

29 
6,8% 

425 
100% 0,30 1,00 1,551 

V34 

 Αντιμετώπιση των 
φορολογούμενων από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ με 
υπευθυνότητα. 

10 
2,4% 

89 
21% 

164 
38,8% 

67 
15,8% 

47 
11,1% 

31 
7,3% 

15 
3,5% 

423 
100% 0,52 1,00 1,380 

V37 

Προθυμία των εργαζομένων 
των ΔΟΥ να εξυπηρετήσουν 
τους φορολογούμενους 

10 
2,4% 

81 
19,1% 

130 
30,6% 

65 
15,3% 

67 
15,8% 

44 
10,4% 

28 
6,6% 

425 
100% 0,20 1,00 1,553 

V38 Ευγένεια των εργαζομένων των 
ΔΟΥ 

21 
5% 

89 
21% 

133 
31,4% 

65 
15,3% 

61 
14,4% 

35 
8,3% 

20 
4,7% 

424 
100% 0,43 1,00 1,522 

V39 

Κατανόηση των αναγκών των 
φορολογούμενων από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ 

11 
2,6% 

65 
15,3% 

131 
30,8% 

87 
20,5% 

68 
16% 

42 
9,9% 

21 
4,9% 

425 
100% 0,19 0,00 1,457 

V42 

Ικανότητα των εργαζόμενων 
των ΔΟΥ να ανταποκρίνονται 
στα αιτήματα των 
φορολογούμενων. 

14 
3,3% 

89 
20,9% 

188 
44,2% 

47 
11,1% 

51 
12% 

31 
7,3% 

5 
1,2% 

425 
100% 0,66 1,00 1,290 

V44 

Συνεργασιμότητα των 
εργαζομένων των ΔΟΥ  με 
τους φορολογούμενους.  

7 
1,6% 

72 
16,9% 

157 
36,9% 

75 
17,6% 

58 
13,6% 

40 
9,4% 

16 
3,8% 

425 
100% 0,32 1,00 1,396 

V30 
Επίπεδο αισθητικής των 
εγκαταστάσεων των ΔΟΥ. 

6 
1,4% 

24 
5,6% 

88 
20,7% 

67 
15,8% 

71 
16,7% 

84 
19,8% 

85 
20% 

425 
100% -0,80 -1,00 1,638 

V40 

Ύπαρξη άνετων 
εγκαταστάσεων για το κοινό 
που συναλλάσσεται με τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

3 
0,7% 

48 
11,3% 

77 
18,1% 

75 
17,6% 

77 
18,1% 

75 
17,6% 

70 
16,5% 

425 
100% -0,60 -1,00 1,647 

V25 
Υπαρξη σύγχρονου τεχνικού 
εξοπλισμού των ΔΟΥ 

11 
2,6% 

72 
16,9% 

172 
40,5% 

71 
16,7% 

48 
11,3% 

39 
9,2% 

12 
2,8% 

425 
100% 0,44 1,00 1,364 

V26 

Παρεχόμενες υπηρεσίες των 
ΔΟΥ σύμφωνα με τη δέσμευσή 
τους.  

10 
2,4% 

84 
19,8% 

182 
42,85 

63 
14,8% 

56 
13,2% 

23 
5,45 

7 
1,6% 

425 
1005 0,60 1,00 1,251 

V27 

Πληροφόρηση των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ 
σχετικά με τον χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεών 
τους 

11 
2,6% 

69 
16,3% 

154 
36,4% 

76 
18,0% 

57 
13,5% 

37 
8,7% 

19 
4,5% 

423 
100% 0,32 1,00 1,428 

V31 

Υπευθυνότητα στο χειρισμό 
των υποθέσεων των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 
 

7 
1,6% 

87 
20,55 

165 
38,8% 

66 
15,5% 

58 
13,6% 

36 
8,5% 

6 
1,4% 

425 
100% 0,50 1,00 1,309 

V35 
Ευπρεπής εμφάνιση των 
εργαζομένων των ΔΟΥ 

49 
11,65 

153 
36,1% 

121 
28,5% 

54 
12,7% 

26 
6,1% 

16 
3,8% 

5 
1,2% 

425 
100% 1,18 1,00 1,302 

V36 
Ακριβής πληροφόρηση των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ 

12 
2,8% 

82 
19,3% 

152 
35,8% 

66 
15,6% 

65 
15,3% 

33 
7,8% 

14 
3,3% 

424 
1005 0,42 1,00 1,405 
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V41 

Εκτέλεση των υπηρεσιών των 
ΔΟΥ σωστά με την πρώτη 
φορά.  
 

4 
0,9% 

42 
9,9% 

147 
34,6% 

75 
17,6% 

78 
18,4% 

49 
11,5% 

30 
7,1% 

425 
100% -0,05 0,00 1,452 

V43 
Επίπεδο κατάρτισης των 
εργαζομένων των ΔΟΥ 

17 
4,0% 

130 
30,9% 

150 
35,6% 

51 
12,1% 

42 
10,0% 

24 
5,7% 

7 
1,7% 

421 
100% 0,83 1,00 1,321 

V45 

Διατήρηση αλάνθαστων 
αρχείων. 
 

19 
4,5% 

78 
18,4% 

131 
31,0% 

68 
16,1% 

60 
14,2% 

46 
10,9% 

21 
5,0% 

423 
100% 0,30 1,00 1,545 

V46 Ωράριο λειτουργίας των ΔΟΥ 17 
4,0% 

69 
16,2% 

89 
20,9% 

59 
13,9% 

77 
18,1% 

60 
14,1% 

54 
12,7% 

425 
100% -0,19 0,00 1,755 

V47 

Συνολική εκτίμηση για το 
επίπεδο υπηρεσιών που 
παρέχουν οι Δ.Ο.Υ 

1 
0,2% 

52 
12,3% 

158 
37,4% 

87 
20,6% 

79 
18,7% 

40 
9,5% 

5 
1,2% 

422 
100% 0,22 0,50 1,232 

 
 όπου: Εξ. Ικ.= εξαιρετικά ικανοποιημένος, Εξ. Δυσ.= εξαιρετικά δυσαρεστημένος,        
Σύν.= σύνολο,  ΜΟ= μέσος όρος,  Δ= διάμεσος,  ΤΑ= τυπική απόκλιση 
 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι η μέση βαθμολογία των 

περισσότερων ερωτημάτων που διαμορφώνουν την ικανοποίηση των φορολογούμενων 

από την ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ κινείται πολύ κοντά στο μηδέν που αποτελεί και 

τον νοητό μέσο όρο, υποδηλώνοντας οριακό βαθμό δυσαρέσκειας/ικανοποίησης. Είναι 

προφανές ότι οι αποκλίσεις είναι ιδιαίτερα μικρές και σε κανένα ερώτημα δεν εμφανίζεται 

υψηλή μέση βαθμολογία. Το μόνο ερώτημα στο οποίο η μέση βαθμολογία υπερβαίνει την 

τιμή 1 είναι αυτό που αναφέρεται στην ευπρεπή εμφάνιση των εργαζομένων (v35=1.18). Οι 

φορολογούμενοι εκφράζουν επίσης σχετικά υψηλό βαθμό ικανοποίησης από το επίπεδο 

κατάρτισης των εργαζομένων (v43=0.83), από την ικανότητα ανταπόκρισης στα αιτήματά 

τους (v42=0.66), από την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τη δέσμευση των 

υπαλλήλων (v26=0.60) και από την υπευθυνότητα με την οποία οι εργαζόμενοι χειρίζονται 

τις υποθέσεις τους (v31=0.50).       

 

Από την άλλη πλευρά, ο μεγαλύτερος βαθμός δυσαρέσκειας φαίνεται να προέρχεται από 

το επίπεδο αισθητικής και άνεσης των εγκαταστάσεων των Δ.Ο.Υ (v30=-0.80, v40=-0.60). 

Ως προς την ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού των Δ.Ο.Υ οι φορολογούμενοι 

δηλώνουν οριακά ικανοποιημένοι (v25=0,44). Επισημαίνεται ότι από το έτος 2000 έχει 

τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (γνωστό ως Taxis) που 

συνδέει ηλεκτρονικά όλες τις φορολογικές υπηρεσίες της χώρας και μέσω συνεχώς 

αναβαθμιζόμενων εφαρμογών συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση των φορολογούμενων. Τέλος, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους οι 

φορολογούμενοι δεν δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από το ωράριο λειτουργίας των 

Δ.Ο.Υ (v46= -0.19).  
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Ως προς το ερώτημα της συνολικής ικανοποίησης  (v47), όπως απεικονίζεται στο 

διάγραμμα 5Β.2 παρακάτω, οι φορολογούμενοι εκφράζουν κατά μέσο όρο οριακό βαθμό 

ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ (0.22). Ένας στους τρεις  

φορολογούμενους (29.4%) είναι δυσαρεστημένος από το συνολικό επίπεδο υπηρεσιών των 

Δ.Ο.Υ, ενώ οι τέσσερις στους δέκα περίπου (37.4%) εκφράζουν οριακό βαθμό 

ικανοποίησης. Το 76.7% των αποκρινομένων συγκεντρώνεται γύρω από τον μέσο όρο, 

μεταξύ 1 και -1, υποδηλώνοντας οριακό βαθμό δυσαρέσκειας/ικανοποίησης.  

 

0,2
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%
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Διάγραμμα 5Β.2 – Διαβάθμιση συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων από τις 

υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ (V47) ως ποσοστό επί τοις %. 
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5Β.2 Έλεγχος διαστασιμότητας και διακριτότητας ποιότητας υπηρεσιών και 

πελατειακής ικανοποίησης  

 

5Β.2.1 Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) – α΄ στάδιο 

 

Σε πρώτη φάση διενεργήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση προκειμένου να 

ελεγχθούν η διακριτότητα και η διαστασιμότητα των ερευνητικών εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των δύο υπό εξέταση μεταβλητών (αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών και πελατειακή ικανοποίηση). Τα ευρήματα της ανάλυσης 

περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 5Β.3. 

 

Πίνακας 5Β.3 -Διακριτότητα αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης – 
Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) 
 

  
Ερωτήματα και διαστάσεις 

Φορτία 
(συντελ. 

Beta) 

Composite 
Reliability 

(CCR) 

 Average Variance 
Extracted 

 (AVE) 
 Ποιότητα Υπηρεσιών  

(22 items)  
 0.932  0.395 

v11 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιμετωπίζουν 
τους φορολογούμενους με ενδιαφέρον. 

0.774    

v15 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι ευγενικοί. 0.795    
 
v14 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι πάντα 
πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους 
φορολογούμενους. 

0.786    

 v9 Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν άμεση 
εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους των 
ΔΟΥ. 

0.749    

V5 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ εμπνέουν 
εμπιστοσύνη στους φορολογούμενους. 

0.695    

V6 Οι ΔΟΥ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
φορολογούμενους 

0.698    

V16 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ κατανοούν τις 
ανάγκες των φορολογούμενων.  

0.730    

V21 Συνεργασιμότητα των ΔΟΥ με τους 
φορολογούμενους 

0.778    

V10 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους με διαφάνεια. 

0.638    

V8 Οι ΔΟΥ χειρίζονται με υπευθυνότητα τις 
υποθέσεις των φορολογούμενων. 

0.702    

V18 Οι ΔΟΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
σωστά με την πρώτη φορά. 

0.681    

V20 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ έχουν τις γνώσεις 
να απαντήσουν σε ερωτήματα των 
φορολογούμενων. 

0.619    
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V19 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα των 
φορολογούμενων.  

0.659    

V12 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ έχουν 
περιποιημένη εμφάνιση.  

0.457    

V4 Οι ΔΟΥ ενημερώνουν τους 
φορολογούμενους σχετικά με το χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. 

0.455    

V3 Οι ΔΟΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον 
χρόνο που έχουν δεσμευτεί.  

0.471    

V2 Οι ΔΟΥ έχουν σύγχρονο τεχνικό 
εξοπλισμό. 

0.343    

V13 Οι ΔΟΥ παρέχουν στους φορολογούμενους 
σωστή και έγκυρη πληροφόρηση. 

0.639    

V7 Οι εγκαταστάσεις των ΔOY έχουν υψηλό 
επίπεδο αισθητικής 

0.456    

V17 Οι εγκαταστάσεις των ΔΟΥ είναι άνετες για 
το κοινό. 

0.497    

V23 Οι ΔΟΥ έχουν βολικό ωράριο λειτουργίας.  0.371    
V22 Οι ΔΟΥ τηρούν τα αρχεία τους με ακρίβεια. 0.494    
V11 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιμετωπίζουν 

τους φορολογούμενους με ενδιαφέρον. 
0.774    

 Ικανοποίηση 
(22 items)  

 0.947  0.459 

v37 Προθυμία των εργαζομένων των ΔΟΥ να 
εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους 

0.807    

V38 Ευγένεια των εργαζομένων των ΔΟΥ 0.796    
V34 Αντιμετώπιση των φορολογούμενων από 

τους εργαζόμενους των ΔΟΥ με 
υπευθυνότητα. 

0.798    

V39 Κατανόηση των αναγκών των 
φορολογούμενων από τους εργαζόμενους 
των ΔΟΥ 

0.798    

V44 Συνεργασιμότητα των εργαζομένων των 
ΔΟΥ  με τους φορολογούμενους.  

0.819    

V33 Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των 
εργαζομένων των ΔΟΥ.   

0.687    

V29 Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των 
εργαζομένων των ΔΟΥ προς τους 
φορολογούμενους. 

0.799    

V42 Ικανότητα των εργαζόμενων των ΔΟΥ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 
φορολογούμενων. 

0.757    

V32 Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων 
των ΔΟΥ προς τους φορολογούμενους. 

0.767    

V28 Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων 
των ΔΟΥ και φορολογούμενων. 

0.699    

V43 Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων των 
ΔΟΥ. 

0.680    
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V31 Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων 
των φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 

0.776    

V41 Εκτέλεση των υπηρεσιών των ΔΟΥ σωστά 
με την πρώτη φορά.  

0.689    

V36 Ακριβής πληροφόρηση των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ 

0.693    

V26 Παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΟΥ σύμφωνα 
με τη δέσμευσή τους.  

0.672    

V25 Υπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού 
των ΔΟΥ 

0.470    

V27 Πληροφόρηση των φορολογούμενων από 
τις ΔΟΥ σχετικά με τον χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.  

0.585    

V45 Διατήρηση αλάνθαστων αρχείων. 0.578    
V46 Ωράριο λειτουργίας των ΔΟΥ.  0.361    
V30 Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων 

των ΔΟΥ. 
0.468    

V40 Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το 
κοινό που συναλλάσσεται με τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

0.473    

V35 Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων των 
ΔΟΥ.  

0.413    

V37 Προθυμία των εργαζομένων των ΔΟΥ να 
εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους 

0.807    

 Δείκτες προσαρμοστικότητας     
 GFI 0.598    
 AGFI 0.558    
 TLI 0.664    
 NFI 0.638    
 CFI 0.680    
 RMSEA 0.105    
 Chi-Square= 5140.124,   DF=901,     p=.000 

 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι δείκτες Average Variance Extracted (AVE) και 

Συντελεστής Προσδιορισμού (R2) ως κρίσιμοι δείκτες για την επιβεβαίωση ή όχι της 

διακριτότητας των δύο μεταβλητών (πίνακας 5Β.4) 

 

Πίνακας 5Β.4- Δείκτες διακριτότητας ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης φορολογούμενων 

Διαστάσεις Average Variance 
Extracted (AVE) 

Ποιότητα Υπηρεσιών 
(Shared Variance) R2 

Ικανοποίηση  
R2 

Ποιότητα 
Υπηρεσιών  

 
0.395 

 
- 

 
0.375  

Ικανοποίηση  
 

0.459  - 
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Τέλος, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης των δύο μεταβλητών, η τιμή του οποίου 

βρέθηκε  r = 0.823, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα στενή σχέση τους.  

 

Η διενέργεια επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης είχε διττό χαρακτήρα: αφενός τη 

διερεύνηση της διαστασιμότητας των δύο μεταβλητών και αφετέρου τον έλεγχο της 

διακριτότητάς τους. Τα ευρήματα όπως περιγράφονται παραπάνω στους πίνακες 5Β.3 και 

5Β.4, αν και εμφανίζουν υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας δεν υποστηρίζουν την διακριτότητα 

των δύο μεταβλητών. Οι δείκτες προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης 

(measurement model) είναι όλοι πολύ χαμηλοί, ενώ και το περιθώριο στατιστικού 

σφάλματος RMSEA κινείται οριακά πάνω από τα αποδεκτά όρια. Οι δείκτες 

προσαρμοστικότητας του μοντέλου, σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή συσχέτισης 

(r= 0.823) δεν υποστηρίζουν τη διακριτότητα των δύο μεταβλητών. Αντίθετα, δείχνουν ότι 

αποτελούν δύο επικαλυπτόμενες (overlapped) μεταβλητές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές 

του δείκτη της Μέσης Εξαγόμενης Διασποράς (AVE) είναι –έστω και οριακά- 

μεγαλύτερες από την τιμή του Συντελεστή προσδιοριμού (R2).    

 

 

5Β.2.2 Έλεγχος διαστασιμότητας ποιότητας υπηρεσιών και πελατειακής 

ικανοποίησης – Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (EFA) 

 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε περαιτέρω η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 

παραγοντικών δομών των δύο μεταβλητών. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor Analyses –EFA) με τη μέθοδο της 

Principal Axis Factoring –PAF με πλάγια περιστροφή των αξόνων, στα πλαίσια 

σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Conway and Huffcutt, 2003). Από τα ευρήματα 

της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και μετά από επαναλαμβανόμενη διαγραφή 

των ερωτημάτων που εμφάνιζαν χαμηλό φορτίο (κάτω από 0.50) ή “φόρτωναν” σε 

περισσότερους του ενός παράγοντες, προέκυψε μία δομή δύο παραγόντων. Στον πρώτο 

παράγοντα αντιστοιχούσαν τα επτά (7) από τα είκοσι δύο (22) αρχικά ερωτήματα της 

κλίμακας μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών και στον δεύτερο αντιστοιχούσαν τα δέκα 

(10) από τα είκοσι δύο (22) αρχικά ερωτήματα της κλίμακας της ικανοποίησης. Τα 

αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα 5Β.5:  
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Πίνακας 5Β.5 – Αποτελέσματα διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης – Έλεγχος 
διαστασιμότητας ποιότητας υπηρεσιών και πελατειακής ικανοποίησης   
 
  

Ερωτήματα    (items) Φορτία 

Κοινή 
Παραγοντική 
Διακύμανση 

(communality) 
  

  

 
F1 

(ικανοπο
ίηση) 

 
F2 

 (Ποιότητα 
υπηρεσιών) 

 

 V5 
Ass1  

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
φορολογούμενους. 

.023 .699 .511 

V6 
Emp1 

Οι ΔΟΥ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
φορολογούμενους 

-.066 .778 
.537 

 v9 
resp2 

Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από 
τους εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

.098 .692 .583 

v11 
emp2 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιμετωπίζουν τους 
φορολογούμενους με ενδιαφέρον. 

-.067 .848 .646 

 v14 
resp3 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους. 

.034 .779 .645 

V16 
Emp3 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ κατανοούν τις ανάγκες των 
φορολογούμενων.  

.078 .678 .540 

V21 
Emp4 

Συνεργασιμότητα των ΔΟΥ με τους φορολογούμενους .239 .578 .583 

V31 
Rel1 

Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 

.765 .049 .640 

V32 
Resp2 

Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων των ΔΟΥ 
προς τους φορολογούμενους. 

.576 ..234 .573 

V39 
Emp3 

Κατανόηση των αναγκών των φορολογούμενων από 
τους εργαζόμενους των ΔΟΥ 

.576 .272 .622 

V41 
Rel1 

Εκτέλεση των υπηρεσιών των ΔΟΥ σωστά με την πρώτη 
φορά.  

.689 .015 .489 

V42 
Resp4 

Ικανότητα των εργαζόμενων των ΔΟΥ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των φορολογούμενων. 

.823 -.027 .647 

V43 
Ass4 

Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων των ΔΟΥ. .842 -.149 .557 

V44 
Emp4 

Συνεργασιμότητα των εργαζομένων των ΔΟΥ  με τους 
φορολογούμενους.  

.606 .263 .657 

V26 
Rel1 

Παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΟΥ σύμφωνα με τη 
δέσμευσή τους.  

.684 -.005 .468 

V34 
Emp2 

Αντιμετώπιση των φορολογούμενων από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ με υπευθυνότητα. 

.651 .182 .622 

V36 
Rel3 

Ακριβής πληροφόρηση των φορολογούμενων από τις 
ΔΟΥ 

.742 -.035 .516 

  Cronbach' s  α 0,9283 0,9035   
  Δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,954     
  BTS x2 (136) = 4542.798,  p = 0,000 

  
 

Οι δύο παράγοντες που αναδείχτηκαν, αντιστοιχούν στην ικανοποίηση και στην ποιότητα 

υπηρεσιών αντίστοιχα και εμφανίζουν αρκετά υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας. Λόγω όμως 
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της στενής εννοιολογικής σχέσης τους, κρίνεται απαραίτητος περαιτέρω ο έλεγχος της 

διακριτότητάς τους μέσω επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης.  

 

 

5Β.2.3 Έλεγχος διακριτότητας ποιότητας υπηρεσιών και πελατειακής ικανοποίησης – 

Αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (CFA) –   β΄ στάδιο 

 

Για τον έλεγχο της διακριτότητας των δύο «νέων» παραγόντων που προέκυψαν από τη 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση και αντιστοιχούν στις μεταβλητές της ποιότητας 

υπηρεσιών και της πελατειακής ικανοποίησης, πραγματοποιήθηκε εκ νέου επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 

5Β.6. 

 

Πίνακας 5Β.6 –Διακριτότητα ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης –Αποτελέσματα 
επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης – β΄ στάδιο 
  

  
Ερωτήματα και διαστάσεις 

Φορτία 
(συντελεσ 

Beta) 

Composite 
Reliability 

(CCR) 

Συντελεστής 
Αξιοπιστίας 

alpha 

Average 
Variance 
Extracted 

 (AVE) 
 Ποιότητα υπηρεσιών  

(7 items) 
 0.904 0.9035 0.575 

 V5 
Ass1  

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ εμπνέουν 
εμπιστοσύνη στους φορολογούμενους. 

0.710    

V6 
Emp1 

Οι ΔΟΥ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
φορολογούμενους 

0.722    

 v9 
resp2 

Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν άμεση 
εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους των 
ΔΟΥ. 

0.771    

v11 
emp2 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιμετωπίζουν 
τους φορολογούμενους με ενδιαφέρον. 

0.790    

 v14 
resp3 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι πάντα 
πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους 
φορολογούμενους. 

0.805    

V16 
Emp3 

Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ κατανοούν τις 
ανάγκες των φορολογούμενων.  

0.739    

V21 
Emp4 

Συνεργασιμότητα των ΔΟΥ με τους 
φορολογούμενους 
 

0.765    

 Πελατειακή ικανοποίηση 
(10 items)  

 0.928 0.9283 0.565 

V31 
Rel1 

Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων 
των φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 

0.787    

V32 Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων 0.761    
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Resp2 των ΔΟΥ προς τους φορολογούμενους. 
V39 
Emp3 

Κατανόηση των αναγκών των 
φορολογούμενων από τους εργαζόμενους 
των ΔΥΟ 

0.786    

V41 
Rel1 

Εκτέλεση των υπηρεσιών των ΔΟΥ σωστά 
με την πρώτη φορά.  

0.690    

V42 
Resp4 

Ικανότητα των εργαζόμενων των ΔΟΥ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 
φορολογούμενων. 

0.785    

V43 
Ass4 

Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων των 
ΔΟΥ. 

0.710    

V44 
Emp4 

Συνεργασιμότητα των εργαζομένων των 
ΔΟΥ  με τους φορολογούμενους.  

0.811    

V26 
Rel1 

Παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΟΥ σύμφωνα 
με τη δέσμευσή τους.  

0.674    

V34 
Emp2 

Αντιμετώπιση των φορολογούμενων από 
τους εργαζόμενους των ΔΟΥ με 
υπευθυνότητα. 

0.797    

V36 
Rel3 

Ακριβής πληροφόρηση των 
φορολογούμενων από τις ΔΟΥ 

0.699    

 Δείκτες προσαρμοστικότητας     
 GFI 0.897    
 AGFI 0.866    
 TLI 0.926    
 NFI 0.913    
 CFI 0.936    
 RMSEA 0.077    
 Chi-Square= 422.288,   df=118,     p=.000 

 

Στη συνέχεια –όπως και στο α΄ στάδιο- υπολογίστηκε η Μέση Εξαγόμενη Διασπορά 

(AVE) και ο Συντελεστής Προσδιορισμού (R2) ως βασικοί δείκτες για την επιβεβαίωση ή 

απόρριψη της διακριτότητας των δύο μεταβλητών (πίνακας 5Β.7) 

 

        Πίνακας 5Β.7 -Δείκτες διακριτότητας ποιότητας υπηρεσιών και πελατειακής ικανοποίησης  

Διαστάσεις AVE Αντιλαμβανόμενη ποιότητα 
υπηρεσιών 

(Shared Variance) R2 

Πελατειακή 
ικανοποίηση  

R2 
Αντιλαμβανόμενη 
Ποιότητα 
Υπηρεσιών  

 
0.575 

 
- 

 
0.612  

Ικανοποίηση  0.565  - 
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Τέλος, ο συντελεστής συσχέτισης των δύο μεταβλητών υπολογίστηκε σε r = 0.782. 

 

Οι δείκτες προσαρμοστικότητας του μοντέλου μέτρησης (measurement model) που 

βασίστηκε στα «νέα» δεδομένα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης είναι σαφώς 

βελτιωμένοι και κινούνται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (οι περισσότεροι δείκτες 

βρίσκονται γύρω στο 0.90). Επίσης το περιθώριο στατιστικού σφάλματος –όπως 

προκύπτει από την την τιμή του RMSEA- βρίσκεται κάτω από το όριο του 0.80 και 

θεωρείται και αυτό ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά όμως, η διακριτότητα των δύο 

μεταβλητών δεν μπορεί να υποστηριχθεί γιατί η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R2  

είναι μεγαλύτερη από την τιμή της Μέσης Εξαγόμενης Διασποράς  (R2> AVE).  

 

Συνεπώς, ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση φαίνεται να αποτελούν δύο 

επικαλυπτόμενες (overlapped) έννοιες και δεν είναι διακριτές στο ¨μυαλό¨ των 

αποκρινόμενων εξωτερικών πελατών. Με άλλα λόγια, οι φορολογούμενοι δεν διακρίνουν 

τις δύο έννοιες και τις αντιλαμβάνονται ως παρόμοιες. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από 

τον ιδαίτερα υψηλό βαθμό συσχέτισής τους (r= 0.782). Ως εκ τούτου δεν καθίσταται 

εφικτή περαιτέρω η διερεύνηση της σχέσης τους και η ενσωμάτωσή τους σε ένα δομικό 

μοντέλο.    

 

Από τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων της δεύτερης  μελέτης, μόνο η πρώτη 

από τις τρεις συνολικά διατυπωθείσες ερευνητικές υποθέσεις υποστηρίχθηκε (η ισχυρή 

συσχέτισή τους) ενώ οι άλλες δύο δεν υποστηρίχθηκαν και χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητας ποιότητας υπηρεσιών και 

ικανοποίησης (Η2) δεν κατέστη εφικτός περαιτέρω ο έλεγχος της σχέσης τους (Η3). 

Συγκεκριμένα:  

Η2.1: υποστηρίχθηκε                                                    

Η2.2: δεν υποστηρίχθηκε                          

Η2.3: δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητας 

¨ικανοποίησης¨ και ¨ποιότητας υπηρεσιών¨ και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα των αναλύσεων των ποσοτικών δεδομένων στο περιβάλλον 

της συγκεκριμένης έρευνας υποστηρίζουν μία γενική μονοδιάστατη δομή τόσο της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών όσο και και της ικανοποίησης των 

φορολογούμενων από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ, με τη διάσταση αυτή 
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να αναφέρεται γενικά στον ανθρώπινο παράγοντα. Ειδικότερα ως προς την ποιότητα των 

υπηρεσιών, ο σύνθετος αυτός παράγοντας συμπεριλαμβάνει στοιχεία ανταποκρισιμότητας, 

συναισθηματικής κατανόησης και ασφάλειας. Ως προς την ικανοποίηση, ο σύνθετος 

παράγοντας απαρτίζεται από στοιχεία ανταποκρισιμότητας, συναισθηματικής κατανόησης, 

ασφάλειας και αξιοπιστίας. Από την ποιότητα υπηρεσιών δηλαδή –σε σχέση με την 

ικανοποίηση- απουσιάζει το στοιχείο της αξιοπιστίας, το οποίο πιθανώς να συγχέεται και 

να επικαλύπτεται με άλλα στοιχεία και κυρίως με την ανταποκρισιμότητα. Είναι δύσκολο 

–αν όχι ανέφικτο- στην ελληνική πραγματικότητα και δη στο περιβάλλον της φορολογικής 

διοίκησης, ο ¨πελάτης¨ να μπορέσει να διακρίνει και να αξιολογήσει τις διαφορετικές 

διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνει.  

 

Η ανάδειξη ενός ενιαίου-σύνθετου παράγοντα που αναφέρεται γενικά στην ανθρώπινη 

διάσταση των υπηρεσιών, πιθανώς οφείλεται: 

α) στην εννοιολογική εγγύτητα ή ακόμη και επικάλυψη των τεσσάρων από τις πέντε 

διαστάσεις/παράγοντες (ανταποκρισιμότητα, αξιοπιστία, ενσυναίσθηση, ασφάλεια) που 

αναφέρονται στον ανθρώπινο παράγοντα, β) στην πιθανή εννοιολογική σύγχυση ως 

αποτέλεσμα της προσαρμογής των διεθνώς καθιερωμένων ερευνητικών εργαλείων 

μέτρησης των μεταβλητών στην ελληνική γλώσσα και στo ιδιαίτερο περιβάλλον της  

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, γ) στο γεγονός ότι κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 

των Δ.Ο.Υ υπάρχει υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων 

της ποιότητας υπηρεσιών, η οποία καθιστά αδύνατη τη διάκρισή τους. Ο φορολογούμενος 

ως λήπτης των ιδιαίτερης και πολύπλοκης φύσης φορολογικών υπηρεσιών, είναι δύσκολο 

να διακρίνει και να αξιολογήσει τις διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητάς τους, όπως για 

παράδειγμα την αξιοπιστία και την ασφάλεια από την ανταποκρισιμότητα και την 

συναισθηματική κατανόηση των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ., αξιολογώντας τις υπηρεσίες 

που λαμβάνει μάλλον ολιστικά και όχι τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους, δ) στην 

ιδιαίτερη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πολύπλοκες και διαφορετικές κατηγορίες 

υπηρεσιών (πληρωμές, εισπράξεις, φορολογικοί έλεγχοι, έμμεση και άμεση φορολογία), 

διαφοροποιημένες ομάδες πελατών (μισθωτοί, επιχειρηματίες, φορολογούμενοι που 

πληρώνουν ή που τους επιστρέφονται χρήματα από όλες τις   κοινωνικές και οικονομικές 

τάξεις με διαφορετικές ανάγκες και συμφέροντα) διαμορφώνουν διαφορετικές αντιλήψεις 

και προσδοκίες και καθιερώνουν διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς και αξιολόγησης 

των φορολογικών υπηρεσιών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5Γ   -  Γ΄ ΜΕΛΕΤΗ 
    

Η τρίτη  μελέτη εστιάζεται στη διερεύνηση σχέσεων και διενέργεια συγκρίσεων ανάμεσα 

στα επιμέρους στοιχεία-ερωτήματα που προσδιορίζουν τις δύο «κοινές» μεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών σύνθετες μεταβλητές (αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών -εσωτερικών και εξωτερικών- και ικανοποίηση, αντίστοιχα). Συγκεκριμένα 

διενεργήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος για τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών 

διαφορών (ή συγκλίσεων) ανάμεσα στα κατά αντιστοιχία ερωτήματα που συνθέτουν τις 

παραπάνω μεταβλητές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες (εργαζόμενοι Δ.Ο.Υ και 

φορολογούμενοι). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τον εντοπισμό των 

ερωτημάτων με τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση των παραπάνω μεταβλητών. 

Υπενθυμίζεται ότι για τη μέτρηση των μεταβλητών αυτών χρησιμοποιήθηκε ως βάση το 

ίδιο ερευνητικό εργαλείο-κλίμακα (SERVPERF) με τις ανάλογες κατά περίπτωση 

προσαρμογές σε περιβάλλον εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών τόσο για την 

ποιότητα υπηρεσιών όσο και για την ικανοποίηση. 

 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων της τρίτης μελέτης έχουν 

ως εξής:   

1. αρχικά διενεργήθηκε μη παραμετρική στατιστική ανάλυση με το κριτήριο Mann- 

Whitney (M-W) για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης 

μεταξύ των δύο ανεξάρτητων δειγμάτων: i) εργαζομένων των Δ.Ο.Υ και ii) 

φορολογούμενων. Ό έλεγχος πραγματοποιήθηκε μεταξύ όλων των κατά αντιστοιχία 

στοιχείων/ερωτημάτων που συνθέτουν τις κοινές μεταβλητές. Για τον σκοπό αυτό 

προηγήθηκε πλήρης αντιστοίχηση όλων των ερωτημάτων, ανά σύνθετη μεταβλητή. Οι 

αναλύσεις σε αυτό το στάδιο αποσκοπούν στον έλεγχο των δύο πρώτων ερευνητικών 

υποθέσεων (Η3.1 και Η3.2). Η παρουσίαση των ευρημάτων αρχίζει με την ποιότητα 

υπηρεσιών και συνεχίζει με την ικανοποίηση.     

2. στη συνέχεια για τον έλεγχο των δύο επόμενων ερευνητικών υποθέσεων (Η3.3 και 

Η3.4) πραγματοποιήθηκε βήμα προς βήμα παλινδρόμηση (step-wise regression) με σκοπό 

τον εντοπισμό των στατιστικά σημαντικότερων ερωτημάτων (items) που προσδιορίζουν 

την ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) και την ικανοποίηση εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών 
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αντίστοιχα. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στο συνολικό και στα επιμέρους 

ερωτήματα που αντιστοιχούν σε κάθε εξεταζόμενη σύνθετη μεταβλητή.  

 

 

5Γ.1   Ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση, ανάμεσα σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πελάτες  

 

Μία από τις βασικότερες και ίσως η πιο ευρέως αποδεκτή αρχή που αναδεικνύεται σε όλες 

τις προσεγγίσεις “ολικής ποιότητας”, υποστηρίζει ότι κάθε σοβαρή και συστηματική 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών ενός οργανισμού θα πρέπει να 

ενσωματώνει και να συνεκτιμά όλα τα στοιχεία εντός αλλά και εκτός των στενών ορίων 

του οργανισμού, καθιερώνοντας μεταξύ άλλων τις ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες 

έννοιες του “εξωτερικού” και του “εσωτερικού” πελάτη–προμηθευτή (βλ. κεφάλαια 2 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας και 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο). Στα πλαίσια αυτής της 

θεμελιώδους σημασίας αρχής, επιχειρήθηκε η διερεύνηση σχέσεων και διενέργεια 

συγκρίσεων ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τις μεταβλητές της ποιότητας 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης ανάμεσα στους “εσωτερικούς” και “εξωτερικούς” 

πελάτες.  Υπενθυμίζεται ότι η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση στους εργαζόμενους 

αφορούν στην ποιότητα “εσωτερικών” υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών που 

αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους. Στην περίπτωση των 

φορολογουμένων αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ 

και στην ικανοποίησή τους από αυτές. Ο έλεγχος αυτός θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμος και 

με σημαντική πρακτική αξία, γιατί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών θα πρέπει να συνεκτιμήσει τις πιθανές διαφορές/αποκλίσεις και να 

προτείνει αντίστοιχα προγράμματα δράσης που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών και της ικανοποίησης, τόσο των εξωτερικών όσο και εσωτερικών πελατών. 

Με τη λήψη μονομερών και αποσπασματικών μέτρων, κάθε προσπάθεια βελτίωσης της 

ολικής ποιότητας υπηρεσιών θεωρείται ανεπαρκής και χαμηλής αποτελεσματικότητας. 

 

Για τη διενέργεια των συγκρίσεων αρχικά προβήκαμε σε πλήρη εννοιολογική 

αντιστοίχηση όλων των ερωτημάτων (items) που συνθέτουν τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των δύο ¨κοινών¨ μεταβλητών και είχαν ως βάση την 

κλίμακα SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992). Η αντιστοίχηση έγινε ανά σύνθετη 
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μεταβλητή (Πίνακες 5Γ.1 και 5Γ.2). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μη παραμετρική 

ανάλυση με το κριτήριο Mann-Whithey U. Το κριτήριο αυτό είναι αντίστοιχο του 

παραμετρικού t-test και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διαφοροποίησης μεταξύ δύο 

ανεξάρτητων ομάδων ή δειγμάτων (Μακράκης, 1997). Αν από αυτόν τον έλεγχο προκύψει 

ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο καθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και γίνεται δεκτή η 

εναλλακτική. Η εναλλακτική υπόθεση στην παρούσα μελέτη είναι ότι αναμένεται 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, λόγω κυρίως του 

υψηλού βαθμού εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει την ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά 

και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης των εργασιακών καθηκόντων των 

εργαζομένων των Δ.Ο.Υ που συχνά έρχονται σε αντίθεση και σε σύγκρουση με τα 

συμφέροντα και τις απαιτήσεις των φορολογούμενων. Σ’ αυτό συμβάλλει και η αρνητική 

προκατάληψη των φορολογούμενων απέναντι στις Δ.Ο.Υ και στους εργαζόμενους σε 

αυτές, αφού οι περισσότερες συναλλαγές τους έχουν να κάνουν με πληρωμή φόρων χωρίς 

άμεση ανταπόδοση. Η στάση αυτή στην Ελλάδα συνδέεται και με το χαμηλό επίπεδο 

¨φορολογικής συνείδησης¨, την εκτεταμένη διαφθορά και το πολυδαίδαλο, ασαφές και 

άδικο κατά πολλούς φορολογικό σύστημα.   

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος μη παραμετρικού ελέγχου προτιμήθηκε γιατί συγκρίνει όλες τις 

κατανομές και όχι τα ποσοστά όπως ο έλεγχος x2, καθιστώντας τα αποτελέσματά της 

περισσότερο αντιπροσωπευτικά και αξιόπιστα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 

ευρήματα των αναλύσεων ανά ¨κοινή¨ σύνθετη μεταβλητή: 

1. ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και εξωτερικών) 

2. ικανοποίηση (εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από την ποιότητα εσωτερικών 

και εξωτερικών υπηρεσιών, αντίστοιχα). 
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Πίνακας 5Γ.2: Aποτελέσματα ελέγχου Mann -Whitney 
Ερωτήματα Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Monte Carlo Sig. (2-tailed) 

    p. 

PQ1 56364.500 146040.500 -4.504 .000 

PQ2 54094.000 144619.000 -5.315 .000 

PQ3 54763.500 108719.000 -5.147 .000 

PQ4 51354.500 131521.000 -6.227 .000 

PQ5 41845.000 131521.000 -9.338 .000 

PQ6 61213.500 151738.500 -2.936 .003 

PQ7 59322.500 149847.500 -3.702 .000 

PQ8 65617.000 156142.000 -1.545 .124 

PQ9 32760.000 123285.000 -12.695 .000 

PQ10 45172.000 134848.000 -8.366 .000 

PQ11 43168.000 133693.000 -9.027 .000 

PQ12 45107.500 135632.500 -8.527 .000 

PQ13 58529.000 148629.000 -3.942 .000 

PQ14 28971.000 148629.000 -14.050 .000 

PQ15 41651.500 131751.500 -9.712 .000 

PQ16 64768.000 154021.000 -1.608 .104 

PQ17 66013.500 156113.500 -1.364 .170 

PQ18 53036.500 143561.500 -5.925 .000 

PQ19 68147.000 158672.000 -.682 .494 

PQ20 67950.500 158475.500 -.677 .499 

PQ21 55761.500 146286.500 -4.866 .000 

PQ22 56565.000 147090.000 -4.594 .000 

όπου: p <0,05  στατιστικά σημαντική διαφορά 

 

Από τα αποτελέσματα της μη παραμετρικής ανάλυσης (πίνακας 5Γ.2) προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα περισσότερα «κοινά» ερωτήματα μεταξύ 

ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών. Από τα δεδομένα του πίνακα 5Γ.2 

φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις (διαφορές) σε όλα τα ερωτήματα 

(items), εκτός από τα PQ8 (p = 0,124), PQ16 (p = 0,104), PQ19 (p = 0,494) και PQ20 (p = 

0,499) όπου οι αντιλήψεις μεταξύ εργαζομένων και φορολογούμενων για την ποιότητα 

εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών αντίστοιχα, φαίνεται να συγκλίνουν. Τα θέματα 

στα οποία παρατηρείται σχετική σύγκλιση αναφέρονται: στη λειτουργικότητα και στην 

άνεση των εγκαταστάσεων (PQ8), στην παροχή έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης 

(PQ16), στη συνεργασιμότητα (PQ19) και στην προθυμία ανταπόκρισης (PQ20). Το 
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επίπεδο σύγκλισης στα θέματα PQ16 και PQ20 είναι οριακά πάνω από τον νοητό μέσο 

όρο (4), στο θέμα PQ19 οριακά κάτω από τον μέσο όρο, ενώ στο PQ8 αρκετά κάτω από 

τον μέσο όρο. Σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία-ερωτήματα που εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση, παρατηρείται ότι στην κατηγορία των εσωτερικών πελατών οι 

μέσοι όροι και οι διάμεσοι είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους αντίστοιχους της 

κατηγορίας των εξωτερικών πελατών. Φαίνεται δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις εσωτερικές υπηρεσίες που λαμβάνουν από τους 

συνεργάτες τους ως ανώτερης ποιότητας, συγκριτικά με τις αντιλήψεις των 

φορολογούμενων για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ  και 

τους εργαζόμενους σε αυτές. 
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Πίνακας 5Γ.4: Αποτελέσματα ελέγχου Mann -Whitney  
 
Ερωτήματα Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Monte Carlo Sig. (2-tailed) 

    p. 

SAT1 53480.000 144005.000 -5.699 .000 

SAT2 41418.000 131518.000 -9.860 .000 

SAT3 49227.500 103842.500 -7.235 .000 

SAT4 68609.500 123224.500 -.415 .675 

SAT5 49658.500 139334.500 -7.028 .000 

SAT6 52819.500 143344.500 -6.077 .000 

SAT7 52107.500 142632.500 -6.206 .000 

SAT8 69953.000 124568.000 -.059 .954 

SAT9 29497.000 120022.000 -13.919 .000 

SAT10 57344.000 147444.000 -4.303 .000 

SAT11 41099.000 131624.000 -9.910 .000 

SAT12 46132.500 136232.500 -8.292 .000 

SAT13 65236.000 155336.000 -1.664 .101 

SAT14 39632.500 129732.500 -10.454 .000 

SAT15 54104.500 144629.500 -5.543 .000 

SAT16 50254.500 139930.500 -6.760 .000 

SAT17 60963.000 149794.000 -3.029 .003 

SAT18 63038.500 153563.500 -2.425 .016 

SAT19 52463.500 142988.500 -6.143 .000 

SAT20 61966.000 152491.000 -2.887 .004 

SAT21 42859.000 133384.000 -9.461 .000 

SAT22 52835.000 143360.000 -5.991 .000 

όπου: p<0,05 στατιστικά σημαντική διαφορά 

    

Το ίδιο φαινόμενο –όπως με την ποιότητα υπηρεσιών- παρατηρείται και στη μεταβλητή 

της ικανοποίησης. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα 

18 από τα 22 ¨κοινά¨ ερωτήματα (items) που συνθέτουν την ικανοποίηση των 

εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των 

φορολογούμενων από την ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. Όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του πίνακα 5Γ.4, οι αποκλίσεις (διαφορές) είναι στατιστικά σημαντικές σε όλα 

τα ερωτήματα, εκτός από τα SAT4 (p=0,675), SAT8 (p=0,954), SAT13 (p=0,101) και 

SAT18 (p=0,016) όπου το επίπεδο ικανοποίησης μεταξύ εσωτερικών  και εξωτερικών 

πελατών δείχνει να συγκλίνει. Τα θέματα στα οποία παρατηρείται σχετική σύγκλιση 

αναφέρονται στο ενδιαφέρον και στην υπευθυνότητα  (SAT4),  στην ελκυστικότητα και 
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άνεση των εγκαταστάσεων (SAT8),  στην εμφάνιση των εργαζομένων (SAT13) και στο 

επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων των Δ.Ο.Υ (SAT18). Τα επίπεδα σύγκλισης είναι 

θετικά (πάνω από το νοητό μέσο όρο «0») στα θέματα SAT4 και SAT13  και αρνητικά 

στα θέματα SAT8 και SAT18. Τα δύο τελευταία στα οποία η σύγκλιση βρίσκεται σε 

αρνητικά επίπεδα, αναφέρονται στο απτό εργασιακό περιβάλλον και στις εγκαταστάσεις 

των Δ.Ο.Υ, για την κατάσταση των οποίων εκφράζεται σημαντικός βαθμός δυσαρέσκειας 

και από τις δύο πλευρές. Σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα/θέματα που εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση, παρατηρείται ότι οι μέσοι όροι και οι διάμεσοι 

είναι υψηλότεροι στους εργαζόμενους, εκτός από το θέμα SAT3 όπου συμβαίνει το 

αντίθετο. Το θέμα αυτό αναφέρεται στην ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού στις ΔΟΥ. Οι 

φορολογούμενοι για το στοιχείο αυτό εκφράζουν οριακό βαθμό ικανοποίησης (+0,44), 

ενώ οι εργαζόμενοι οριακό βαθμό δυσαρέσκειας (-0,37).  

 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται ότι οι εσωτερικοί πελάτες (εργαζόμενοι των ΔΟΥ) 

εκφράζουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης (ή χαμηλότερο βαθμό δυσαρέσκειας) από την 

ποιότητα των ¨εσωτερικών¨ υπηρεσιών συγκριτικά με τον βαθμό ικανοποίησης που 

εκφράζουν οι εξωτερικοί πελάτες (φορολογούμενοι) από την ποιότητα των ¨εξωτερικών¨ 

υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις ΔΟΥ. 

 

 

5Γ.2   Κρίσιμοι προσδιοριστικοί παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης       

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες  

 

Στο στάδιο αυτό επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των ερωτημάτων εκείνων που προσδιορίζουν 

και διαμορφώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών και τη συνολική ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της “βήμα προς βήμα 

παλινδρόμησης” (step wise regression) η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ ενός 

συνολικού/γενικού και των επιμέρους ερωτημάτων που συνθέτουν την κάθε σύνθετη 

μεταβλητή. Στην ανάλυση συμμετείχαν τα ερωτήματα τα οποία αναδείχτηκαν και 

διατηρήθηκαν τελικά ως αποτέλεσμα της διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής 

ανάλυσης. Μετά από την ανάδειξη των αρχικών αποτελεσμάτων, προβήκαμε σε δεύτερο 

επίπεδο αναλύσεων διαγράφοντας τις ακραίες τιμές. Το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση των 



 352

δεικτών χωρίς να αλλάξουν ουσιαστικά τα στατιστικά σημαντικότερα ερωτήματα (items). 

Τα ευρήματα των αναλύσεων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, ανά σύνθετη 

μεταβλητή. 

   

 

5Γ.2.1 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών 

 

5Γ.2.1.1   Εσωτερικοί πελάτες (εργαζόμενοι Δ.Ο.Υ) 

 

Τα ερωτήματα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της συνολικής 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών βρέθηκαν να είναι τα v29, v37, v47 

και v44. Τα ερωτήματα και οι κυριότεροι δείκτες που τα συνοδεύουν παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα 5Γ.5:  

 

Πίνακας 5Γ.5 –Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης ποιότητας εσωτερικών 
υπηρεσιών 

  
Ερωτήματα (items) Std 

Beta 

 
p  

 
M.O 

 
T.A 

V29 Αισθάνομαι ασφάλεια στη σχέση μου με  τους 
συνεργάτες μου.  

0,318 0,000 4,25 1,370 

V37 Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. 0,244 0,000 4,68 1,281 
V47 Οι συνεργάτες μου, είναι ευαισθητοποιημένοι στις 

εργασιακές μου ανάγκες. 
 

0,183 
0,002  

4,11 
 

1,370 
V44 Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με 

διευκολύνουν σε ιδιαίτερες ανάγκες και αιτήματα 
 

0,174 
0,002  

4,33 
 

1,395 
όπου: Μ.Ο= μέσος όρος, Τ.Α= τυπική απόκλιση  

 

Όπως προκύπτει από τους προσαρμοσμένους συντελεστές Beta, το στοιχείο/θέμα που 

συμβάλλει περισσότερο –και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα- στη 

διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης από τους εργαζόμενους συνολικής ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών, είναι το «αίσθημα ασφάλειας» (ερώτημα v29, Std Beta=0.318) 

και ακολουθούν με σειρά σχετικής σημαντικότητας δύο στοιχεία συναισθηματικής 

κατανόησης (ερώτημα v37, Std Beta=0.244 και ερώτημα v47, Std Beta=0.183)  και ένα 

στοιχείο  ανταποκρισιμότητας (ερώτημα v44, Std Beta=0.174). Μία μεταβολή της τιμής 

των παραπάνω στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή της τιμής του 

συνολικού ερωτήματος που αναφέρεται στη συνολική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, μία αύξηση της τιμής του ερωτήματος V29 κατά μία μονάδα (τυπική 
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απόκλιση) μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών κατά 0.318 μονάδες (τυπικές αποκλίσεις), με όλα τα υπόλοιπα σταθερά. Ως εκ 

τούτου τα παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την εστίαση των 

προσπαθειών στη βελτίωση συγκεκριμένων στοιχείων που συμβάλλουν περισσότερο στη 

διαμόρφωση της συνολικής ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τους εργαζόμενους.    
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5Γ.2.1.2 Εξωτερικοί πελάτες  (φορολογούμενοι) 

 

Στην περίπτωση των φορολογούμενων, τα ερωτήματα τα οποία διαμορφώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό το επίπεδο της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν 

από τις Δ.Ο.Υ., βρέθηκαν να είναι τα v9, v17, v16, v14, v5, v11, με σειρά σχετικής 

σημαντικότητας. Τα ερωτήματα-μεταβλητές και οι κυριότεροι δείκτες παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα 5Γ.6 

 

Πίνακας 5Γ.6 – Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης ποιότητας υπηρεσιών των 
Δ.Ο.Υ 

  
Ερωτήματα (items) Std 

Beta 

 
p. 

 
M.O 

 
T.A 

V9 Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν 
άμεση εξυπηρέτηση από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

0,273 0,000 3,48 1,479 

V17 Οι εγκαταστάσεις των ΔΟΥ είναι 
άνετες για το κοινό 

0,197 0,000 2,98 1,484 

V16 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
κατανοούν τις ανάγκες των 
φορολογούμενων. 

0,173 0,000 3,64 1,447 

V14 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι 
πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν τους 
φορολογούμενους. 

0,145 0,003 3,56 1,488 

V5 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
φορολογούμενους 

0,109 0,010 3,64 1,539 

V11 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ 
αντιμετωπίζουν τους 
φορολογούμενους με ενδιαφέρον 

0,108 0,026  3,35 1,437 

 

όπου: Μ.Ο= μέσος όρος, Τ.Α= τυπική απόκλιση  

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και τις τιμές των προσαρμοσμένων συντελεστών 

Beta προκύπτει ότι η λήψη άμεσης εξυπηρέτησης ως  στοιχείο “ανταποκρισιμότητας” των 

υπηρεσιών συμβάλλει περισσότερο στη διαμόρφωση της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών 

των Δ.Ο.Υ όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους φορολογούμενους (ερώτημα v9, Std 

Beta=0.273). Με άλλα λόγια, οι αντιλήψεις των φορολογούμενων για την ποιότητα 

υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα εξυπηρέτησή τους 

από το προσωπικό των Δ.Ο.Υ. Παρόλα αυτά, η μέση τιμή αυτού του στοιχείου 

υπολείπεται του μετρίου (Μ.Ο=3.48) υποδηλώνοντας μία μέση αρνητική αντίληψη των 
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φορολογούμενων ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησή τους. Τα στοιχεία που ακολουθούν 

–με αρκετή διαφορά- έχουν να κάνουν τόσο με τις εγκαταστάσεις των Δ.Ο.Υ (ερώτημα 

v17, Std Beta=0.197) όσο και με την ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών που 

αναφέρεται στη συναισθηματική κατανόηση από την πλευρά των εργαζομένων (ερώτημα 

v16 Std Beta=0.173, ερώτημα v11 Std Beta=0.108), στην ανταποκρισιμότητα (ερώτημα 

v14, Std Beta=0.145) και στη σχέση εμπιστοσύνης που συνδέεται άμεσα με την ιδιαίτερη 

φύση των “συναλλαγών” τους με τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ (ερώτημα v5, Std 

Beta=0.109).  

 

Από την αξιολόγηση και σύγκριση των παραπάνω ευρημάτων προκύπτει ότι το στοιχείο 

της “ασφάλειας” συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

εργαζομένων για την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, ενώ το στοιχείο της 

“ανταποκρισιμότητας” φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σχετικά βαρύτητα στον 

προσδιορισμό της ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από 

τους φορολογούμενους. Και στις δύο κατηγορίες πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) 

αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό το στοιχείο της συναισθηματικής κατανόησης 

(ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον). Η διάσταση του απτού-υλικού 

περιβάλλοντος (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των Δ.Ο.Υ) φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο τις αντιλήψεις των φορολογούμενων. Και στις δύο περιπτώσεις, 

απουσιάζουν στοιχεία από τη διάσταση της “αξιοπιστίας”. Αντίθετα, στοιχεία/ερωτήματα 

από τις διαστάσεις της ασφάλειας, της ανταποκρισιμότητας και της συναισθηματικής 

κατανόησης, αποτελούν μία κρίσιμη δέσμη στοιχείων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

της συνολικής  ποιότητας τόσο των εσωτερικών όσο και εξωτερικών υπηρεσιών. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι μέσες βαθμολογίες των κρίσιμων προσδιοριστικών 

στοιχείων/ερωτημάτων της συνολικής ποιότητας εξωτερικών υπηρεσιών (από την πλευρά 

των φορολογούμενων) είναι κάτω από τον υποτιθέμενο μέσο “4”.  Αντίθετα, στην 

περίπτωση των εργαζομένων οι μέσες τιμές των πιο κρίσιμων στοιχείων/ερωτημάτων της 

ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών είναι πάνω από τον υποτιθέμενο μέσο “4”, έστω και 

οριακά. 

 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, μπορούν να συνεισφέρουν 

στην επισήμανση κρίσιμων περιοχών που χρήζουν περισσότερου ενδιαφέροντος για τη 

βελτίωση της ποιότητας τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών υπηρεσιών.  
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5Γ.2.2 Ικανοποίηση 

 
5Γ.2.2.1 Εσωτερικοί πελάτες (εργαζόμενοι Δ.Ο.Υ) 

 

Τα σημαντικότερα ως προς τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του συνολικού επιπέδου 

ικανοποίησης/δυσαρέσκειας των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

στοιχεία/ερωτήματα, βρέθηκαν να είναι –με σειρά σχετικής σημαντικότητας– τα v54, 

v71, v73, v53, v68, v69, v67. Τα ερωτήματα-μεταβλητές και οι κυριότεροι δείκτες 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5Γ.7: 

 

Πίνακας 5Γ.7 – Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης ικανοποίησης των 
εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 
 

  
Ερωτήματα (items) Std. Beta 

 
p.  

 
M.O 

 
T.A 

V54 Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες 
μου. 

0,206 0.000 1,22 0,114 

V71 Συναδελφικότητα συνεργατών. 0,161 0.001 0,94 1,270 

V73 Αμεσότητα ανταπόκρισης των 
συνεργατών μου. 

0,149 0.002 1,02 1,126 

V53 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους 
συνεργάτες  μου, όπως δεσμεύτηκαν 
(υποσχέθηκαν). 

0,126 0.005 1,10 1,087 

V68 Παροχή –από τους συνεργάτες μου- 
έγκυρης πληροφόρησης προς τους 
συναδέλφους. 

0,120 0.008 1,05 1,113 

V69 Επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης 
των συνεργατών μου. 

0,117 0.002 1,17 1,016 

V67 Προθυμία των συνεργατών μου να 
βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. 

0,108 0.025 0,81 1,319 

V66 Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται 
από τους συνεργάτες μου. 

0,90 0.038  1,08 1,203 

 

όπου: ΜΟ= μέσος όρος, ΤΑ= τυπική απόκλιση  

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και τις τιμές των προσαρμοσμένων συντελεστών 

Beta προκύπτει ότι το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης των εργαζομένων από την ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους διαμορφώνεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ένα στοιχείο της εργασιακής ασφάλειας που αναφέρεται στην 

εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες τους (ερώτημα v54, Std Beta=0.206). Στη διαμόρφωση 

της συνολικής ικανοποίησης των εργαζομένων συμβάλλουν επίσης  δύο στοιχεία της 
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συναισθηματικής κατανόησης που αναφέρονται στη συναδελφικότητα και στην ιδιαίτερη 

προσοχή των συνεργατών τους (ερώτημα v71 Std Beta=0.161, ερώτημα v66 Std 

Beta=0.90), δύο στοιχεία της αξιοπιστίας (ερώτημα v73 Std Beta =0.149, ερώτημα v53 Std 

Beta=0.126) και δύο χαρακτηριστικά της ανταποκρισιμότητας (ερώτημα v68 Std 

Beta=0.120, ερώτημα v67 Std Beta=0.108). Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην 

ανθρώπινη διάσταση της ικανοποίησης από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών.   

 

 

5Γ.2.2.2  Εξωτερικοί πελάτες  (φορολογούμενοι) 

 

Στην περίπτωση των φορολογούμενων, τα κρίσιμα στοιχεία/ερωτήματα που 

συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του επιπέδου της συνολικής τους ικανοποίησης από την 

ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ, βρέθηκαν να είναι –με σειρά σχετικής σημαντικότητας– 

τα V44, V39, V32, V29, V40, V42 και V28. Τα ερωτήματα-μεταβλητές και οι κυριότεροι 

δείκτες που τα συνοδεύουν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5Γ.8: 

 

Πίνακας 5Γ.8 –Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης ικανοποίησης των 
φορολογούμενων από την ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ 
 

  
Ερωτήματα  (items) Std. 

Beta 

 
p.  

 
M.O 

 
T.A 

V44 Συνεργασιμότητα των εργαζομένων των ΔΟΥ  
με τους φορολογούμενους. 

0,246 0,000 0,32 1,396 

V39 Κατανόηση των αναγκών των φορολογούμενων 
από τους εργαζόμενους των ΔΟΥ 

0,182 0,000 0,19 1,457 

V32 Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων των 
ΔΟΥ προς τους φορολογούμενους. 

0,139 0,001 -0,02 1,543 

V29 Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων 
των ΔΟΥ προς τους φορολογούμενους. 

0,132 0,005 -0,01 1,473 

V40 Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό 
που συναλλάσσεται με τους εργαζόμενους των 
ΔΟΥ. 

0,127 0,000 -0,60 1,647 

V42 Ικανότητα των εργαζόμενων των ΔΟΥ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 
φορολογούμενων. 

0,118 0,003 0,66 1,290 

V28 Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων των 
ΔΟΥ και φορολογούμενων. 

0,102 0,008 0,21 1,461 

   

     όπου: ΜΟ= μέσος όρος, ΤΑ= τυπική απόκλιση  

 



 358

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα και τις τιμές των προσαρμοσμένων συντελεστών 

Beta προκύπτει ότι τα στοιχεία που συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση της 

συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ έχουν να 

κάνουν με τη διάσταση της συναισθηματικής κατανόησης που επιδεικνύουν οι 

εργαζόμενοι στα αιτήματά τους, με προεξέχον το στοιχείο της συνεργασιμότητας  

(ερώτημα v44 Std Beta=0.246, ερώτημα v39 Std Beta=0.182, ερώτημα v29 Std Beta 

=0.132). Συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στη διαμόρφωσή της στοιχεία της αξιοπιστίας 

(ερώτημα v32 Std Beta=0.139), του απτού υλικοτεχνικού περιβάλλοντος (ερώτημα v40 

Std Beta=0.127), της ανταποκρισιμότητας (ερώτημα v42 Std Beta=0.118) και της 

ασφάλειας (ερώτημα v28 Std Beta =0.102). Μία αύξηση –για παράδειγμα- της μέσης 

τιμής του ερωτήματος V44 που αναφέρεται στο στοιχείο της συνεργασιμότητας των 

εργαζομένων με τους φορολογούμενους κατά μία μονάδα (τυπική απόκλιση) μπορεί να 

αυξήσει τη μέση τιμή της συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων κατά 0,246 

μονάδες (τυπικές αποκλίσεις), με όλα τα άλλα σταθερά.      

 

Συμπέρασμα  

Από την αξιολόγηση και σύγκριση των παραπάνω ευρημάτων της ανάλυσης 

παλινδρόμησης, προκύπτει ότι το στοιχείο της “ασφάλειας” είναι το σχετικά 

σημαντικότερο ως προς τη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης των εργαζομένων 

(όπως και στην περίπτωση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών). Από την άλλη πλευρά, 

η “συνεργασιμότητα” και γενικότερα η συναισθηματική κατανόηση που επιδεικνύεται 

από τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ. εμφανίζεται ως το πιο κρίσιμο στοιχείο 

προσδιορισμού της  συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες 

των Δ.Ο.Υ. Το απτό υλικοτεχνικό περιβάλλον των Δ.Ο.Υ. φαίνεται να συμβάλλει 

περισσότερο στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων. Σε 

γενικές γραμμές, μία δέσμη στοιχείων που αφορούν γενικά στην ανθρώπινη διάσταση των 

υπηρεσιών συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση  τόσο της ικανοποίησης των 

εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών όσο και στην ικανοποίηση των 

φορολογούμενων από τις υπηρεσίες στων Δ.Ο.Υ.   



 359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα και η διασύνδεσή του με 

την ποιότητα υπηρεσιών στο περιβάλλον της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας συμπεριλαμβάνει τις έννοιες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

πελάτη ως αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

εξετάστηκαν οι εργαζόμενοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) ως 

εσωτερικοί πελάτες και οι φορολογούμενοι ως εξωτερικοί πελάτες. 

 

Η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων έγινε σε τρία επίπεδα (βλ. κεφάλαιο 3, 

ενότητα 3.5) και για τον έλεγχό τους πραγματοποιήθηκαν τρεις διακριτές μελέτες (βλ. 

κεφάλαιο 5). Ειδικότερα, η πρώτη εστιάστηκε στη μελέτη των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. 

που ως εσωτερικοί πελάτες εξετάστηκαν σε τέσσερις μεταβλητές (ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών, ικανοποίηση, ομαδική εργασία και ενδυνάμωση), με κύρια ερευνητική 

υπόθεση τον έλεγχο της επίδρασης ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων. Η δεύτερη μελέτησε τους φορολογούμενους ως 

εξωτερικούς πελάτες ως προς την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα υπηρεσιών των 

Δ.Ο.Υ. και την ικανοποίησή τους. Η τρίτη μελέτη διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην 

ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών (από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών 

αντίστοιχα).  

 

Κεντρικός στόχος των παραπάνω ήταν η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου έρευνας 

το οποίο με την ενσωμάτωση στοιχείων εσωτερικών και εξωτερικών πελατών να 

μπορέσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βελτίωσης της 

ποιότητας υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, η οποία σύμφωνα με το 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «Πολιτεία» αποτελεί κρίσιμο στόχο και προτεραιότητα (βλ. 

κεφάλαιο 2, ενότητα 2.6.4.1).   

 

Η εμπειρική διερεύνηση της διατριβής βασίστηκε και κατευθύνθηκε από σημαντικές 

θεωρίες και πορίσματα της σχετικής βιβλιογραφίας που αναγνωρίζουν την ποιότητα 
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εσωτερικών υπηρεσιών ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής ποιότητας υπηρεσιών που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια 

εξοικονόμηση πόρων και αύξηση οικονομικών και άλλων ωφελειών. Τα πορίσματα αυτά 

οδηγούν σε μία θεμελιώδους σημασίας αρχή που υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί που 

επιχειρούν να βελτιώσουν την ποιότητα των εξωτερικών τους υπηρεσιών θα πρέπει 

πρώτα να αρχίσουν από την βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των εσωτερικών τους πελατών, δηλαδή των εργαζομένων τους, στη βάση 

μιας ενιαίας και αδιάσπαστης «αλυσίδας αξίας» των υπηρεσιών. Επιπλέον, ολοένα και 

περισσότερες μελέτες αναγνωρίζουν την ισχυρή διασύνδεση εσωτερικού και εξωτερικού 

πελάτη και υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση και διατήρηση πελατών είναι ανέφικτη χωρίς 

ικανοποιημένους εργαζόμενους (βλ. κεφάλαιο 3, Εννοιολογικό πλαίσιο-Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση). 

 

Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις και η εν γένει πολιτοκεντρική προσέγγιση –μεταξύ άλλων- αποτελούν 

κρίσιμους στόχους και αξίες του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης «Πολιτεία». Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, η υλοποίηση 

των δράσεων ενσωματώνεται σε μία δέσμη έξι υπο-προγραμμάτων, ένα εκ των οποίων 

είναι η «Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού», υποδηλώνοντας την προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών μέσω αντικατάστασης των 

γραφειοκρατικών οργανωτικών δομών από ευέλικτα σύγχρονα εργασιακά σχήματα 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007, ΥΠΕΣΔΔΑ, Αθήνα 2005).  

 

Για την επίτευξη του γενικού σκοπού της –όπως προαναφέρθηκε- η διατριβή 

συμπεριέλαβε τη μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα και τα βασικά συμπεράσματα που αναδείχτηκαν 

από τις τρεις διακριτές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων που είχαν διατυπωθεί και ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες στο τέλος του 

κεφαλαίου 3.  
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Μελέτη 1: Εσωτερικοί πελάτες  

 

Στην πρώτη μελέτη, οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. ως εσωτερικοί πελάτες εξετάστηκαν ως 

προς τέσσερις μεταβλητές: i) την ενδυνάμωση, ii) την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, 

iii) την ικανοποίησή τους από την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και iv) την ομαδική 

εργασία. Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη και ο έλεγχος ενός δομικού 

μοντέλου που να απεικονίζει τις σχέσεις επίδρασης ενός «υποστηρικτικού» εργασιακού 

περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση των εργαζομένων.  

 

Το υποστηρικτικό περιβάλλον ορίστηκε από τις μεταβλητές της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών, της ικανοποίησης και της ομαδικής εργασίας. Ο έλεγχος διαστασιμότητας και 

αξιοπιστίας των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των 

παραπάνω μεταβλητών ήταν βασική προτεραιότητα, αφού δεν υπήρχαν και στοιχεία 

προηγούμενης εφαρμογής τους στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 

εκτεταμένη χρήση διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Τα ευρήματα που προέκυψαν συνοψίζονται στα εξής: 

- επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό η πολυπαραγοντική δομή της ενδυνάμωσης με την 

ανάδειξη των διακριτών διαστάσεων, ήτοι της αντιλαμβανόμενης ικανότητας, του 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου και της εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων. Αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία με ευρήματα προηγούμενων μελετών (Menon, 2001).  

- η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και η ικανοποίηση, αναδείχτηκαν μονοδιάστατες 

μεταβλητές. Και στις δύο προέκυψε ένας ενιαίος παράγοντας που αποτελεί σύνθεση 

στοιχείων ανταποκρισιμότητας, αξιοπιστίας, συναισθηματικής κατανόησης και 

ασφάλειας, στοιχείων δηλαδή που αφορούν γενικά στην ανθρώπινη διάσταση των 

υπηρεσιών. 

- δεν υποστηρίχτηκε η διακριτότητα ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και ικανοποίησης.  

Στην αντίληψη των εργαζομένων εμφανίστηκαν ως επικαλυπτόμενες (overlapped) 

μεταβλητές και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή η παράλληλη ενσωμάτωσή τους στο 

ίδιο δομικό μοντέλο, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί και προταθεί (σχήμα 3.4).  

- ως προς την ομαδική εργασία, αναδείχτηκε και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε μία δομή 

δύο παραγόντων, με τον πρώτο να αναφέρεται στην “εκπαίδευση” στην ομαδική εργασία 

και τον δεύτερο στην αντιλαμβανόμενη από τους εργαζόμενους “αξία” της. 
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Λόγω μη υποστήριξης της διακριτότητας ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών και 

ικανοποίησης, ο έλεγχος του αρχικά προτεινόμενου μοντέλου (σχήμα 3.4) δεν κατέστη 

εφικτός και αντί αυτού ελέγχθηκαν δύο εναλλακτικά μοντέλα. Το μοντέλο 1 

συμπεριέλαβε την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και το μοντέλο 2 την ικανοποίηση. 

Από τον έλεγχο των δύο εναλλακτικών μοντέλων προέκυψε ότι και οι δύο μεταβλητές 

είναι σημαντικές και επιδρούν θετικά στη διαμόρφωση της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων. Δεν κατέστη όμως εφικτή περαιτέρω η διερεύνηση της σχέσης τους. 

Ειδικότερα, τα ευρήματα της δομικής ανάλυσης εξισώσεων (Structural Equation 

Modeling –SEM) που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των δύο εναλλακτικών μοντέλων, 

αποκάλυψαν τα εξής:  

 

Μοντέλο 1 

Με τους περισσότερους δείκτες προσαρμοστικότητας  να κινούνται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, υποστηρίχθηκε η θετική επίδραση της ομαδικής εργασίας και της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών –ως παράγοντες υποστηρικτικού περιβάλλοντος- στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, η οποία συντίθεται από τις διακριτές διαστάσεις: του 

αντιλαμβανόμενου ελέγχου, της αντιλαμβανόμενης ικανότητας και της εσωτερίκευσης 

των οργανωσιακών στόχων (βλ. σχήμα 5.1). 

 

Οι παράγοντες της ομαδικής εργασίας (“εκπαίδευση” και “αξία”) είχαν άμεση θετική 

επίδραση τόσο στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, όσο και στην ενδυνάμωση των 

εργαζομένων. Η ομαδική εργασία αποτελεί κρίσιμο προσδιοριστικό παράγοντα της 

ενδυνάμωσης και βασικό στοιχείο του εργασιακού περιβάλλοντος που μπορεί να 

διαμορφώσει τις αντιλήψεις των εργαζομένων για την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών. Έτσι, εκτός από την άμεση επίδρασή της στην ενδυνάμωση, φάνηκε να την 

επηρεάζει και έμμεσα μέσω της επίδρασής της στην ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών. Η 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ασκεί επίσης άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωση 

των εργαζομένων.  

 

Τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ερμηνεία της ενδυνάμωσης εμφάνισε ο παράγοντας της 

εσωτερίκευσης των οργανωσιακών στόχων, με τους παράγοντες του αντιλαμβανόμενου 

ελέγχου και της αντιλαμβανόμενης ικανότητας να ακολουθούν.     
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Το βασικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα ευρήματα των αναλύσεων που 

περιγράφηκαν έγκειται στο ότι η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών ως μία ενιαία 

μεταβλητή που συντίθεται από στοιχεία ανταποκρισιμότητας, αξιοπιστίας, 

συναισθηματικής κατανόησης και ασφάλειας, καθώς επίσης και η ομαδική εργασία με 

τους παράγοντες της «εκπαίδευσης» και της «αξίας», μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη 

διαμόρφωση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων στο περιβάλλον της 

ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Είναι προφανής όμως η ανάγκη εμπλουτισμού του 

“υποστηρικτικού” εργασιακού περιβάλλοντος και με άλλες μεταβλητές. 

 

Μοντέλο 2 

Στο δεύτερο εναλλακτικό μοντέλο, η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών αντικαταστάθηκε 

από τη μεταβλητή της ικανοποίησης (βλ. σχήμα 5.2). Τα ευρήματα της ανάλυσης ήταν 

παρόμοια με του Μοντέλου 1, με τους δείκτες προσαρμοστικότητας να βρίσκονται σε 

οριακά χαμηλότερα επίπεδα. Οι παράγοντες της ομαδικής εργασίας (εκπαίδευση και αξία) 

επιδρούν άμεσα τόσο στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών όσο και στην ενδυνάμωσή τους. Επίσης, η ικανοποίηση ασκεί άμεση θετική 

επίδραση στην ενδυνάμωση. Η σύνθεση, καθώς επίσης και η σχετική βαρύτητα των 

παραγόντων της ενδυνάμωσης στη συνολική ερμηνεία της δεν εμφάνισαν ουσιαστικές 

διαφορές συγκριτικά με το πρώτο μοντέλο. 

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, το Μοντέλο 1 φαίνεται να προσαρμόζεται οριακά 

καλύτερα στα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας. 

 

Από τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων αναδείχθηκαν κάποια επιπλέον σημαντικά στοιχεία τα οποία 

χαρακτηρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στο περιβάλλον της ελληνικής 

φορολογικής διοίκησης και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή ενός 

προγράμματος “ποιότητας” μέσω πραγματικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, εκτός από τις τρεις διαστάσεις της ενδυνάμωσης (αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα, αντιλαμβανόμενος έλεγχος και εσωτερίκευση οργανωσιακών στόχων), 

αναδείχτηκαν –μεταξύ άλλων- η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η ανάγκη απεξάρτησης της 

δημόσιας διοίκησης από κομματικούς  παράγοντες. Αν και η ενδυνάμωση θεωρήθηκε 

απαραίτητη λόγω της ιδιαίτερης φύσης δραστηριοτήτων των Δ.Ο.Υ. επισημάνθηκαν 

σημαντικές δυσκολίες για την εφαρμογή της που κατά βάση κινήθηκαν στον άξονα 
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“Μονιμότητα–Κομματισμός–Αναξιοκρατία”, ο οποίος ενισχύεται από την έντονη 

γραφειοκρατία και φορολογική πολυνομία. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται θα 

μπορέσουν να αποδώσουν μόνο στα πλαίσια ενός σταθερού και σαφούς πλαισίου 

απεξαρτημένου από μικροκομματικές σκοπιμότητες.  Ως προς τις “υποστηρικτικές 

υπηρεσίες”, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό και με υψηλό βαθμό 

αλληλεξαρτήσεων εκφράστηκε σχεδόν καθολικά η αναγκαιότητά τους, παράλληλα όμως 

αποτυπώθηκε και η ανυπαρξία τους. Παρόλο που προτείνονται αρκετά μέτρα και προς 

αυτή την κατεύθυνση, οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πολύ δύσκολα μπορεί 

να αλλάξει η κατάσταση εάν δεν υπάρξει έμπρακτη πολιτική βούληση. Στην πράξη τα 

περισσότερα μέτρα δείχνουν να έχουν αποσπασματικό και τυχαίο χαρακτήρα και δεν 

χαρακτηρίζονται από συνέπεια και συντονισμένο σχεδιασμό και δράση. 

 

 

Μελέτη 2: Εξωτερικοί πελάτες  

 

Στη δεύτερη μελέτη εξετάστηκαν οι φορολογούμενοι ως προς τις μεταβλητές της 

ποιότητας υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. και της 

ικανοποίησής τους. Η μελέτη εστιάστηκε στον έλεγχο διαστασιμότητας και διακριτότητας 

των δύο μεταβλητών.  

 

Ο έλεγχος διαστασιμότητας και αξιοπιστίας του διεθνώς καθιερωμένου ερευνητικού 

εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των δύο μεταβλητών (SERVPERF) ήταν 

βασική προτεραιότητα της συγκεκριμένης εργασίας, λόγω μη προηγούμενης 

χρησιμοποίησής του στο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Τα ευρήματα 

που προέκυψαν από εκτεταμένη χρήση διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής 

ανάλυσης παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση 

αναδείχθηκαν μονοδιάστατες μεταβλητές με έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της 

ποιότητας υπηρεσιών.  

  

Τα ευρήματα των αναλύσεων δεν υποστήριξαν τη διακριτότητα των δύο μεταβλητών και 

ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή περαιτέρω η διερεύνηση της σχέσης τους. Οι δύο 

μεταβλητές δεν φάνηκε να είναι διακριτές στην αντίληψη των φορολογούμενων και 

συνεπώς η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο της Φορολογικής Διοίκησης για την αύξηση της 
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ικανοποίησης των φορολογούμενων. Αν και οι δύο θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες 

μεταβλητές δεν μπορούν να ενσωματωθούν και να διερευνηθούν σε ένα πλαίσιο σχέσεων 

αιτίου-αποτελέσματος. Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. όπως γίνεται 

αντιληπτή από τους φορολογούμενους καθώς και της ικανοποίησής τους από αυτές 

απαιτεί εστίαση και προσοχή σε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη 

διάσταση της παροχής των υπηρεσιών από την πλευρά των Δ.Ο.Υ.    

 

 

Μελέτη 3: Διερεύνηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών 

 

Η τρίτη μελέτη διερεύνησε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο «κοινές» μεταβλητές 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών: την ποιότητα υπηρεσιών (εσωτερικών και 

εξωτερικών)  και την ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών από την 

ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.  

 

Ειδικότερα: α) εξετάστηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης/σύγκλισης 

ανάμεσα στα επιμέρους ερωτήματα που συνθέτουν τις δύο κοινές μεταβλητές με χρήση 

μη παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης και β) επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των στατιστικά 

σημαντικότερων ερωτημάτων που διαμορφώνουν τις δύο μεταβλητές σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πελάτες, με τη μέθοδο της “βήμα προς βήμα παλινδρόμησης”. 

  

Τα ευρήματα των αναλύσεων συνοψίζονται στα εξής:  

α) προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα περισσότερα «κοινά» ερωτήματα 

και των δύο μεταβλητών. Οι στατιστικά σημαντικοί υψηλότεροι μέσοι όροι και διάμεσοι 

στα περισσότερα ερωτήματα των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων των Δ.Ο.Υ.) 

συγκριτικά με τους αντίστοιχους στα ερωτήματα των εξωτερικών πελατών 

(φορολογούμενων) δείχνουν ότι οι πρώτοι αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις 

εσωτερικές υπηρεσίες που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους ως ανώτερης ποιότητας 

και εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης (ή χαμηλότερο βαθμό δυσαρέσκειας). 

Αντίστοιχα οι φορολογούμενοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών που 

λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. ως χαμηλότερης σχετικά ποιότητας και εκφράζουν 

χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης (ή υψηλότερο βαθμό δυσαρέσκειας). 

β) το στοιχείο της «ασφάλειας» αναδείχτηκε αυτό που συμβάλλει περισσότερο στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. για τη συνολική ποιότητα 
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των εσωτερικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, το στοιχείο της «ανταποκρισιμότητας» φάνηκε 

να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον ορισμό της αντιλαμβανόμενης από τους 

φορολογούμενους συνολικής ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. Και στις δύο κατηγορίες 

πελατών ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το στοιχείο της συναισθηματικής κατανόησης 

(ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον). Το στοιχείο της «ασφάλειας» 

αναδείχτηκε το σχετικά σημαντικότερο και ως προς τον προσδιορισμό της συνολικής 

ικανοποίησης των εργαζομένων (όπως και στην περίπτωση της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών). Από την άλλη πλευρά, η «συνεργασιμότητα» εμφανίστηκε ως το πιο κρίσιμο 

στοιχείο διαμόρφωσης της συνολικής ικανοποίησης των φορολογούμενων.   

 

Το γεγονός ότι η «ασφάλεια» αναδείχτηκε το σημαντικότερο στοιχείο διαμόρφωσης  τόσο 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών όσο και της ικανοποίησης των εργαζομένων από 

αυτές, μπορεί να ερμηνευτεί ως κάποιο βαθμό από την πολύπλοκη και υπεύθυνη φύση 

των εργασιακών τους καθηκόντων. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι απαιτούν τη λήψη 

«ασφαλών» εσωτερικών υπηρεσιών από τους συνεργάτες τους προκειμένου να 

ανταποκριθούν στο έργο τους χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο να εκτεθούν και να υποστούν 

πιθανές συνέπειες.  

 

Από την άλλη πλευρά, το στοιχείο της «ανταποκρισιμότητας» που κυριαρχεί στη 

διαμόρφωση της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ, δείχνει ότι οι 

φορολογούμενοι δίνουν έμφαση στην άμεση εξυπηρέτηση. Η γραφειοκρατία και η 

φορολογική πολυνομία με την ασάφεια που τη διακρίνει, η πολυπλοκότητα και 

γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών, η ανεπάρκεια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, 

οι αγκυλωμένες οργανωτικές δομές με κύριο χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό των 

δραστηριοτήτων με τη λειτουργία πολλών διευθύνσεων και λειτουργικών τμημάτων με 

στεγανά μεταξύ τους, η “δημοσιοϋπαλληλική” νοοτροπία κάποιων εργαζομένων και η 

αδυναμία υποκίνησης και παροχής κινήτρων στους εργαζόμενους, λειτουργούν 

ανασταλτικά στην «ανταποκρισιμότητα» των υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, οι φορολογούμενοι αντιλαμβάνονται τη «συνεργασιμότητα» 

με τους εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ ως ένα μέσο υπέρβασης αυτών των προβλημάτων που 

διαμορφώνει παράλληλα και το επίπεδο ικανοποίησής τους.  
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Σημαντικότητα και συνεισφορά της διατριβής  

 

Η βασική πρωτοτυπία της διατριβής έγκειται στην παράλληλη μελέτη εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών στα πλαίσια των τριών διακριτών μελετών που προαναφέρθηκαν.  

 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η συνεισφορά της διατριβής στη βιβλιογραφία συνίσταται α) στον 

έλεγχο της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερευνητικών εργαλείων λειτουργοποίησης 

των υπό εξέταση μεταβλητών που αναπτύχθηκαν και ελέγχθηκαν σε διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) και β) στην προσαρμογή, 

αξιολόγηση και εφαρμογή τους στο περιβάλλον της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. 

Παρά τις αδυναμίες και την αναγκαιότητα διεξαγωγής και άλλων παρόμοιων μελετών, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η κλίμακα SERVPERF που με τις ανάλογες κατά 

περίπτωση προσαρμογές χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών 

(εσωτερικών και εξωτερικών) και της ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών πελατών 

από την ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών αντίστοιχα, όσο και η κλίμακα 

του Menon που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα και αξιόπιστα ερευνητικά εργαλεία για την εφαρμογή 

τους σε ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου, αλλά και ιδιωτικού 

τομέα.  

   

Η σημαντικότερη συνεισφορά της διατριβής σε θεωρητικό επίπεδο έγκειται στην 

ανάπτυξη και έλεγχο δύο εναλλακτικών θεωρητικών μοντέλων που με τη χρήση δομικής 

ανάλυσης εξισώσεων (SEM) απεικονίζουν τις σχέσεις επίδρασης της ποιότητας 

εσωτερικών υπηρεσιών, της ικανοποίησης και της ομαδικής εργασίας –ως στοιχεία 

υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος- στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Τα 

μοντέλα αυτά συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο 

γνωστικό πεδίο της ενδυνάμωσης των εργαζομένων και στους παράγοντες που την 

προσδιορίζουν.  

 

Επιπλέον, η διατριβή συνεισφέρει στη σύνθεση πολλών γνωστικών αντικειμένων της 

ευρύτερης βιβλιογραφίας του μάνατζμεντ όπως διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διοίκηση 

υπηρεσιών, ενδοοργανωσιακό (internal) μάρκετινγκ, διοίκηση ολικής ποιότητας και 

δημόσιο μάνατζμεντ, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ και συνεκτικό θεωρητικό 

πλαίσιο.  
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Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη ήταν η διενέργεια ποιοτικής έρευνας τα 

ευρήματα της οποίας αφενός επιβεβαίωσαν τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας ως προς 

τον ορισμό της ενδυνάμωσης των εργαζομένων και του “υποστηρικτικού” εργασιακού 

περιβάλλοντος και αφετέρου ανέδειξαν κάποια επιπλέον σημαντικά στοιχεία που έχουν 

να κάνουν με τις εγγενείς αδυναμίες και ιδιαιτερότητες της λειτουργίας των φορολογικών 

υπηρεσιών και εν γένει της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.   

 

Σε πρακτικό επίπεδο, η συνεισφορά της μελέτης συνίσταται στην ανάδειξη των στοιχείων 

και των παραγόντων εκείνων που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τις υπό εξέταση 

σύνθετες μεταβλητές τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών στο 

ιδιαίτερο περιβάλλον της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να 

συνεκτιμηθούν στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος βελτίωσης  της 

ποιότητας υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ.  

 

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων ως μετρήσιμη πλέον και σαφώς ορισμένη μεταβλητή, 

θα μπορούσε να ενισχυθεί με λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τη φορολογική διοίκηση 

που πρωτίστως έχουν να κάνουν με τη διάσταση της εσωτερίκευσης των οργανωσιακών 

στόχων η οποία φάνηκε να έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ερμηνεία της. 

Ειδικότερα, τα μέτρα θα πρέπει να έχουν υποκινητικό χαρακτήρα και να οδηγούν στην 

ταύτιση ατομικών και οργανωσιακών στόχων και στην ανάπτυξη κλίματος ενθουσιασμού 

και δέσμευσης των εργαζομένων. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι η διαμόρφωση και 

διάδοση ενός εμπνευσμένου οράματος στο σύνολο των εργαζομένων, στην υλοποίηση 

του οποίου θα έχουν ενεργό συμμετοχή. Μέσω της διεργασίας αυτής θα ήταν σε θέση να 

αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως σημαντικά και χρήσιμα μέρη ενός ολοκληρωμένου 

οργανισμού και όχι ενός τμήματος αυτού που ενίοτε υπονομεύει την αποτελεσματική 

λειτουργία του. Δεν θα πρέπει παράλληλα να υποβαθμιστούν και τα στοιχεία των άλλων 

δύο διαστάσεων της ενδυνάμωσης: η αντιλαμβανόμενη ικανότητα που μπορεί να ενισχυθεί 

με την παροχή εστιασμένης εκπαίδευσης για τη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και 

ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος που μπορεί να αυξηθεί με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 

και της αυτονομίας των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας τους.  
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Η πραγματική ενδυνάμωση των εργαζομένων θα μπορούσε να ενισχυθεί επίσης με τη 

βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και της εφαρμογής προγραμμάτων 

(έστω και άτυπων) ομαδικής εργασίας. Ειδικότερα, η καλλιέργεια σχέσεων υποστήριξης 

στο εργασιακό περιβάλλον θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των εσωτερικών 

υπηρεσιών και μέσω αυτής την ενδυνάμωση των εργαζομένων. Μέτρο προς την 

κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να είναι η θέσπιση ενός διάφανου πλαισίου υποχρεώσεων 

και εν γένει εργασιακής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων 

και θέσεων εργασίας, διαμορφώνοντας μία σαφή σχέση εσωτερικού πελάτη-προμηθευτή. 

Εδώ θα μπορούσε να συμβάλλει και ο περιορισμός των στεγανών μεταξύ των τμημάτων 

με την ανάπτυξη διατμηματικών ομάδων εργασίας με κοινό σκοπό την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού και όχι των επιμέρους τμημάτων που 

ενίοτε τον υπονομεύουν. Το γεγονός αυτό μπορεί επιπλέον να συμβάλλει στην 

προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων και την καλύτερη αξιοποίησή τους προς όφελος 

του οργανισμού.  

 

Η ανάπτυξη επίσης συστημάτων ομαδικής εργασίας και η ενθάρρυνσή συμμετοχής των 

εργαζομένων σε αυτές που θα συνοδεύεται από σχετική εκπαίδευση, φάνηκε ότι μπορεί 

να επιδράσει θετικά τόσο στη βελτίωση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών όσο και 

στην ενίσχυση του αισθήματος ενδυνάμωσης των εργαζομένων.  

 

Όπως αναδείχτηκε και από τη σχετική βιβλιογραφία (βλ. κεφάλαια 2 και 3), η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων συνδέεται θετικά με την εργασιακή τους ικανοποίηση η 

οποία με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών. 

Επιπλέον, η ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση 

βελτίωσης των εξωτερικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, μία προσπάθεια για πραγματική 

βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του φορολογούμενου θα πρέπει να 

ξεκινήσει από τη βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης των εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες και να επεκταθεί στη 

βελτίωση των στοιχείων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις των φορολογούμενων για την 

ποιότητα υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και της ικανοποίησής τους. Με βάση τα ευρήματα της 

παρούσης μελέτης, τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την ανταποκρισιμότητα, 

τη συνεργασιμότητα, την ασφάλεια και τη συναισθηματική κατανόησή τους από τους 

εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ. και αποτελούν μία δέσμη στοιχείων που σχετίζονται γενικά με 

την ανθρώπινη διάσταση των υπηρεσιών που είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Έτσι, για 
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πραγματική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση σε όλα τα παραπάνω στοιχεία που τη διαμορφώνουν και όχι αποσπασματικά. Η 

ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση των φορολογούμενων διαμορφώνεται τόσο από 

την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι εργαζόμενοι των Δ.Ο.Υ. όσο και από την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης, την κατανόηση των αναγκών τους, τη συνεργασιμότητα και το επίπεδο 

κατάρτισης και ενημέρωσης των εργαζομένων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω προτεινόμενων 

μέτρων θα πρέπει να προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και προετοιμασία, 

προϋποθέτοντας παράλληλα τη δέσμευση της πολιτικής και ανώτατης υπηρεσιακής 

ηγεσίας.                  

 

 

Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

 

Όπως οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες έτσι και η συγκεκριμένη υπόκειται σε κάποιους 

περιορισμούς που περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της. 

Δύο βασικοί περιορισμοί θα πρέπει να επισημανθούν. Ο πρώτος προέρχεται από τη 

μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς πελάτες. Στην περίπτωση των εσωτερικών πελατών το υψηλό ποσοστό 

ανταποκρισιμότητας μετριάζει τα αρνητικά αποτελέσματα της συμπτωματικής 

δειγματοληψίας. Ως προς τον τρόπο επιλογής του δείγματος των φορολογούμενων, αν και 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μη τυχαίας-συμπτωματικής δειγματοληψίας, έγιναν 

σημαντικές ενέργειες για την τυχαιοποίηση και αύξηση της αντιπροσωπευτικότητάς του 

(δειγματοληψία από τις περισσότερες Δ.Ο.Υ της Θεσσαλονίκης και σχεδόν από όλα τα 

λειτουργικά τμήματά τους, μεγάλο σχετικά δείγμα). Το γεγονός επίσης ότι η έρευνα 

διεξήχθη μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των 

ευρημάτων. Ωστόσο το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό και σε κάποιο 

βαθμό αντιπροσωπευτικό. Η γενικευσιμότητα των ευρημάτων καθίσταται επίσης 

επισφαλής χωρίς να προηγηθεί έλεγχός τους και σε άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του 

δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.        
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Εκτός από την ανάγκη επέκτασης της έρευνας σε Δ.Ο.Υ και άλλων γεωγραφικών 

περιοχών (κυρίως της πόλης των Αθηνών) αλλά και σε διαφορετικές κατηγορίες 

δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, τα αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν με τη διεύρυνση του θεωρητικού μοντέλου και τον εμπλουτισμό του με 

άλλες μεταβλητές, τόσο από την πλευρά των προϋποθέσεων όσο και των 

αποτελεσμάτων/συνεπειών της ενδυνάμωσης. Θα ήταν χρήσιμη επίσης η διερεύνηση 

σχέσεων μεταξύ ενδυνάμωσης και προσωπικών (φύλο, εκπαίδευση, ηλικία), 

περιβαλλοντικών (ηγεσία, οργανωσιακή κουλτούρα) και οργανωσιακών παραγόντων. Η 

αδυναμία της παρούσας μελέτης να συνδέσει την ενδυνάμωση των εργαζομένων με 

εργασιακά και οργανωσιακά αποτελέσματα και δείκτες όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η 

παραγωγικότητα της εργασίας και η οργανωσιακή απόδοση οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων της φορολογικής διοίκησης.  

 

Τέλος, χρήσιμος θα ήταν ο έλεγχος των ευρημάτων από την εφαρμογή των ερευνητικών 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των μεταβλητών (εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών) σε άλλους τομείς υπηρεσιών του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού 

τομέα της ελληνικής επικράτειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Το  παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας που διενεργείται 

στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. 

 

Επίσης το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Τα στοιχεία του δεν θα 

χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση ατομικά, παρά αποκλειστικά και μόνο για στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια εκπόνησης της σχετικής διδακτορικής διατριβής.  

 

Γιαυτό, παρακαλούμε θερμά να απαντήσετε με ειλικρίνεια.  

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.  

 

Ευχαριστούμε! 
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ΤΜΗΜΑ Ι 
Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας  με κάθε μία από τις παρακάτω 
προτάσεις, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. αν κυκλώσετε τον αριθμό «7»,  αυτό 
σημαίνει ότι συμφωνείτε απόλυτα με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης. Αντιθέτως, 
κυκλώνοντας τον αριθμό «1», σημαίνει ότι διαφωνείτε απόλυτα.  
 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
Παρακαλούμε σημειώστε ειλικρινά την άποψή σας. 

 
                                                                                                 Συμφωνώ                     Διαφωνώ 

                                                                                    Απόλυτα                        Απόλυτα            
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V15 
 
 
V16 

Ταυτίζομαι με τους στόχους της Υπηρεσίας μου. 
 
 Έχω τις απαιτούμενες δεξιότητες για  να κάνω καλά τη δουλειά 
μου. 
 
Μπορώ να επηρεάσω τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δουλειά 
στο τμήμα μου. 
 
Η ομαδική εργασία αποτελεί μία πηγή ικανοποίησης  για τα μέλη 
της ομάδας. 
 
Εργάζομαι με ενθουσιασμό για την υλοποίηση των στόχων της 
Υπηρεσίας μου. 
 
Έχω την ικανότητα να εργάζομαι αποτελεσματικά (να πετυχαίνω 
τους τεθέντες στόχους). 
 
Έχω την αρμοδιότητα να λαμβάνω αποφάσεις στο τμήμα μου. 
 
Ο "μέσος" εργαζόμενος προτιμάει να εργάζεται ατομικά παρά 
ομαδικά. 
 
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συμβολή μου στην 
επίτευξη των στόχων της Υπηρεσίας μου. 
 
Έχω τις ικανότητες που απαιτούνται για να κάνω καλά τη δουλειά 
μου. 
 
Έχω την ευχέρεια να εργάζομαι αποτελεσματικά. 
 
Η ομαδική εργασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για 
την Υπηρεσία. 
 
Ταυτίζομαι με όσα προσπαθούμε να πετύχουμε ως οργανισμός. 
 
Μπορώ να χειριστώ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζω στην 
εργασία μου. 
 
Μπορώ να επηρεάσω αποφάσεις που λαμβάνονται στο τμήμα 
μου. 
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V17 
 
 
 
V18 
 
V19 
 
 
V20 
 
V21 
 
 
V22 
 
 
V23 
 
V24 
 
V25 
 
 
V26 
 
V27 
 
 
V28 
 
 
V29 
 
V30 
 
V31 
 
V32 
 
V33 
 
 
V34 
 
 
V35 
 
V36 

 
Σήμερα, η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη για όλες τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και 
των δημοσίων. 
 
Νοιάζομαι να «πάμε καλά» ως Υπηρεσία. 
 
Μπορώ να κάνω την εργασία μου αποδοτικά(να πετυχαίνω το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόπο). 
 
Σημαντικές ευθύνες αποτελούν μέρος της θέσης εργασίας μου.    
 
Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους εργαζόμενους εκπαίδευση 
σχετικά με την ομαδική εργασία. 
 
Οι συνεργάτες μου παρέχουν την υπηρεσία για την οποία 
δεσμεύτηκαν.  
 
Μπορώ να εμπιστευτώ τους συνεργάτες μου. 
 
Στην Υπηρεσία μου έχουμε σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 
 
Οι συνεργάτες μου, ενδιαφέρονται πραγματικά για θέματα που 
σχετίζονται με την εργασία μου. 
 
Η επικοινωνία με τους συνεργάτες μου είναι η ενδεδειγμένη. 
 
Στην Υπηρεσία μου οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε εργαλεία 
και τεχνικές της ομαδικής εργασίας. 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι στο να χειρίζονται 
προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία μου. 
 
Αισθάνομαι ασφάλεια στη σχέση μου με τους συνεργάτες μου. 
 
Ο εργασιακός χώρος στην Υπηρεσία μου είναι λειτουργικός. 
 
Στην Υπηρεσία μου έχουμε βολικό ωράριο εργασίας. 
 
Οι συνεργάτες μου, ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματά μου. 
 
Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται διευκολυντές 
(συντονιστές) ομάδων εργασίας σε μόνιμη βάση. 
 
Οι συνεργάτες μου, παρέχουν την υπηρεσία τους σωστά με τη 
πρώτη φορά για να αποφύγουν να κάνουν διορθώσεις αργότερα. 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι καλόβουλοι και ευγενικοί.  
 
Οι συνεργάτες μου, έχουν μία περιποιημένη και επαγγελματική 
εμφάνιση. 
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                            Συμφωνώ                    Διαφωνώ 
                           Απόλυτα                       Απόλυτα           
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V37 
 
V38 
 
V39 
 
 
V40 
 
V41 
 
 
V42 
 
 
V43 
 
 
V44 
 
 
V45 
 
 
V46 
 
 
V47 
 
 
V48 
 
 
V49 
 
 
V50 

 
Οι συνεργάτες μου, μου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν. 
 
Στην Υπηρεσία μου παρέχεται στους εργαζόμενους εκπαίδευση 
διευκολυντή (συντονιστή)ομάδων εργασίας. 
 
Οι συνεργάτες μου, παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση. 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι καλά ενημερωμένοι (σχετικά με το 
αντικείμενο εργασίας τους). 
 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας μου είναι 
οπτικά ελκυστικός. 
 
Οι συνεργάτες μου, δρουν με γνώμονα το όφελος των 
συναδέλφων τους (συναδελφικότητα). 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι πρόθυμοι να με διευκολύνουν σε 
ιδιαίτερες ανάγκες και αιτήματα. 
 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μου ενθαρρύνονται από τη 
Διοίκηση να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας. 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι αξιόπιστοι (όταν υπόσχονται να κάνουν 
κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο, το πραγματοποιούν). 
 
Οι συνεργάτες μου, είναι ευαισθητοποιημένοι στις εργασιακές 
μου ανάγκες. 
 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μου είναι απρόθυμοι να 
διαφωνήσουν με τις ισχύουσες διοικητικές πρακτικές. 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται με βάση την ατομική παρά 
την ομαδική τους απόδοση. 
 
Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μου είναι επιφυλακτικοί ως προς 
την αναγνώριση της ομαδικής προσπάθειας από τη Διοίκηση. 
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                              Συμφωνώ                   Διαφωνώ 
                              Απόλυτα                    Απόλυτα           
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V51 
 
 

Παρακαλώ διαβαθμίστε τη συνολική ποιότητα υπηρεσίας που 
λαμβάνετε από τους συνεργάτες σας. 

 
 
 
V52 

Συνολική ποιότητα υπηρεσίας συνεργατών 
 
 
Παρακαλούμε σημειώστε πόσο σημαντικό είναι για εσάς 
προσωπικά να έχετε την τελική ευθύνη χειρισμού των θεμάτων 
που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.           
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                  Εξαιρετικά        Εξαιρετικά
Υψηλή Χαμηλή

Εξαιρετικά               Καθόλου
Σημαντικό             Σημαντικό
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TMHMA II 

Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας με κάθε ένα από τα 

παρακάτω θέματα κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. 

                                                                                                                           Εξαιρετικά               Εξαιρετικά  
                                                                                                                        Ικανοποιημένος           Δυσαρ/μένος     
V53 
 
 
V54 
 
V55 
 
V56 
 
 
V57 
 
V58 
 
 
V59 
 
V60 
 
V61 
 
V62 
 
 
V63 
 
 
V64 
 
V65 
 
V66 
 
 
V67 
 
 
V68 
 
 
V69 
 
V70 
 
V71 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συνεργάτες μου, όπως 
δεσμεύτηκαν (υποσχέθηκαν). 
 
Εμπιστοσύνη προς τους συνεργάτες μου. 
 
Διαθεσιμότητα σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού. 
 
Πραγματικό ενδιαφέρον των συνεργατών μου για εργασιακά 
προβλήματα συναδέλφων. 
 
Ποιότητα επικοινωνίας με τους συνεργάτες μου. 
 
Αξιοπιστία των συνεργατών μου στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία μου. 
 
Ασφάλεια στη σχέση μου με τους συνεργάτες μου. 
 
Ελκυστικότητα του εργασιακού χώρου. 
 
Βολικό εργασιακό ωράριο. 
 
Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών μου στα 
αιτήματα των συναδέλφων. 
 
Εκτέλεση –από τους συνεργάτες μου- της εργασίας τους 
σωστά με την πρώτη φορά.  
 
Ευγένεια των συνεργατών μου. 
 
Επαγγελματική εμφάνιση των συνεργατών μου. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή που μου δίνεται από τους συνεργάτες 
μου. 
 
Προθυμία των συνεργατών μου να βοηθήσουν τους 
συναδέλφους τους. 
 
Παροχή –από τους συνεργάτες μου- έγκυρης πληροφόρησης 
προς τους συναδέλφους. 
 
Επίπεδο γνώσεων και ενημέρωσης των συνεργατών μου. 
 
Οπτική ελκυστικότητα του εξοπλισμού. 
 
Συναδελφικότητα συνεργατών. 
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                                                                                                                       Εξαιρετικά                Εξαιρετικά  
                                                                                                                  Ικανοποιημένος             Δυσαρ/μένος      
V72 
 
 
V73 
 
V74 
 
 
 
 
V75 

Ετοιμότητα των συνεργατών μου να ικανοποιήσουν 
ιδιαίτερες ανάγκες των συναδέλφων τους. 
 
Αμεσότητα ανταπόκρισης των συνεργατών μου. 
 
Ευαισθητοποίηση των συνεργατών μου στις εργασιακές 
ανάγκες συναδέλφων. 
 
 
 
Παρακαλώ σημειώστε το συνολικό βαθμό ικανοποίησης 
αναφορικά με την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνετε 
από τους συνεργάτες σας.  
 Συνολικό επίπεδο ικανοποίησης 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας στο αντίστοιχο 

τετράγωνο. 

 

NAI OXI   

V76 Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται ομάδες εργασίας για την επίλυση 
προβλημάτων. 

  

V77 Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται ομάδες εργασίας για τη βελτίωση 
της ποιότητας. 

  

V78 Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται διατμηματικές ομάδες εργασίας.   

V79 Στην Υπηρεσία μου χρησιμοποιούνται αυτο-διοικούμενες ομάδες 
εργασίας. 

  

 

 
             Εξαιρετικά          Καθόλου       
             Σημαντικό           Σημαντικό  

7  6  5  4  3  2  1 V80 Παρακαλώ σημειώστε πόσο σημαντικό είναι για σας προσωπικά, 
να εργάζεστε ομαδικά. 

7  6  5  4  3  2  1 V81 Επίσης παρακαλώ σημειώστε πόσο σημαντικό είναι για σας να 
συμμετέχετε σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης. 
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ΤΜΗΜΑ IV    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
V82. ΦΥΛΟ:    ΓΥΝΑΙΚΑ  (1) 

                          ΑΝΔΡΑΣ    (2) 

 

V83. ΗΛΙΚΙΑ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19_ _  

V84. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (1) 

  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση      (2) 

  Μεταπτυχιακές Σπουδές       (3) 

 

V85. Συνολική επαγγελματική εμπειρία: _ _ _ _ έτη  

V86. Κατοχή θέσης: Ετη στην παρούσα θέση: _ _ _ _ έτη  

V87. Επίπεδο εργασίας: Εποπτεύετε εργαζόμενους στην εργασία σας;     ΝΑΙ (1) 

  ΟΧΙ (0) 

 

V88. Κωδικός Δ.Ο.Υ. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας που διενεργείται 

στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. 

 

Επίσης το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό.Tα στοιχεία του δεν θα 

χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση ατομικά, παρά αποκλειστικά και μόνο για στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια εκπόνησης της σχετικής διδακτορικής διατριβής.  

 

Γιαυτό, παρακαλούμε θερμά να απαντήσετε με ειλικρίνεια.  

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.  

 

Ευχαριστούμε! 
 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΤΜΗΜΑ Ι 
 
Η παρακάτω σειρά θεμάτων αναφέρεται στην άποψη που έχετε για τις υπηρεσίες που 
λαμβάνετε από τις ΔΟΥ. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε 
μία από τις παρακάτω προτάσεις κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. αν κυκλώσετε τον 
αριθμό «7»,  αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε απόλυτα ότι οι ΔΟΥ έχουν το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό. Αντιθέτως, κυκλώνοντας τον αριθμό «1», σημαίνει ότι διαφωνείτε απόλυτα.  
 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
Παρακαλούμε σημειώστε ειλικρινά την άποψή σας. 

 
 
 

V2 
 
V3 
 
 
V4 
 
 
V5 
 
 
V6 
 
V7 
 
V8 
 
 
V9 
 
 
V10 
 
 
V11 
 
 
V12 
 
V13 
 
 
V14 
 
 
V15 
 
V16 
 

 Οι ΔΟΥ έχουν σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 
 
 Οι ΔΟΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον χρόνο που έχουν 
δεσμευτεί.  
 
 Οι ΔΟΥ ενημερώνουν τους φορολογούμενους σχετικά με το χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
φορολογούμενους. 
 
 Οι ΔΟΥ δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους φορολογούμενους. 
 
 Οι εγκαταστάσεις των ΔOY έχουν υψηλό επίπεδο αισθητικής. 
 

           Συμφωνώ               Διαφωνώ
           Απόλυτα                 Απόλυτα 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 

 Οι ΔΟΥ χειρίζονται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις των 
φορολογούμενων. 
 
 Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους 
εργαζόμενους των ΔΟΥ. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με 
διαφάνεια. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ αντιμετωπίζουν τους φορολογούμενους 
με ενδιαφέρον. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ έχουν περιποιημένη εμφάνιση.  
 
 Οι ΔΟΥ παρέχουν στους φορολογούμενους σωστή και έγκυρη 
πληροφόρηση. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν 
τους φορολογούμενους. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι ευγενικοί. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ κατανοούν τις ανάγκες των 
φορολογούμενων.  
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V17 
 
V18 
 
V19 
 
 
V20 
 
 
V21 
 
V22 
 
V23 

 Οι εγκαταστάσεις των ΔΟΥ είναι άνετες για το κοινό. 
 
 Οι ΔΟΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σωστά με την πρώτη φορά. 
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα 
αιτήματα των φορολογούμενων.  
 
 Οι εργαζόμενοι των ΔΟΥ έχουν τις γνώσεις να απαντήσουν σε  
ερωτήματα των φορολογούμενων. 
 
 Συνεργασιμότητα των ΔΟΥ με τους φορολογούμενους.  
 
 Οι ΔΟΥ τηρούν τα αρχεία τους με ακρίβεια.  
 
 Οι ΔΟΥ έχουν βολικό ωράριο λειτουργίας.  

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 

7  6  5  4  3  2  1 
 
 
 

 
 
 
 

V24. Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική ποιότητα 

υπηρεσιών των ΔΟΥ προς τους φορολογούμενους είναι: 

 

7  6  5  4  3  2  1 

             Συμφωνώ               Διαφωνώ 
             Απόλυτα                 Απόλυτα 

Άριστη                     Ανεπαρκής
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
 
Η παρακάτω σειρά θεμάτων αναφέρεται στο επίπεδο της ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες 
των ΔΟΥ. Παρακαλώ εκφράστε τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας με κάθε ένα από 
τα παρακάτω θέματα κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. αν κυκλώσετε τον αριθμό «3»,  
αυτό σημαίνει ότι είστε εξαιρετικά ικανοποιημένος από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 
Αντιθέτως, κυκλώνοντας τον αριθμό «-3», σημαίνει ότι είστε εξαιρετικά δυσαρεστημένος.  
 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
Παρακαλούμε σημειώστε ειλικρινά την άποψή σας. 

 
 
 

V25 
 
V26 
 
 
V27 
 
 
V28 
 
 
V29 
 
 
V30 
 
V31 
 
 
V32 
 
 
V33 
 
V34 
 
 
V35 
 
V36 
 
V37 
 
 
V38 
 
V39 
 

Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού των ΔΟΥ 
 
Παρεχόμενες υπηρεσίες των ΔΟΥ σύμφωνα με τη δέσμευσή 
τους.  
 
Πληροφόρηση των φορολογούμενων από τις ΔΟΥ σχετικά με 
τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.  

3  2   1   0  -1  -2  -3 

                        Εξαιρετικά                  Εξαιρετικά 
Ικανοποιημένος      Δυσαρ/μένος

 
 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
 
 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
  
 Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων των ΔΟΥ και 

φορολογούμενων. 3  2   1   0  -1  -2  -3 
  
 Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων των ΔΟΥ προς 

τους φορολογούμενους. 3  2   1   0  -1  -2  -3 
  

3  2   1   0  -1  -2  -3 Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων των ΔΟΥ. 
  
 Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των 

φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 
 
Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων των ΔΟΥ προς τους 
φορολογούμενους. 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
 
 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
  

3  2   1   0  -1  -2  -3 Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων των ΔΟΥ.   
  

 Αντιμετώπιση των φορολογούμενων από τους εργαζόμενους 
των ΔΟΥ με υπευθυνότητα. 3  2   1   0  -1  -2  -3 

  
Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων των ΔΟΥ.  
 
Ακριβής πληροφόρηση των φορολογούμενων από τις ΔΟΥ. 
 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
 
 Προθυμία των εργαζομένων των ΔΟΥ να εξυπηρετήσουν τους 

φορολογούμενους 3  2   1   0  -1  -2  -3 
  

Ευγένεια των εργαζομένων των ΔΟΥ 3  2   1   0  -1  -2  -3 
  
 Κατανόηση των αναγκών των φορολογούμενων από τους 

εργαζόμενους των ΔΟΥ 3  2   1   0  -1  -2  -3 
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 V40 
 
 
V41 
 
 
V42 
 
 
V43 
 
V44 
 
 
V45 
 
V46 
 
 
 
V47 

Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που 
συναλλάσσεται με τους εργαζόμενους των ΔΟΥ. 

                Εξαιρετικά                      Εξαιρετικά 
              Ικανοποιημένος                 Δυσαρ/μένος 

3  2   1   0  -1  -2  -3 
  
 Εκτέλεση των υπηρεσιών των ΔΟΥ σωστά με την πρώτη φορά.  

3  2   1   0  -1  -2  -3  
  
 Ικανότητα των εργαζόμενων των ΔΟΥ να ανταποκρίνονται στα 

αιτήματα των φορολογούμενων. 3  2   1   0  -1  -2  -3 
  

3  2   1   0  -1  -2  -3 Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων των ΔΟΥ. 
  
 Συνεργασιμότητα των εργαζομένων των ΔΟΥ  με τους 

φορολογούμενους.  3  2   1   0  -1  -2  -3 
  

3  2   1   0  -1  -2  -3 Διατήρηση αλάνθαστων αρχείων. 
  

3  2   1   0  -1  -2  -3 Ωράριο λειτουργίας των ΔΟΥ.  
  
  
  

 Συνολικά η εκτίμησή μου για το επίπεδο υπηρεσιών που 
παρέχουν οι ΔΟΥ μπορεί να διαβαθμιστεί ως εξής: 3  2   1   0  -1  -2  -3 

 
 
ΤΜΗΜΑ IΙΙ     
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
V48. ΦΥΛΟ:     ΓΥΝΑΙΚΑ (1)  

                          ΑΝΔΡΑΣ    (2) 

V49. ΗΛΙΚΙΑ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19_ _  

V50. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (1) 

  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση      (2) 

  Μεταπτυχιακές Σπουδές        (3) 

V51. Επάγγελμα:   
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
1. Τι σημαίνει για σας ο όρος «ενδυνάμωση εργαζομένων» στον ελληνικό δημόσιο τομέα; 

2. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία ενδυνάμωσης ενός δημοσίου 

υπαλλήλου ευρύτερα και ενός εφοριακού υπαλλήλου ειδικότερα; 

3. Σε γενικές γραμμές θεωρείτε χρήσιμη την ενδυνάμωση των εργαζομένων στον ελληνικό 

δημόσιο τομέα – και πιο συγκεκριμένα στις Δ.Ο.Υ; 

4. Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες ενδυνάμωσης των 

δημοσίων/εφοριακών υπαλλήλων; 

5. Ιεράρχηση: ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας; 

6. Ποιες θεωρείτε πως είναι  οι σημαντικότερες δυσκολίες εφαρμογής της μεθόδου αυτής στον 

δημόσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα; 

7. Ιεράρχηση: η σημαντικότερη δυσκολία; 

8. Με ποιο τρόπο κατά την άποψή σας, μπορούν να υπερκεραστούν τα προβλήματα αυτά; 

9. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα προτείνατε προς την κατεύθυνση αυτή; 

10. Πιστεύετε πως η ενδυνάμωση των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ επηρεάζεται από τις υπηρεσίες 

υποστήριξης που τους παρέχονται; 

11. Κατά την προσωπική σας άποψη, ποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται 

στους εφοριακούς υπαλλήλους για να είναι αποτελεσματικοί; 

12. Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών και η 

αποτελεσματικότητα των Δ.Ο.Υ; 

Άλλα σχόλια:   

 

Δημογραφικά στοιχεία: 

Φύλο: 

Ηλικία: 

Εκπαίδευση: 

Προϋπηρεσία: 
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