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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 σε μια επιχείρηση στην 

Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), που δραστηριοποιείται στο χώρο των λευκών ηλεκτρικών 

συσκευών. Η εργασία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που είχε ως στόχο να 

καθορίσει τη ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρει το τμήμα after sales οικιακών 

συσκευών της επιχείρησης καθώς επίσης και να μελετήσει τη σχέση μεταξύ της 

ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης πελατών και της πίστης υπηρεσιών. Η 

σύγχυση που παρατηρείται ανάμεσα στις υπο εξέταση έννοιες και στις μεταξύ τους 

σχέσεις καθώς και η έλλειψη παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα στον τομέα του after 

sales ειδικότερα οδήγησε στην επιλογή της μελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής 

στρατηγικής. Η μελέτη εστιάστηκε στους 370 της επιχείρησης που επιλέχτηκαν με την 

χρήση τυχαίας δειγματοληψίας με περιορισμούς  (Kerlinger και Lee, 2000) αφού η 

επιλογή του δείγματος από το δειγματοληπτικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε θέτοντας ως 

περιορισμούς οι πελάτες να έχουν εξυπηρετηθεί από το τμήμα κατά το ημερολογιακό 

έτος 2011 και ο τελευταίο ς αριθμό ς του κωδικο ύ το υ πελάτη να είναι ίδιο ς με το 

τελευταίο ψηφίο του ημερολογιακού έτους που εξυπηρετήθηκε. Τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας δείχνουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι υψηλή και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ ικανοποίησης πελατών και ποιότητας 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Επίσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση 

ικανοποίησης καταναλωτή - συνολικού κόστους προσφερόμενης υπηρεσίας όπως 

επίσης και σχέση ικανοποίησης - χρόνου απόκρισης. Εκτός αυτού, τα συμπεράσματα 

της έρευνας δείχνουν ότι η πίστη υπηρεσιών εξαρτάται από την ικανοποίηση πελατών, 

η οποία διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ ποιότητας και πίστης υπηρεσιών. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα επιδέχονται περαιτέρω 

έρευνα. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η βιομηχανική επανάσταση και η τεχνολογική εξέλιξη, που έλαβαν χώρα τον 

προηγούμενο αιώνα, ανέτρεψαν όλες τις προϋφιστάμενες οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές δομές. Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα αλλαγών έκαναν την εμφάνισή 

τους ανάγκες, διαφοροποιημένες σε σχέση με αυτές του παρελθόντος. Η ικανοποίηση 

των νέων αναγκών οδήγησε τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών προκειμένου να υπάρξει μια συνεχής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

Παρουσιάζεται λοιπόν μια έκρηξη της ζήτησης για παροχή υπηρεσίας διαμορφώνοντας 

στην πορεία αυτό που αποκαλείται διεθνώς Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση 

(Γούναρης, 2003).   

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η όξυνση του ανταγωνισμού σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, που έλαβαν χώρα στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αποτέλεσαν 

αιτίες ραγδαίων και ριζικών ανακατατάξεων στο επιχειρηματικό πεδίο. Η ατέρμονη 

αναζήτηση για αναδιάρθρωση των δομών των επιχειρήσεων και νέων μεθόδων μαζικής 

παραγωγής χαμηλού κόστους είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη των επιχειρήσεων, στην 

οποία συνετέλεσαν τόσο οι νέες τεχνολογίες όσο και οι ανθρώπινοι πόροι με την 

εντατικοποίηση της γνώσης.  

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολλές, απρόβλεπτες και 

επιταχυνόμενες εξελίξεις και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους δυσκολότερους και 

πιο πρωτοφανείς όρους ανταγωνισμού λόγω της ύπαρξης παραγόντων, όπως παγκόσμια 

οικονομική κρίση, αβεβαιότητα αγορών, συρρίκνωση κατανάλωσης‚ επιταχυνόμενη 

μεταβολή της αγοράς προϊόντων από τους πελάτες και το γεγονός ότι οι καταναλωτές 

είναι πιο έμπειροι (Wong και Shoal, 2002). Είναι λοιπόν προφανές ότι η επιδίωξη 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις σύγχρονες επιχειρήσεις 
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αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωσή τους και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της 

απόδοσής τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια σειρά από πιέσεις τις οποίες 

δέχονται (π.χ. από μετόχους, πιστωτές, ανταγωνιστές, κ.α.). 

Οι Lavlak και Rait (2003) υποστηρίζουν ότι για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

επιβιώσουν θα πρέπει ο κύριος άξονας των δραστηριοτήτων τους να είναι η 

εξασφάλιση των απαιτήσεων και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους, 

δεδομένου ότι ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών οδηγεί σε υψηλότερη πίστη. 

Η ενίσχυση της σχέσης αυτής μεταξύ πελάτη και επιχείρησης, που επιτυγχάνεται μέσω 

των ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί σε αμοιβαία οφέλη (Zeithaml, 2000). 

Επομένως, η ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί κομβικό σημείο για την δημιουργία 

βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αφού οι ποιοτικές πτυχές των υπηρεσιών 

κατέχουν έναν ουσιαστικό στρατηγικό ρόλο για τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων προσφέρει στους καταναλωτές ένα συνδυασμό 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η σημασία των συμπληρωματικών υπηρεσιών που συνοδεύουν ένα προϊόν 

παρουσιάζει μια ανοδική τάση σε σχέση με τις βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να στραφούν προς αυτές με σκοπό την διαφοροποίησή 

τους. Μια από αυτές τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Oliva και 

Kallenberg (2003), είναι οι υπηρεσίες μετά την πώληση (after sales), οι οποίες 

ορίζονται από τον Vitasek (2005) ως οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μετά 

την παράδοση του προϊόντος. Ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν η μεταφορά και 

παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, η εγκατάσταση και η επίδειξη λειτουργίας του, η 

παροχή τηλεφωνικής βοήθειας, η ανακύκλωση καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία 

επισκευής (Gaiardelli et al., 2007). Σύμφωνα με τους Lin et al. (2000, σ.287) “οι 
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υπηρεσίες after sales έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή του εμπορικού 

σήματος, σε αντίθεση με την διαφήμιση που έχει την μικρότερη”. 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναζητήσει συσχετισμούς μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών, 

ικανοποίησης πελατών και πίστης σε κάποιο προϊόν ή εταιρικό σήμα. Οι O’Cass και 

Ngo (2010) διατείνονται ότι η πίστη αποτελεί έναν κεντρικό μηχανισμό απομόνωσης, ο 

οποίος αποδίδει αποτελεσματικά στην εταιρία την αξία που δημιουργεί μέσω 

προσέλκυσης, διατήρησης και ικανοποίησης πελατών. Οι δύο ερευνητές (O’Cass και 

Ngo) σε επόμενη μελέτη τους (2011, σ.490)  εκθέτουν ότι “η ικανότητα μιας 

επιχείρησης να προσφέρει υπηρεσίες που οδηγούν σε πίστη υπηρεσιών αναφέρεται 

στην ικανότητα της εταιρίας να πραγματοποιήσει μια δέσμη οργανωτικών ρουτινών, 

αλληλένδετων μεταξύ τους, όπως η επικοινωνία, η τιμολόγηση, και η διανομή ενός 

εμπορικού σήματος υπηρεσιών”. Οι Shanin et al. (2011) αποδεικνύουν ότι η 

ικανοποίηση πελατών έχει σημαντική σχέση με μερικές διαστάσεις της πίστης 

καταναλωτή, όπως συναισθηματικές διαστάσεις, διαστάσεις εμπιστοσύνης και 

υποκίνησης.  

Οι Mosahab et al. (2010) αναφέρουν στην μελέτη τους ότι περίπου το 80% των 

μεταβολών της  πίστης οφείλεται στην ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, οι Gilaninia et al. (2011) επιβεβαιώνουν την θετική αυτή σχέση μεταξύ 

ικανοποίησης και πίστης αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό (9%) ενώ ο Wu (2011) 

διατείνεται ότι η αφοσίωση πελατών έχει, εκτός από θετική, και αρνητική σχέση με την 

ικανοποίηση των πελατών αφού υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό καταναλωτών που 

παραμένουν πιστοί, παρά το γεγονός ότι είναι δυσαρεστημένοι, εξαιτίας των υψηλών 

εμποδίων αλλαγής φορέα παροχής υπηρεσιών.  

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να καταγράψει τον συσχετισμό μεταξύ ποιότητας 

υπηρεσιών, ικανοποίησης πελατών και πίστης υπηρεσιών σε ένα τμήμα τεχνικής 
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υποστήριξης λευκών ηλεκτρικών συσκευών, που, σύμφωνα με τους Lin et al. (2000), 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ομάδα καταναλωτών που πρόκειται να 

αγοράσουν κάποιο προϊόν, γεγονός με το οποίο συμφωνούν και οι Rigopoulou et al. 

(2010) που εξέτασαν την σχέση αυτή που προκύπτει από κάποιες άλλες υπηρεσίες after 

sales (παράδοση και εγκατάσταση προϊόντος). 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες (services), εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας τους στην παγκόσμια 

οικονομία, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια 

έχει παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη. Παραδοσιακά, ο χώρος των υπηρεσιών έχει 

ταυτιστεί με την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στις μέρες μας, η βιομηχανία υπηρεσιών 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας των αναπτυγμένων χωρών, σε όρους 

ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος αλλά και απασχόλησης. Στην παγκόσμια οικονομία 

οι υπηρεσίες αποτελούν, βάσει στατιστικών του γραφείου εργασίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών (BLS), το 65% περίπου του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος ενώ 

σύμφωνα με το World Factbook της CIA, στην χώρα μας οι υπηρεσίες αντιστοιχούν 

περίπου στο 78,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος με τάσεις ανόδου τα προσεχή 

χρόνια.  

Οι ζυμώσεις πο υ έλαβαν χώρα μετά το ν B’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που αποτελεί 

κομβικό σημείο στην παγκόσμια ιστορία, οδήγησαν σε καθοριστικές δημογραφικές, 

κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές αλλάζοντας σε καθοριστικό βαθμό τα δεδομένα 

στον σύγχρονο παγκόσμιο χάρτη. Ο Γούναρης στον βιβλίο του  “Μάρκετινγκ 

Υπηρεσιών” αναφέρει σχετικά ότι (2003, σ.20) “η αύξηση του μέσου όρου ζωής του 

ανθρώπου, η μεγέθυνση των πόλεων, η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος και της 

κατανάλωσης, η συνεχής αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική 

διαδικασία, η κατάργηση των οικονομικών συνόρων, η εντυπωσιακή ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και φυσικά η παγκοσμιοποίηση συνετέλεσαν στην έκρηξη της ζήτησης για 

παροχή υπηρεσιών – υγείας, ασφάλισης, εκπαίδευσης, εστίασης, καθώς και 
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τραπεζικών, επενδυτικών, συμβουλευτικών, νομικών, τουριστικών κ.α. – 

διαμορφώνοντας αυτό που αποκαλείται διεθνώς Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση”. 

Στο παγκοσμιοποιημένο αυτό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν 

στην βιομηχανία υπηρεσιών αναζητούν νέες ευκαιρίες για αύξηση της κερδοφορίας 

τους αντιμετωπίζοντας τους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους. Οι Cateora και Graham 

(1999) καθώς και ο ι  Zeithaml και Bitner (1997) αναφέρουν ότι υπάρχει μια ανοδική 

τάση στο πλήθος των επιχειρήσεων από την Ασία (Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη) που 

δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες υπηρεσιών, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές 

εταιρίες. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90 εμφανίστηκε το φαινόμενο πολλές 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε βιομηχανίες όπως ψυχαγωγία, 

φιλοξενία, λιανική πώληση και τηλεπικοινωνίες, να κατακτούν σημαντικές θέσεις στην 

παγκόσμια αγορά μέσω των επιθετικών τους επενδύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η γαλλική εταιρία Carrefour, η οποία κατείχε, το 2010, 15.937 καταστήματα 

σε 33 χώρες, έχοντας περίπου τα 2/3 των επενδύσεών της (65,5%) και περίπου τα μισά 

κέρδη της επιχείρησης (περίπου 57%)  στο εξωτερικό (Carrefour, Annual Activity and 

Sustainability Report, 2010).  

“Στην διεθνή βιβλιογραφία του μάρκετινγκ, μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας 

του ’80, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών δεν αποτελούσε ένα ξεχωριστό χώρο. Η 

επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι όπως ακριβώς αναπτύσσουμε το μάρκετινγκ 

προϊόντων, με τις ίδιες αρχές και κυρίως, τεχνικές μπορούμε να αναπτύξουμε το 

μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Σύντομα βέβαια η αντίληψη αυτή ξεπεράστηκε. Ένας από 

τους σημαντικούς παράγοντες για την αλλαγή αυτή των απόψεων ήταν η 

εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις αγορές των υπηρεσιών” (Σ. Γούναρης, 

“Μάρκετινγκ Υπηρεσιών”, 2003, σ.20). 
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2.2 Ορισμός και Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών (Service) 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον παρατηρείται μια δυσχέρεια στον 

διαχωρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων προσφέρει στους καταναλωτές ένα συνδυασμό 

προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Gronroos (1988), η χρήση του όρου service 

συναντάται σε πολλές περιπτώσεις και κατά διαφορετικές έννοιες. Η διακύμανση 

μπορεί να είναι από προσωπικές υπηρεσίες έως η υπηρεσία ως προϊόν. Η εμβέλεια του 

όρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακόμα ευρύτερες περιπτώσεις. “Σε έναν 

καταναλωτή ένα μηχάνημα μπορεί να μετατραπεί σε υπηρεσία στην περίπτωση που ο 

πωλητής καταβάλει προσπάθειες να καλύψει λεπτομερείς απαιτήσεις του πελάτη. Στην 

περίπτωση αυτή, το μηχάνημα αποτελεί φυσικά ένα φυσικό αγαθό αλλά ο τρόπος 

μεταχείρισης του καταναλωτή για την επίτευξη μιας κατάλληλα σχεδιασμένης μηχανής 

είναι υπηρεσία. Επιπλέον, υπάρχει μια πληθώρα διοικητικών υπηρεσιών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί, όπως η τιμολόγηση και η διαχείριση απαιτήσεων, οι οποίες στην 

πραγματικότητα αποτελούν υπηρεσίες προς τον πελάτη. Είναι σύνηθες οι υπηρεσίες 

αυτές να θεωρούνται ενοχλήσεις.” (Gronroos, 1988, σ.10). Είναι λοιπόν κρίσιμο να 

ορίσουμε τι είναι υπηρεσία (service) και εν συνεχεία να αναζητήσουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της.  

Σύμφωνα με τους Armstrong G. και Kotler P. (“Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”, σ. 

313), “οι υπηρεσίες είναι μια μορφή προϊόντος που συνίσταται από προσφερόμενες 

προς πώληση ενέργειες, οφέλη ή ικανοποιήσεις που είναι ουσιαστικά άυλες και δεν 

καταλήγουν σε ιδιοκτησία οποιουδήποτε πράγματος”. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

υπηρεσιών αποτελούν οι υπηρεσίες αεροπορικών εταιριών, χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, λιανεμπορίου, ασύρματης επικοινωνίας καθώς και οι 

υπηρεσίες οικιακών επισκευών.  
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O Berry (1980) περιγράφει την υπηρεσία ως αντίληψη, ενέργεια ή κατόρθωμα ενώ 

ο Gronroos (1988) υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πράγμα αλλά μια 

σειρά δραστηριοτήτων ή διαδικασιών, οι οποίες ως ένα βαθμό παράγονται και 

καταναλώνονται ταυτόχρονα. Ο Groonroos (1990, σ. 43) αναφερόμενος στην έννοια 

υπηρεσία ισχυρίζεται ότι “μια υπηρεσία είναι μια δραστηριότητα ή μια σειρά 

δραστηριοτήτων άυλης φύσης, -όχι απαραίτητα-, που λαμβάνει χώρα με 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και των πόρων, υπαλλήλων των υπηρεσιών, 

φυσικών ή/και των αγαθών ή/και των συστημάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών, οι 

οποίες παρέχονται ως λύσεις στα προβλήματα πελατών”.  

Οι Reis et al (2003) παρουσιάζουν μια διαφορετική προσέγγιση του όρου service, 

υποστηρίζοντας ότι η έννοια του όρου συνδέεται, μέχρι και σήμερα, με τις αρχαίες 

ρίζες της στην σχέση αφεντικού – υπηρέτη και ότι απεικονίζει μια πολιτιστική 

εκδήλωση που ζωντανεύει εικόνες της προσωπικής ακολουθίας. “Το service 

αναφέρεται στις πράξεις που πραγματοποιεί ένα άτομο προς όφελος ενός άλλου. Οι 

εργαζόμενοι σε πολλά επαγγέλματα εκτελούν εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών (κυρίων) τους, που μπορεί εύκολα να 

συσχετιστεί με μια ιστορική υποδήλωση της υπαγωγής και της υπακοής.” (Reis et al., 

2003, σ. 195-196).  

Πολλοί ερευνητές (Berry, 1980, Parasuraman et al, 1985, Lovelock, 1983, 

Gronroos, 1988) έχουν ασχοληθεί με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών με αποτέλεσμα 

την ύπαρξη μιας σχετικής βιβλιογραφίας με πληθώρα χαρακτηριστικών. Η πλειοψηφία 

των μελετών έχει καταλήξει σε τέσσερα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας τα οποία είναι 

το άυλο των υπηρεσιών, η αδυναμία αποθήκευσης, η άμεση επαφή με τον πελάτη και η 

ετερογενής τους φύση. 
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Τα σύνολο των προϊόντων χαρακτηρίζεται από την υλική υπόσταση που έχουν, σε 

αντίθεση με τις υπηρεσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την άυλη φύση τους, 

διαφοροποιώντας αυτές ως προς την μεταφορά, αποθήκευση και προστασία τους. Η 

αδυναμία αποθήκευσης των υπηρεσιών προκαλεί την αναγκαιότητα εύρεσης ειδικών 

μηχανισμών που να αντιμετωπίζουν τις αυξομειώσεις της ζήτησης καθώς το 

χαρακτηριστικό της άμεσης επαφής με τον πελάτη απαιτεί την άμεση διάθεση στον 

καταναλωτή των υπηρεσιών που παράγονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος, η 

ετερογενής φύση των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη υψηλών απαιτήσεων 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που τις προσφέρει, εξαιτίας της 

αδυναμίας τυποποίησής τους και του ελέγχου ποιότητας. 

2.3 Ορισμός Εμπειρίας Καταναλωτή (Customer Experience) 

Έχοντας ορίσει τον όρο υπηρεσία (service) και τα χαρακτηριστικά αυτού θεωρείται 

κρίσιμος ο ορισμός της εμπειρίας καταναλωτή. Οι Carbone και Haeckel (1994, σ.8) 

ορίζουν την εμπειρία ως “την εντύπωση που σχηματίζουν οι άνθρωποι από τα προϊόντα, 

τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες – η αντίληψη που δημιουργείται όταν οι άνθρωποι 

συγκεντρώνουν τις πληροφορίες των αισθήσεων”. Κατά την διάρκεια που ένας 

καταναλωτής κάνει χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας φιλτράρει μια σειρά 

στοιχείων, τα οποία είναι οργανωμένα σε μια ομάδα εντυπώσεων. Οι εντυπώσεις αυτές 

μπορεί να είναι περίπλοκες ή προφανείς και ο συνδυασμός τους αναπτύσσει την 

εμπειρία καταναλωτή (Carbone και Haeckel 1994). 

Μια άλλη προσέγγιση του Gordon (2003) ορίζει την εμπειρία σε σχέση με τα 

“σημεία επαφής” (touch points) μεταξύ του οργανισμού και του πελάτη, τα οποία 

διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρηση και τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι 

επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, επιχειρήσεις διασκέδασης και καταστήματα λιανικών 
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πωλήσεων αντιλαμβάνονται την εμπειρία ως συγκεκριμένες υποθέσεις, την ίδια ώρα 

που οι εταιρίες μεταφορών την ορίζουν ως ένα ταξίδι από την αφετηρία στον 

προορισμό (Gordon 2003). 

Για τους Woodcock και Starkey (2004), η εμπειρία καταναλωτή έχει 

συναισθηματικές και λογικές διαστάσεις και καθορίζεται  από έναν συνδυασμό του τι 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης για την υπηρεσία, τι έχει ακούσει για αυτή και την εμπειρία 

που έχει από την αλληλεπίδρασή μαζί της. Για την καλύτερη κατανόηση, η εμπειρία 

αυτή θα πρέπει να απεικονίζει απευθείας την άποψη του πελάτη μέσω ταξιδιών 

πελατών (costumer journeys). Το ταξίδι πελατών αποτελείται από μια σειρά γεγονότων 

που περιλαμβάνουν ένα πλήθος από μεμονωμένες εμπειρίες μεταξύ καταναλωτή και 

επιχείρησης (Woodcock και Starkey, 2004). Όλες οι αλληλεπιδράσεις κατά την 

διάρκεια του “ταξιδιού” αυτού θα επηρεάσουν, ανάλογα με την σημασία τους, την 

τελική εμπειρία και σύμφωνα με την τελευταία την δέσμευση του πελάτη στο εμπορικό 

σήμα ή την υπηρεσία (Woodcock και Starkey, 2004). Οι Woodcock, Starkey και Stone 

(2000) έχουν επίσης προσδιορίσει τις στιγμές της αλήθειας ως καθοριστικούς 

παράγοντες της εμπειρίας πελατών. Οι στιγμές της αλήθειας είναι ορισμένες 

αλληλεπιδράσεις του καταναλωτή με την επιχείρηση, οι οποίες κρίνονται 

αποφασιστικές για την τελική εντύπωση που θα σχηματίσει ο πελάτης για την 

υπηρεσία. Ο προσδιορισμός των στιγμών της αλήθειας αποτελεί ένα βασικό στάδιο 

στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την εμπειρία καταναλωτών 

(Woodcock et al, 2000). 

Η σημασία της εμπειρίας καταναλωτή έχει ήδη αναγνωρισθεί. Σήμερα, η 

προσφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας δεν είναι αρκετή και οι διευθυντές των 

επιχειρήσεων έχουν ενημερωθεί για την ανάγκη δημιουργίας αξίας στους πελάτες τους 

προκειμένου να διαχειριστούν την εμπειρία καταναλωτή (Berry et al,  2002).  Μια 
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επιχείρηση, μέσω ενός σκόπιμου σχεδιασμού των “στοιχείων”, μπορεί να επηρεάσει με 

έναν ολιστικό τρόπο την εμπειρία καταναλωτή δεδομένου ότι κάθε λεπτομέρεια θα 

διαδραματίζει έναν ρόλο στην δημιουργία της επιθυμητής εμπειρίας (Carbone και 

Haeckel, 1994). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του σχεδιασμού αυτού προέρχεται 

από την Disney όπου στα θεματικά τους πάρκα τα πάντα τοποθετούνται για κάποιο 

λόγο και συμμετέχουν στην δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας πελατών που δεν 

είναι εύκολο να απομιμηθεί (Carbone και Haeckel, 1994). 

2.4 Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτησης (Service Quality) 

Αντικειμενικός στόχος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση 

των καταναλωτικών αναγκών με απώτερο στόχο την διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου 

αγοράς τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ποιότητα των υπηρεσιών τους, γνωρίζοντας ότι αυτή επηρεάζει την 

ικανοποίηση των πελατών μέσω της εμπειρίας κατανάλωσης. Πριν εξετάσουμε την 

έννοια της ικανοποίησης κρίνεται σκόπιμο να διερευνήσουμε, στην σχετική 

βιβλιογραφία, τις έννοιες ποιότητα και ποιότητα των υπηρεσιών. 

Ο ορισμός της ποιότητας έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Η Ιαπωνική 

φιλοσοφία ορίζει την ποιότητα ως μηδενικά ελαττώματα και σωστή εκτέλεση από την 

πρώτη φορά (Parasuraman et al. 1985), άποψη με την οποία συμφωνεί και ο Philip 

Crosby (1979) προσθέτοντας ότι ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις προδιαγραφές. Οι 

Parasuraman et al (1985, σ.41) υποστηρίζουν ότι ποιότητα είναι “ένα αόρατο και 

δυσδιάκριτο οικοδόμημα …. και οι απαιτήσεις του δεν είναι εύκολο να διακριθούν από 

τους καταναλωτές”. Επίσης, οι Parasuraman’s et al. (1988, σ.15) αναφέρουν, σχετικά με 

την ποιότητα, ότι το οικοδόμημα της ποιότητας περιλαμβάνει την αντιληπτή ποιότητα, 

η ο πο ία είναι “η κρίση το υ καταναλωτή σχετικά με την συνο λική υπερο χή ή  
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ανωτερότητα. Διαφέρει από την αντικειμενική ποιότητα και αποτελεί μια μορφή 

τοποθέτησης, σχετική άλλα όχι ισοδύναμη με την ικανοποίηση και προκύπτει από 

σύγκριση των προσδοκιών και της αντίληψης της απόδοσης”. 

Η προϋφιστάμενη γνώση για την ποιότητα των αγαθών κρίνεται ανεπαρκής για την 

κατανόηση της ποιότητας των υπηρεσιών, δεδομένου των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 

τους. Στην σχετική βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι ορισμοί σχετικά με την 

ποιότητα υπηρεσιών που επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις 

τους. Οι Berry, Parasuraman και Zeithaml (1985, σ.46) αναφέρουν ότι “οι αντιλήψεις 

των καταναλωτών για την ποιότητα υπηρεσιών προκύπτουν από τη σύγκριση των 

προσδοκιών πριν τη λήψη υπηρεσιών και των πραγματικών προσδοκιών μετά την 

εξυπηρέτηση. Αν οι προσδοκίες συναντηθούν, η ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται 

ικανοποιητική. Αν όχι, τότε θεωρείται κάτι λιγότερο από ικανοποιητική. Η σύνδεση 

των προσδοκιών/εμπειριών είναι συνεπής με τα συμπεράσματα του Gronroos που 

βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη”. Ο Lewis (1988) 

διατείνεται ότι ποιότητα υπηρεσίας είναι η παροχή μιας καλύτερης εξυπηρέτησης από 

αυτή που προσδοκά ο πελάτης ενώ και ο Creedon (1988), κινούμενος στο ίδιο μήκος 

κύματος, υποστηρίζει ότι δικός του στόχος είναι η εκπλήρωση ή η υπέρβαση των 

προσδοκιών του πελάτη.  Οι Lewis και Brooms (1983) ισχυρίζονται  ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών είναι το αποτέλεσμα ενός λόγου μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

των προσδοκιών του πελάτη.  

Υπάρχει ωστόσο μια μερίδα επιστημόνων που έχει διαφορετική άποψη σχετικά με 

την προσέγγιση ποιοτικής μέτρησης με το πρότυπο χάσματος. Οι Babakus και Boller 

(1992) υποστηρίζουν την άποψη ότι η πληροφόρηση που λαμβάνεται από τη μέτρηση 

των προσδοκιών είναι ελλιπής και το μοναδικό πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται είναι η 

μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών. Επίσης, οι Cronin και Taylor (1992) αναφέρουν 
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ότι με την υιοθέτηση του μέτρου της ποιότητας υπηρεσιών έχει προκύψει ένα πρότυπο 

χάσματος με την χρήση του οποίου γίνεται αντιληπτή η διαφορά προσδοκιών και 

πραγματικής απόδοσης που οδηγεί την αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών και 

θεωρούν ότι οι ερευνητές απορρίπτουν τα μέτρα προσδοκίας κατά την αξιολόγηση των 

ποιοτικών αντιλήψεων των υπηρεσιών.  

Οι Vogt και Fesenmaier (1995, σ.765) δίνουν έναν διαφορετικό ορισμό για την 

ποιότητα εξυπηρέτησης που αναφέρει ότι είναι “ένας τρόπος σκέψης για το πώς να 

ικανοποιήσεις τους πελάτες έτσι ώστε να διατηρήσουν θετική στάση απέναντι στο 

προϊόν και να είναι πιστοί στην υπηρεσία ή το εμπορικό σήμα”. Σύμφωνα με τους 

Hung-Chang και Neng-Pai (2004) η ποιότητα ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και 

μόνο ο πελάτης μπορεί να κρίνει την ποιότητα ασχέτως με τις προϋπάρχουσες κρίσεις 

ενώ σε διαφορετικό μήκος κύματος κυμαίνεται ο ορισμός των Parasuraman et al. (1985) 

οι οποίοι διατείνονται ότι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι πολύ 

δύσκολο να γίνει από τους πελάτες σε σχέση με την αξιολόγηση της ποιότητας των 

αγαθών, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. 

Η ποιότητα εξυπηρέτησης που αντιλαμβάνονται οι πελάτες αναφύεται από τη 

συστηματική σειρά ενεργειών, που επιτελούνται κατά την εξυπηρέτησή τους, καθώς 

και από την απόρροια αυτής. Οι Baker και Crompton (2000, σ.787) εκφράζουν την 

ποιότητα της ευκαιρίας ως ποιότητα της απόδοσης που σχετίζεται με “τα 

χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας, τα οποία πρωτίστως ελέγχονται από τον προμηθευτή 

και είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής δέσμης ενεργειών” ενώ οι Lehtinen U. και 

Lehtinen R.J. (2006) υποστηρίζουν ότι η ποιότητα απαρτίζεται από δύο στάδια, τη 

“διαδικασία ποιότητας” που εξετάζεται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της 

προσφερόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος και τα “αποτελέσματα ποιότητας” που 

αποτελούν πεδίο κρίσης μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας κατανάλωσης.  
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Η αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών προκύπτει από μια σύγκριση των 

καταναλωτικών προσδοκιών με την πραγματική απόδοση υπηρεσιών, ενώ η διαδικασία 

της παροχής υπηρεσίας έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση (Parasuraman et al., 1985). 

Σύμφωνα με τον Oliver (1977), για την επίτευξη υψηλότερων αξιολογήσεων έχει 

διαπιστωθεί ότι αν οι προσδοκίες διατηρούνται σταθερές, επιβάλλονται υψηλότερα 

επίπεδα επίδοσης.   

Ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία εκτελείται μπορεί να αποτελέσει καίριο 

χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης την αντιλαμβάνεται. Ο Christian 

Gronroos(1984) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο “πως” της εμπειρίας κατανάλωσης, 

διακρίνοντας την ποιότητα σε “τεχνική”, που αναφέρεται στο προϊόν ή την υπηρεσία 

που παραδίδεται, και “λειτουργική”, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτό (το 

προϊόν ή η υπηρεσία) θα αποδοθούν στον πελάτη. 

Αναζητώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών 

παρατηρείται ότι αυτοί ποικίλουν και εξαρτώνται από την βιομηχανία υπηρεσιών στην 

οποία αναφέρονται. Επίσης, η βαρύτητα κάθε παράγοντα εξαρτάται από την 

εξεταζόμενη βιομηχανία υπηρεσιών. Οι Berry, Parasuraman και Zeithaml (1985) 

προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν τους παράγοντες αυτούς και κατέληξαν σε δέκα 

καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας εξυπηρέτησης που ικανοποιούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανιών παροχής υπηρεσίας. 

Οι δέκα αυτοί σημαντικοί παράγοντες, σύμφωνα με τους Berry, Parasuraman και 

Zeithaml (1985, σ.45-46) είναι:  

1. “Αξιοπιστία (Reliability): Περιλαμβάνει συνέπεια απόδοσης και αξιοπιστίας. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση αποδίδει σωστή υπηρεσία από την πρώτη στιγμή και ότι 

τηρεί τις υποσχέσεις της. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ακρίβεια στις πληρωμές, 
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σωστή καταγραφή στοιχείων και απόδοση της εξυπηρέτησης την προκαθορισμένη 

ώρα.  

2. Ανταπόκριση (Responsiveness): Αφορά την προθυμία ή την ετοιμότητα των 

εργαζομένων για παροχή εξυπηρέτησης. Συνεπάγεται την άμεση ανταπόκριση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως άμεση ταχυδρόμηση ενός λάθους της 

συναλλαγής, ταχεία επικοινωνία με τον πελάτη, παροχή ταχείας εξυπηρέτησης.  

3. Αρμοδιότητα (Competence): Σημαίνει κτήση των απαραίτητων ικανοτήτων και 

γνώσεων για την παροχή υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την γνώση και την ικανότητα της 

επικοινωνίας, της επιχειρησιακής διαχείρισης και της ερευνητικής ικανότητας της 

επιχείρησης.  

4. Πρόσβαση (Access): Περιλαμβάνει την ικανότητα προσέγγισης και την ευκολία 

επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι εύκολα προσβάσιμη από το 

τηλέφωνο (οι γραμμές δεν είναι κατειλημμένες και δεν κρατούν τον πελάτη πολύ 

ώρα σε αναμονή), ο χρόνος αναμονής για την λήψη της υπηρεσίας δεν είναι 

εκτεταμένος και είναι προσιτές οι ώρες λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης.  

5. Ευγένεια (Courtesy): Περιλαμβάνει το σεβασμό, την μελέτη και τη φιλικότητα του 

προσωπικού μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία (receptionist, χειριστές 

τηλεφώνων). Υπάρχει συνεχής και προσεκτική σκέψη για τον πελάτη και ξεκάθαρη 

και κόσμια εμφάνιση του προσωπικού που έρχεται δημόσια σε επαφή.  

6. Επικοινωνία (Communication): Ενημέρωση των πελατών σε γλώσσα που 

κατανοούν και προσεκτική ακρόασή τους. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα 

πρέπει να έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορες γλώσσες επικοινωνίας με 

τους πελάτες, ανεβάζοντας την κουλτούρα της και επικοινωνώντας μαζί τους απλά 

και καθαρά. Στα πλαίσια της επικοινωνίας είναι απαραίτητο να γίνει καθορισμός της 
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υπηρεσίας, του κόστους αυτής και της διασφάλισης του πελάτη ότι το πρόβλημα του 

θα επιλυθεί..  

7. Αξιοπιστία (Credibility): Περιλαμβάνει τις αξίες της εμπιστοσύνης, της πίστης και 

της τιμιότητας. Σημαντικά στοιχεία που συνεισφέρουν στην αξιοπιστία είναι το 

όνομα και η φήμη της επιχείρησης, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του προσωπικού 

και οι διαδικασίες των συναλλαγών.  

8. Ασφάλεια (Security): Είναι η ελευθερία από κίνδυνο, ρίσκο ή αμφιβολία. 

Περιλαμβάνει τη φυσική και οικονομική ασφάλεια καθώς και την εμπιστευτικότητα.  

9. Κατανόηση Πελατών (Understanding the customer): Η προσπάθεια κατανόησης 

των αναγκών του πελάτη. Περιλαμβάνει την εκμάθηση συγκεκριμένων απαιτήσεων 

των πελατών, την παροχή εξατομικευμένης προσοχής και την αναγνώριση των 

τακτικών πελατών.  

10. Απτότητα (Tangibles): Η φυσική απόδειξη της υπηρεσίας, όπως εγκαταστάσεις, 

παρουσία του προσωπικού, εργαλεία και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται  για την 

παροχή της υπηρεσίας, φυσική παρουσία υπηρεσιών όπως πιστωτική κάρτα ή 

έμβασμα τράπεζας και άλλοι πελάτες στις εγκαταστάσεις.”  

2.5 Αποτυχία - Αποκατάσταση Παροχής Υπηρεσίας (Service Failure - Recovery) 

Σύμφωνα με τους Stauss και Friege (1999), η διατήρηση πελατών είναι κρίσιμη για 

την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης ενώ οι Reicheld και Sasser (1990) ισχυροποιούν 

την άποψη αυτή υποστηρίζοντας  ότι αν μια επιχείρηση παροχής υπηρεσίας επιτύχει 

αύξηση της διατήρησης του πελατολογίου της σε ποσοστό 5% αυτό θα αποφέρει 

αύξηση των κερδών της κατά 100% περίπου. Οι de Matos et all (2011) και Fisk et al 
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(1993), υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί μια παροχή υπηρεσίας άνευ 

λάθους σε ποσοστό 100% εξαιτίας της μοναδικής φύσης των υπηρεσιών.  

Η σοβαρότητα της αποτυχίας παροχής υπηρεσίας ορίζεται, από τον Huang (2008), 

ως ο  βαθμός απώλειας που βιώνει ο  καταναλωτής κατά την διάρκεια ενός αρνητικού 

γεγονότος. Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι υλική, όπως η απώλεια χρημάτων, καθώς 

επίσης και άυλη, όπως θυμός ή απογοήτευση (Huang, 2008). Κάποιοι ερευνητές 

(Magnini et al., 2007; Mattila, 1999) υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

απώλειας του καταναλωτή τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια απαιτείται προκειμένου να 

επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προβούν σε 

διορθωτικές κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους μια σειρά μεταβλητών που επηρεάζουν 

τις αντιδράσεις των πελατών, προκειμένου να αποκαταστήσουν την σχέση πελάτη – 

επιχείρησης και να επιτύχουν την ικανοποίηση του καταναλωτή (de Matos et al, 2011).  

Η κατανόηση της αξίας της αποκατάστασης της αποτυχίας υπηρεσιών αποτελεί 

σημαντικό σημείο για τους managers καθώς και πεδίο έρευνας για τους ερευνητές. Ο 

Roos (1999) αναφέρει ότι η αποτυχία υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή 

συμπεριφοράς του καταναλωτή και η επιτυχής αποκατάσταση αυτής μπορεί να 

σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της διατήρησης και της απώλειας ενός πελάτη. Επομένως, 

η διαδικασία αποκατάστασης των υπηρεσιών και η αντίληψη για το τελικό αποτέλεσμα 

συσχετίζονται με τη σοβαρότητα της  αποτυχίας υπηρεσιών στο σημείο ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η αποτυχία παροχής υπηρεσιών τόσο μικρότερη είναι η ικανοποίηση 

του πελάτη (McCollough et al., 1992). 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ανακαλύψουν έναν συσχετισμό μεταξύ 

της εμπειρίας υπηρεσιών, της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελατών. 

Όσο αναφορά την παροχή υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη, η ερώτηση βρίσκεται 
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στην σχέση μεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση πελατών καθώς επίσης 

και την πίστη (σχετικά με την επιλογή φορέα παροχής τεχνικής υποστήριξης). 

2.6 Ικανοποίηση Πελατών (Customer – Consumer Satisfaction) 

Έχοντας περιγράψει την εμπειρία υπηρεσιών μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο 

παραπέρα και να κάνουμε μια ανασκόπηση της ικανοποίησης πελατών. Οι τάσεις του 

σύγχρονου μάρκετινγκ επιβάλλουν σύγχρονες σκέψεις και πρακτικές και έχουν 

υιοθετήσει ως κεντρική ιδέα την ικανοποίηση του καταναλωτή. Πολλοί ερευνητές 

έχουν ασχοληθεί με τα οφέλη που μπορεί να καρπωθεί μια επιχείρηση από την 

ικανοποίηση του καταναλωτή. Η καθολική αποδοχή του γεγονότος αυτού από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα έχει ως αποτέλεσμα την 

γενική ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει παρουσιαστεί μια 

ραγδαία αύξηση των μελετητών που εντρυφούν στο πεδίο αυτό εξαιτίας του ιδιαίτερου 

αυτού χαρακτηριστικού του. 

Αναφερόμενος στα οφέλη που προκύπτουν από την ικανοποίηση πελατών, ο 

Anderson (1996) υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση του πελάτη καθιστά πιο ανελαστική τη 

ζήτηση, οι Gomez et al. (2004) διατείνονται ότι η ικανοποίηση των καταναλωτών μιας 

επιχείρησης οδηγεί σε αύξηση των εσόδων της ενώ οι Anderson et al. (1997) 

διαπιστώνουν ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση δαπανών για προσέλκυση 

νέων πελατών και αύξηση του διαθέσιμου χρόνου προς αποκατάσταση της ποιότητας, 

των ατελειών και των παραπόνων. Όσο αναφορά τα χρηματοοικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν, διάφοροι ερευνητές (Capon et al., 1990; Aaker και Jacobson, 1994; 

Anderson et al., 1994) αποδέχονται ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η κερδοφορία της 

επιχείρησης ενώ οι Mittal et al. (2005) υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση πελατών 

βελτιώνει την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Τέλος, 
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οι Aaker και Jacobson (1994) και οι Ittner και Larcker (1998) χαρακτηρίζουν την 

ικανοποίηση καταναλωτή ως κομβικό σημείο για μια επιχείρηση αφού η επίτευξή της 

οδηγεί σε ενίσχυση της αξίας της επιχείρησης στην αγορά. 

“Ο αγγλικός όρος satisfaction (ικανοποίηση) προέρχεται από τον τις λατινικές 

λέξεις satis, που σημαίνει αρκετά, και facere, που σημαίνει κάνω ή φτιάχνω.” (Tian-

Cole και Crompton, 2003, σ.66). Αναζητώντας τον ορισμό της ικανοποίησης πελατών 

διαπιστώνεται ότι στην σχετική βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα αυτών, τους 

οποίους μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την 

έμφαση που δίνουν στην ικανοποίηση καταναλωτών είτε ως αποτέλεσμα είτε ως 

διαδικασία.  

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους ορισμούς εκείνους που περιγράφουν την 

ικανοποίηση ως ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από την εμπειρία κατανάλωσης. Οι 

Howard και Sheth (1969, σ.145), παρουσιάζουν την ικανοποίηση καταναλωτή ως “τη 

γνωστική κατάσταση του καταναλωτή, όσον αφορά την επαρκή ή ανεπαρκή ανταμοιβή 

του για τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει” ενώ οι Westbrook και Reilly 

(1983, σ.256) αναφέρονται σε αυτήν ως “μια συναισθηματική αντίδραση στις εμπειρίες 

του πελάτη, οι οποίες σχετίζονται είτε με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε με 

τις διαδικασίες αγοράς, είτε ακόμη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πελάτη 

αυτού”. Τέλος, στην κατηγορία αυτή μπορεί να προστεθεί και ο ορισμός του Oliver 

(1981, σ.27) που χαρακτηρίζει την ικανοποίηση ως “μια περίληψη της ψυχολογικής 

κατάστασης που προκύπτει όταν το συναίσθημα, που περιβάλλει μη επιβεβαιωμένες 

προσδοκίες, συνδυάζεται με το πρωταρχικό συναίσθημα του καταναλωτή για την 

καταναλωτική εμπειρία ”. 

Οι ορισμοί που ομαδοποιούνται στην δεύτερη κατηγορία είναι προσανατολισμένοι 

στην διαδικασία. Οι Engel και  Blackwell (1982, σ.501) αναφέρονται στον όρο ως “μια 
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διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει αν  η συγκεκριμένη επιλογή είναι συμβατή 

με τις προγενέστερες πεποιθήσεις του πελάτη” καθώς οι Tse και Wilton, (1988, σ.204) 

την ορίζουν ως “την αντίδραση του καταναλωτή στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία 

εξετάζει τις ασυμφωνίες μεταξύ των προγενέστερων προσδοκιών και του πραγματικού 

επιπέδου απόδοσης του προϊόντος, όπως γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή μετά 

τη χρήση του”. Ο Hunt (1977, σ.459) αναφερόμενος στην ικανοποίηση ισχυρίζεται ότι 

είναι “μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο κατά πόσο η συγκεκριμένη 

εμπειρία ήταν τόσο καλή όσο ο πελάτης πίστευε ότι θα ήταν ”. 

Η ικανοποίηση καταναλωτών ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας χρειάζεται μια 

διαδικασία αξιολόγησης, όπως φαίνεται από τους παραπάνω ορισμούς. Η προσέγγιση 

αυτή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ποικίλες διαδικασίες (π.χ. αντιληπτικές, ψυχολογικές, 

αξιολογικές, κ.α.) οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζονται προκειμένου να επιτευχθεί 

ικανοποίηση πελατών και δείχνει μια σημαντική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε 

ικανοποίηση καταναλωτή, με μοναδικά κριτήρια την σύλληψη των μοναδικών 

συνιστωσών κάθε σταδίου.  

Οι Giese και Cote (2000) αναφερόμενοι στην ικανοποίηση πελατών την 

χαρακτηρίζουν ως μια αντίδραση σε μια ιδιαίτερη εστίαση σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. 

Στην ίδια μελέτη προχωρούν σε μια βαθύτερη ανάλυση των τριών αυτών συστατικών 

της ικανοποίησης.  

“Η ικανοποίηση καταναλωτών είναι μια αντίδραση (συναισθηματική ή γνωσιακή). 

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους ορισμούς, η ικανοποίηση είναι περισσότερο 

συναισθηματική αντίδραση παρά γνωσιακή. Ο συναισθηματικός χαρακτήρας της 

ικανοποίησης επιβεβαιώνεται από τις αντιδράσεις των καταναλωτών, αφού το 77,3% 

των καταναλωτών που συμμετείχαν σε ομαδική συνέντευξη χρησιμοποίησε 

συναισθηματικές αντιδράσεις για να περιγράψει την ικανοποίηση από την χρήση ενός 
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προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συναισθηματική αυτή αντίδραση διαφέρει σε ένταση 

ανάλογα με την περίπτωση (πολύ ικανοποιημένος, ενθουσιασμένος, αδιάφορος, 

ουδέτερος, κ.α.).”(Giese και Cote, 2000, σ.I). 

“Η αντίδραση αυτή εστιάζεται είτε σε προσδοκίες του καταναλωτή, είτε στο προϊόν 

ή υπηρεσία, είτε στην εμπειρία από την κατανάλωση κ.τ.λ.. Με την βοήθεια του 

στοιχείου αυτού αναγνωρίζεται η αιτία της ικανοποίησης του καταναλωτή και συνήθως 

περιλαμβάνει σύγκριση της απόδοσης του προϊόντος – υπηρεσίας με κάποια πρότυπα 

(standards). Υπάρχουν συνήθως πολλά στοιχεία στα οποία αυτά τα standards 

απευθύνονται, συμπεριλαμβάνοντας το προϊόν, την κατανάλωση, την απόφαση αγοράς, 

τον πωλητή ή ακόμα και το κατάστημα. Ο καθορισμός των κατάλληλων στοιχείων για 

την ικανοποίηση ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση. 

Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (για 

παράδειγμα μετά την κατανάλωση, μετά την επιλογή προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

βασιζόμενη σε συσσωρευμένη εμπειρία). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ικανοποίηση του 

καταναλωτή προκύπτει μετά από την αγορά του προϊόντος – υπηρεσίας. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η απόφαση αγοράς αξιολογείται μετά την επιλογή 

αλλά πριν από την αγορά του προϊόντος – υπηρεσίας. Ακόμα η ικανοποίηση 

επιτυγχάνεται πριν την επιλογή ή ακόμα και χωρίς καν να έχει αγοραστεί το προϊόν.” 

(Giese και Cote, 2000, σ.II). 

Ο Yi (1989) αναφέρει ακόμα έναν παράγοντα βάσει του οποίου μπορούν να 

ομαδοποιηθούν οι ορισμοί της ικανοποίησης. “Οι ορισμοί ικανοποίησης πελατών 

διαφέρουν επίσης στο επίπεδο ιδιαιτερότητάς τους. Τα επίπεδα απασχόλησης που 

χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την ικανοποίηση καταναλωτή με ένα προϊόν, με μια 

εμπειρία κατανάλωσης, με μια εμπειρία απόφασης αγοράς, με ένα κατάστημα, με ένα 

χαρακτηριστικό και με μια εμπειρία προαγορών” (Yi, 1989, σ.3).  
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Ένας άλλος ορισμός της ικανοποίησης πελατών, που χρησιμοποιείται συχνά 

προέρχεται από το πρότυπο μη επιβεβαίωσης (disconfirmation model) (Oliver 1980). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ικανοποίηση του πελάτη που ακολουθεί μια εμπειρία 

κατανάλωσης καθορίζεται από το επίπεδο μη επιβεβαίωσης μεταξύ των προσδοκιών 

του καταναλωτή και της πραγματικής απόδοσης που αντιλαμβάνεται ότι έλαβε ο 

πελάτης. Συνεπώς, όταν η πραγματική απόδοση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 

(positive disconfirmation) τότε προκύπτει ικανοποίηση του πελάτη ενώ όταν η απόδοση 

των υπηρεσιών είναι χειρότερη από την αναμενόμενη (negative disconfirmation) 

έχουμε δυσαρέσκεια του καταναλωτή (Oliver 1980). 

Για την αποφυγή παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο να  διευκρινιστεί ο όρος 

“προσδοκίες”, δεδομένου ότι συναντάται τόσο στην ορολογία της ποιότητας υπηρεσιών 

όσο και στον όρο της ικανοποίησης του πελάτη. Ο Oliver (1977), αναφερόμενος στην 

ποιότητα υπηρεσιών, ισχυρίζεται ότι οι προσδοκίες είναι  οι επιθυμίες (τα “θέλω”) των 

καταναλωτών, οι οποίες προέρχονται από παλαιότερες εμπειρίες ενώ στην περίπτωση 

της ικανοποίησης πελατών, ως προσδοκίες χαρακτηρίζονται οι “προβλέψεις” του 

καταναλωτή σχετικά με τα πιθανά γεγονότα που θα λάβουν χώρα σε μια συναλλαγή. Ο 

Οliver (1981, σ.27) υποστηρίζει ότι “είναι κοινά αποδεκτό ότι οι προσδοκίες είναι οι 

πιθανότητες που καθορίζονται από τον πελάτη για την πραγματοποίηση θετικών και 

αρνητικών συμβάντων αν ο καταναλωτής ασκήσει ‘κάποια συμπεριφορά’ ”.  

Ακολουθώντας την βιβλιογραφία του disconfirmation model συναντάμε 

διαφορετικούς τύπους προσδοκιών, οι οποίες επηρεάζουν την ικανοποίηση βάσει του 

συγκεκριμένου προτύπου (Ramaswamy, 1996). Σύμφωνα με τον Ramaswamy (1996, 

σ.346), οι προσδοκίες αυτές μπορεί να είναι: 

• “Ιδεατές: Αναφέρονται σε απόδοση που θα επιθυμούσαν σε μια άριστη 

εξυπηρέτηση. 
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• Επιθυμητές: Τα επίπεδα απόδοσης που θέλουν οι πελάτες να συναντούν στην 

πράξη. 

• Αποδεκτές: Το επίπεδο απόδοσης που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί, 

παρεκκλίνοντας από το επιθυμητό επίπεδο, με σχετικά μικρή υποβάθμιση της 

ικανοποίησης. 

• Προβλεφθείς: Το επίπεδο απόδοσης που προσδοκά ο πελάτης ότι θα επιτευχθεί 

ειδάλλως υπάρχει πιθανότητα “συμπλοκής”. 

• Συγκριτικές: Οι προσδοκίες που αναφέρονται στα επίπεδα απόδοσης που προσδοκά 

ο πελάτης από την υπηρεσία, προερχόμενες από προηγούμενες εμπειρίες με 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες. 

• Κανονιστικές: Οι προσδοκίες υπηρεσιών που βασίζονται σε εμπορικά σήματα, π.χ. 

ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα αναμένεται να αποδίδουν καλύτερα από λιγότερο 

γνωστά εμπορικά σήματα. 

• Βασιζόμενες στην αξία: Οι προσδοκίες εξαρτώνται από μια ανάλυση “αξία για αυτό 

που πληρώνεις” ”. 

Οι προσδοκίες των καταναλωτών ποικίλουν και επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες. Ο Taylor (1995) υποστηρίζει ότι οι προσδοκίες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση των πελατών έχουν αλλάξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας 

τεσσάρων παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί είναι  η σχετική παγκόσμια ειρήνη, οι 

επικοινωνίες και μετακινήσεις, η τεχνολογία και οι νομοθεσίες. 

2.7  Πίστη Πελατών(Customer Loyalty) 

Τις τελευταίες δεκαετίες η πίστη  πελατών (customer loyalty) έχει αποτελέσει ένα 

σημαντικό πεδίο έρευνας με το οποίο ασχολήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μελετητών. Η 

ανάγκη ενασχόλησης με το πεδίο αυτό, σύμφωνα με τον Steward (1995), προέκυψε 
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εξαιτίας της αδυναμίας που παρουσίαζε ο δείκτης της ικανοποίησης πελατών σε 

αρκετές περιπτώσεις να είναι αξιόπιστος σχετικά με την απόδοση ή το επίπεδο 

ποιότητας μιας εταιρίας, ιδίως σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται 

λοιπόν μια στροφή ενός μεγάλου ποσοστού επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που 

παρέχουν υπηρεσίες, στην δημιουργία πίστης υπηρεσιών, αποκολλώμενες στην 

μονοδιάστατη προσέγγιση του δείκτη της ικανοποίησης των καταναλωτών τους. 

Σύμφωνα με την Vandemerwe (1996) η ικανοποίηση είναι βασική προϋπόθεση για την 

πίστη ενός συνόλου πελατών, αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη ενώ οι Dick και Basu 

(1994) αναφέρουν ότι η αντιληπτή ποιότητα υπηρεσιών αντιμετωπίζεται ως 

προαπαιτούμενη σε σχέση με την πίστη στις υπηρεσίες.  

Κατά τα πρώτα χρόνια ενασχόλησης με το πεδίο αυτό, γινόταν καταγραφή των 

επαναλαμβανόμενων εμπειριών κατανάλωσης και προσπάθειες ανάλυσής τους (Bass, 

1974; Newman και Werbel, 1973). Αρχικά η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην πίστη 

καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα περιθωριοποιώντας την 

έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας (Gremler και Brown, 1996). Ο 

Keaveney (1995) και οι  Gremler και Brown (1996) κατέληξαν ότι τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τις έρευνες στον τομέα της πίστης σε προϊόντα και εμπορικά 

σήματα δεν μπορούσαν να υιοθετηθούν για την περίπτωση της πίστης των υπηρεσιών 

αφού, σε σύγκριση με τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα, η πίστη στις υπηρεσίες 

απαιτεί την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (Macintosh και Lockshin, 1998). 

Με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψη σχετικά με την πίστη άλλαξε, θεωρώντας 

την ένα θετικό επίπεδο δέσμευσης των καταναλωτών, μη βασισμένο στις 

επαναλαμβανόμενες αγορές (Jacoby, 1971, 1975; Jacoby και Kyner, 1973; Jacoby και 

Chestnut, 1978). Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από έντονο ανταγωνισμό, η πλειοψηφία των manager προσπαθούν να επιτύχουν την 
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θετική αυτή δέσμευση των καταναλωτών τους προκειμένου να μη τους δημιουργηθεί η 

ανάγκη να στραφούν σε κάποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Οι προσπάθειες αυτές, 

σύμφωνα με τον Duffy (2005), εξελίχθηκαν σε επιχειρησιακές στρατηγικές διότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της διατήρησης πιστών πελατών και της κερδοφορίας 

των επιχειρήσεων. 

Ο Duffy (2003, σ.480) περιγράφει την αναγκαιότητα της διαδικασίας διατήρησης 

πελατών για μια επιχείρηση και αναφέρει ότι “υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί όροι που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη διαδικασία διατήρησης πελατών 

συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 Σχέδιο Σχέσεων Πελατών. 

 Διαχείριση Σχέσεων Πελατών. 

 Βελτιστοποίηση Σχέσεων Πελατών. 

 Μάρκετινγκ Συχνότητας. 

 Ένα προς ένα Μάρκετινγκ. 

 Μάρκετινγκ Σχέσεων. 

 Μάρκετινγκ Διατήρησης”. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία εμφανίζονται πολλοί ορισμοί σχετικά με την 

πίστη πελατών, που περιγράφει την τάση που έχουν οι πελάτες να επιλέγουν μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση ή προϊόν έναντι άλλων για μια συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Ο Oliver (1997, σ.392) διατείνεται ότι “η πίστη είναι μια ισχυρή δέσμευση των 

πελατών ότι θα επαναλάβουν την αγορά ή θα συνεχίσουν να είναι πελάτες ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας στο μέλλον, ανεξάρτητα από επιρροές διαφόρων καταστάσεων 

ή προσπάθειες του marketing που έχουν ως στόχο την αλλαγή της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των πελατών” ενώ οι Bendapundi και  Berry (1997, σ.24) υποστηρίζουν 

ότι “η πίστη είναι γενικά, με βάση τις υπηρεσίες, η συνεχόμενη προτίμηση του ίδιου 
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προμηθευτή, που βασίζεται είτε στην πίστη είτε σε πραγματικούς περιορισμούς”. Ο 

Neal (1999) ακολουθώντας της κλασσική προσέγγιση αναφέρει ότι ως πίστη πελατών 

ορίζονται οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες κατανάλωσης που πραγματοποιεί ένας 

πελάτης. 

Ο Griffin (1995) έδωσε ένα ορισμό σχετικά με τον πιστό πελάτη περιγράφοντάς 

τον ως ένα άτομο που προβαίνει σε επαναλαμβανόμενες αγορές, αγορές τόσο σε 

προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες που τα περιβάλλουν και αδιαφορεί για τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες των ανταγωνιστών και λειτουργεί ως συνήγορος της επιχείρησης σε 

υποψήφιους αγοραστές. Οι Reichheld και Sasser (1990) και αργότερα ο Reichheld 

(1996) ερεύνησαν το πεδίο της πίστης υπηρεσιών με βάση τη διαδικασία παραπόνων 

των πελατών, την πρόβλεψη μεταβολής της καταναλωτικής συμπεριφοράς τους και την 

πλήρη κατανόηση των αιτιών στροφής στους ανταγωνιστές και κατέληξαν ότι οι 

καταναλωτές παραμένουν πιστοί λόγω της “αξίας” που λαμβάνουν από την επιχείρηση. 

Οι πελάτες στους οποίους αποδίδεται “αξία” από την επιχείρηση και δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες εμφανίζουν τα 

υψηλότερα επίπεδα πιστότητας.  

Η πίστη του καταναλωτή αποτελεί μια δαιδαλώδη περιοχή που εξαρτάται από 

πολλές συνιστώσες. Υπάρχει εξάρτηση από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, του 

πελάτη, τη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή καθώς και από την ικανοποίηση 

των πελατών για το προϊόν ή την υπηρεσία. Επιπλέον, οι Dick και Basu (1994) 

χαρακτηρίζουν ως κρίσιμους παράγοντες την αφοσίωση στο προϊόν και τον βαθμό των 

επαναλαμβανόμενων αγορών.  

Σύμφωνα με τον Duffy (2003, σ. 480-481) τα οφέλη της πίστης  πελατών είναι τα 

ακόλουθα: 
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• “Μείωση του κόστους: Οι πελάτες που είναι πιστοί σε μια επιχείρηση είναι 

εξοικειωμένοι με το εμπορικό σήμα και γνωρίζουν πώς να πραγματοποιήσουν 

συναλλαγές με την εταιρία με αποτέλεσμα η βοήθεια που χρειάζονται να είναι 

συγκεκριμένη και η εταιρία να σπαταλά λιγότερους πόρους για την ικανοποίησή 

τους. 

• Συστάσεις: Οι πελάτες που είναι εξοικειωμένοι με κάποιο εμπορικό σήμα δε 

διστάζουν να συστήσουν την εταιρία στην οποία είναι πιστοί στους γύρω τους. 

• Παράπονα πιστών πελατών για ατέλειες: Οι πελάτες που είναι πιστοί σε ένα 

εμπορικό σήμα, όταν έχουν κάποια εμπειρία από την συναλλαγή τους με την εταιρία 

παραπονιούνται αφού αισθάνονται πως είναι συμμέτοχοι σε αυτό το εμπορικό σήμα 

με αποτέλεσμα να είναι οι πρώτοι που κρίνουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με σκοπό 

την βελτίωσή του. 

• Μετανάστευση πιστών πελατών σε άλλα κανάλια επικοινωνίας: Οι περισσότεροι 

πιστοί πελάτες επιλέγουν να αγοράσουν μέσω εναλλακτικών καναλιών, όπως το 

διαδίκτυο, ώστε να αυξήσουν την κατανάλωσή τους και να μειώσουν το κόστος της 

επιχείρησης με την οποία συναλλάσσονται. 

• Ενημέρωση χωρίς βοήθεια: Οι πιστοί πελάτες είναι πιθανότερο να έχουν 

τοποθετήσει στο μυαλό τους το εμπορικό σήμα της επιχείρησης στην κορυφή. Αυτό 

επιτυγχάνεται με μια αύξηση του μεριδίου του πελάτη και μια βελτίωση στη 

διατήρηση. Επίσης βοηθά με τις αναφορές και με την πειθώ στο ότι οι πιστοί 

πελάτες φέρνουν πραγματικά άλλους πελάτες (φίλοι, συγγενείς, κ.α.) στο εμπορικό 

σήμα της επιχείρησης.” 

Τα βασικά επίπεδα πίστης υπηρεσιών σύμφωνα με τον Γρηγοριάδη (1999, σ.74-75) 

είναι: 
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 “Πιθανοί Αγοραστές: Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στο σύνολο των αγοραστών 

του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι πιθανοί αγοραστές μπορεί να είναι 

άτομα που δε γνωρίζουν τον οργανισμό, ή δεν έχουν ακόμη και την προδιάθεση για 

να πραγματοποιήσουν μια ενέργεια αγοράς. 

 Υποψήφιοι Αγοραστές: Το σύνολο αυτό αφορά τους δυνητικούς πελάτες, οι οποίοι 

ενώ νιώθουν μια έλξη για τον οργανισμό, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε ενέργειες 

αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. 

 Αγοραστές: Στο σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνονται πελάτες οι οποίοι έχουν 

αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του οργανισμού (μία ή περισσότερες φορές), 

αλλά δεν παρουσιάζουν κανένα αίσθημα καταναλωτικής πίστης. 

 Πελάτες: Η κατηγορία αυτή αφορά το σύνολο των ατόμων που αγοράζει όλα τα 

προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρίας, σε περίπτωση ύπαρξης συγκεκριμένης ανάγκης. 

 Υπερασπιστές: Οι συγκεκριμένοι πελάτες όχι μόνο αγοράζουν όλα τα προϊόντα και 

υπηρεσίες του οργανισμού, αλλά ενθαρρύνουν και άλλους να αγοράσουν από την 

επιχείρηση αυτή. 

 Συνεργάτες: Η συνεργασία είναι η ισχυρότερη σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί 

ανάμεσα στον οργανισμό και το σύνολο των πελατών, δεδομένου ότι κρίνεται 

αμοιβαία ωφέλιμη και από τα δύο μέλη.” 

Η σχέση μεταξύ ικανοποίησης πελατών και πίστης έχει απασχολήσει την 

επιστημονική κοινότητα τόσο σε συγκεκριμένες συναλλαγές όσο και σε γενικό επίπεδο. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι υπάρχει μια θετική 

σχέση μεταξύ ικανοποίησης και πίστης. Οι Zeithaml et al. (1996) διατείνονται ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση καταναλωτή επηρεάζουν θετικά την 

συμπεριφορά του καταναλωτή στο να μείνει πιστός σε μια εταιρία. Με βάση την σχέση 
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αυτή έχουν προκύψει διάφορες κλίμακες οι οποίες ταξινομούν τους καταναλωτές από 

πιστούς έως ομήρους (Jones και Sasser, 1995) και φυλακισμένους (Curasi και Kennedy, 

2002) με βάση τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ικανοποίηση/πίστη. 

Πάραυτα, η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται ασύμμετρη αφού η δυσαρέσκεια σχεδόν 

πάντα σημαίνει στροφή προς τον ανταγωνισμό ενώ η ικανοποίηση δεν εξασφαλίζει την 

πίστη. Στις περιπτώσεις όπου οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες υπάρχει 

πιθανότητα ένας καταναλωτής να είναι δυσαρεστημένος με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

αλλά να παραμένει πιστός ενώ στην αντίθετη περίπτωση που υπάρχει πληθώρα 

επιλο γών ένας καταναλωτής να έχει υψηλή ικανοπο ίηση από  ένα προ ϊό ν ή μια 

υπηρεσία αλλά να μην είναι πιστός. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο σε έναν πιστό πελάτη 

να χαρακτηρίσει την προσφερόμενη υπηρεσία ως ικανοποιητική σε σχέση με έναν μη-

πιστό πελάτη. 

Έχει αποδειχθεί ότι η πίστη είναι πιο ισχυρή μεταξύ των πελατών στην βιομηχανία 

των υπηρεσιών σε σχέση με αυτή των πελατών αγοράς προϊόντων (Snyder, 1986). Οι 

άυλες ιδιότητες των υπηρεσιών, όπως η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, μπορούν να 

παίξουν έναν κύριο ρόλο στην οικοδόμηση ή τη διατήρηση της πίστης (Dick και Basu, 

1994) δεδομένου ότι η διατήρηση του πελάτη απαιτεί μια συνεχή και ζωντανή σχέση με 

τον πελάτη (Heskett et al.,1997).  

Συμπερασματικά, η ικανοποίηση από μόνη της δεν αποτελεί σημαντική ένδειξη για 

την διατήρηση του πελάτη. Πιστός πελάτης είναι εκείνος που οι προσδοκίες του 

πραγματοποιούνται ή ακόμα καλύτερα ξεπερνιούνται, οπότε συνειδητά προτιμά την 

συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Μέσω αυτής της βιβλιογραφικής επισκόπησης προσδιορίζεται η ύπαρξη μιας 

ιδιαίτερα διευρυμένης έρευνας για το συσχετισμό μεταξύ της ποιότητας εξυπηρέτησης 

πελατών, της ικανοποίησης πελατών και της πίστης πελατών κυρίως μέσω της 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1753834&show=html#idb55�
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εφαρμογής των συμπερασμάτων και των ιδεών του τομέα μάρκετινγκ στη βιομηχανία 

υπηρεσιών. Εντούτοις,  κάθε είδους παροχή υπηρεσίας θεωρείται διαφορετική αγορά 

καταναλωτών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν επιπτώσεις στην εμπειρία 

κατανάλωσης και φέρουν διαφορετικά αποτελέσματα από το προσδοκώμενο με την 

εφαρμογή μιας από τις γενικά αποδεκτά ιδέες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

έρευνα αυτή πιθανό να εξάγει ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά την 

ποιότητα υπηρεσιών, την ικανοποίηση των πελατών και την καταναλωτική πίστη μιας 

επιχείρησης παροχής τεχνικής υποστήριξης. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Υποθέσεις της Έρευνας 

Η σύγχρονη κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον δεν  θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την κατάσταση αυτή. Η ανάγκη για 

επιβίωση μέσα στο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται αποτελεί αυτοσκοπό των επιχειρήσεων. Η προσφορά υπηρεσιών 

ανώτερης ποιότητας αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη αυτού του στόχου για τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας αφού έχουν άμεση επίδραση στο κέρδος τους.  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

διατήρηση των πελατών και η απορρόφηση νέων μέσω της προσφοράς ποιοτικών 

υπηρεσιών αποτελεί βασικό στόχο κάθε επιχείρησης και ιδιαίτερα εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία υπηρεσιών. Η προσφορά υπηρεσιών ανώτερης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους Philips et al. (1983), οδηγεί σε αύξηση της 

αποδοτικότητας καθώς και στην δυνατότητα μεγαλύτερης χρέωσης της προσφερόμενης 

υπηρεσίας κατά 8% (Gale, 1992). Οι Berry et al. (1994, σ.32) αναφέρουν ότι “η 

προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών από μια εταιρία είναι μια στρατηγική κέρδους επειδή 

οδηγεί σε περισσότερους νέους πελάτες, σε λιγότερους χαμένους πελάτες, περισσότερη 

απομόνωση από τον ανταγωνισμό των τιμών και λιγότερα λάθη”. Οι Beerli et al. (2004) 

υπο στηρίζο υν ό τι μια αύξηση της τάξης του 5% στο  πο σοστό διατήρησης πελατών 

οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας από 25% έως 125% ενώ η Bilitz (2010) αναφέρει 

ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 145%. Την ίδια στιγμή άλλες μελέτες διατείνονται 

ότι πιθανή μείωση του πλήθους των πελατών της τάξης του 5% θα προκαλέσει μείωση 

των κερδών τους κατά 50% (Gilaninia et al., 2011).  
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Είναι λοιπόν προφανής η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών, η οποία σε 

πολλές περιπτώσεις συγχέεται με την ικανοποίηση των πελατών. Η σχέση μεταξύ των 

δύο αυτών εννοιών έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης σε ένα ευρύ φάσμα της 

βιβλιογραφίας του μάρκετινγκ (Parasuramn et al., 1994; Dabholkar et al., 2000; 

Shemwell et al., 1998; Bolton και Drew, 1991) οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι 

ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση αποτελούν εννοιολογικά διακριτές αλλά στενά 

συσχετιζόμενες έννοιες, χωρίς να αποσαφηνιστεί η σχέση αιτίας – αιτιατού.  Η 

ικανοποίηση του πελάτη έχει άμεση σχέση με την προσδοκία του πελάτη για την 

ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας και μπορεί να περιγραφεί ως συναίσθημα ή 

τοποθέτηση ενός πελάτη προς μια υπηρεσία αφότου έχει χρησιμοποιηθεί (Evans et al., 

2006). Οι Rigopoulou et al. (2010) ορίζουν την ικανοποίηση ως την άμεση επίδραση 

της ποιοτικής παροχής υπηρεσίας, η οποία δημιουργεί προθέσεις, στάσεις και 

συμπεριφορές με μακροχρόνιο προσανατολισμό. Συνεπώς: 

Η1: Η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση 

των πελατών. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι το κόστος των υπηρεσιών, που διακρίνεται σε 

χρηματικές και μη χρηματικές δαπάνες. Η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάζεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό από το χρηματικό κόστος των υπηρεσιών, αφού έχει άμεσο 

αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Επομένως: 

Η2: Το συνολικό χρηματικό κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας συσχετίζεται 

αρνητικά με την ικανοποίηση των πελατών. 

Ένας εξίσου αξιόλογος παράγοντας που κατευθύνει την αντιληπτή ποιότητα 

υπηρεσίας ενός πελάτη είναι ο χρόνος απόκρισης, που ανήκει στις μη χρηματικές 

δαπάνες. Επιθυμία της πλειοψηφίας των πελατών αποτελεί η άμεση και γρήγορη 
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εξυπηρέτησή τους. Σύμφωνα με την Bilitz (2010), η γρήγορη απόκριση μπορεί να 

οδηγήσει σε μια αύξηση της πίστης κατά 2 5% εξαιτίας της ικανοποίησης.  Ως εκ 

τούτου: 

Η3: Ο χρόνος απόκρισης της προσφερόμενης υπηρεσίας συσχετίζεται αρνητικά με την 

ικανοποίηση των πελατών. 

Σύμφωνα με τους Kandampully και Suhartanto (2000), η επίτευξη της αύξησης της 

ικανοποίησης των πελατών οδηγεί στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

το οποίο επιφέρει πλειάδα πλεονεκτημάτων, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, μείωση δαπανών μάρκετινγκ, αύξηση πωλήσεων και πίστης υπηρεσιών. 

Η αφοσίωση των καταναλωτών ορίζεται από τους Czepiel και Gilmore (1987) ως 

μια συγκεκριμένη στάση συνέχισης μιας σχέσης ανταλλαγής, βασισμένη σε 

προηγούμενες εμπειρίες. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αξιολόγηση της πίστης 

υπηρεσιών παρουσιάζει πλεονεκτήματα όταν πραγματοποιείται με υποκειμενικά 

κριτήρια (π.χ. πρόθεση επαναχρησιμοποίησης ενός φορέα παροχής υπηρεσίας) σε 

σχέση με την αξιολόγηση με κριτήρια συμπεριφοράς (π.χ. επανάληψη εύνοιας) (Lee και 

Cunningham, 2001). Επίσης, ένας άλλος πυλώνας της πίστης είναι οι μελλοντικές 

προσδοκίες των καταναλωτών, οι οποίοι υιοθετούν την πίστη ως εργαλείο για να 

μειώσουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα κατά την εύρεση ενός νέου φορέα παροχής 

υπηρεσιών (Wu, 2011). Επομένως, η πίστη υπηρεσιών που αποτελεί την εξαρτημένη 

μεταβλητή αυτής της έρευνας μπορεί να οριστεί ως η πρόθεση επαναχρησιμοποίησης 

ενός φορέα παροχής υπηρεσίας από έναν καταναλωτή με βάση προηγούμενες εμπειρίες 

και μελλοντικές προσδοκίες. 

Η πίστη των πελατών συνδέεται με θετικό πρόσημο με την ικανοποίησή τους αφού 

ένας ικανοποιημένος πελάτης δεν επιδιώκει την διακοπή μιας σχέσης συνεργασίας που 

ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες του και του αποφέρει οφέλη ενώ για την 
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επιχείρηση παρουσιάζονται πολλά πλεονεκτήματα. Οι Jones και Sasser (1995)  

διαπίστωσαν ότι η επαναγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας συγκεντρώνει έξι φορές 

μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτευχθεί από τους πολύ ικανοποιημένους πελάτες σε 

σχέση με αυτούς που δήλωσαν απλά ικανοποιημένοι. Κατά συνέπεια μπορούμε να 

διατυπώσουμε την εξής υπόθεση:  

Η4: Η ικανοποίηση των πελατών συσχετίζεται θετικά με την πίστη υπηρεσιών. 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το εννοιολογικό πρότυπο που έχει χρησιμοποιηθεί σε 

αυτή την έρευνα και έχει αναλυθεί παραπάνω. 

 

 

 

 
Σχήμα 3.1: Εννοιολογικό Πρότυπο Έρευνας 

3.2 Ερευνητική Στρατηγική (Research Strategy) 

Η εμπειρική έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα 

after sales λευκών ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα σκοπεύει στην διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ τριών μεταβλητών, της  ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης 

πελατών και της πίστης των καταναλωτών, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε στην παρούσα εργασία. Σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι ο έλεγχος 

των υποθέσεων και η εμπειρική επιβεβαίωση του θεωρητικού πλαισίου. 

 Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί η επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής 

βάσει τις οποίας ο ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα. Η επιλογή της καταλληλότερης 

κατά περίπτωση στρατηγικής εξαρτάται από πλειάδα παραγόντων, όπως ο σκοπός της 

Αντιληπτή Ποιότητα Υπηρεσιών  

• Ευκολία Επικοινωνίας 
• Αντιμετώπιση Πελατών 
• Χρόνος Απόκρισης 
• Ποιότητα Αποτελέσματος. 
   

Ικανοποίηση 

 

 

Πίστη 
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έρευνας, ο στόχος και η φύση των ερωτημάτων, το είδος των συλλεγόμενων 

δεδομένων, ο επιδιωκόμενος βαθμός παρέμβασης του ερευνητή στη μεθοδολογική 

διαδικασία και το περιβάλλον της έρευνας. Σύμφωνα με τον Δημητριάδη (1999), οι 

εναλλακτικές στρατηγικές που μπορεί να υιοθετηθούν για τη συλλογή πρωτογενών 

δεδομένων είναι η επισκόπηση, η παρατήρηση, το πείραμα και η μελέτη περίπτωσης. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, υιοθετήθηκε η στρατηγική της μελέτης περίπτωσης που 

ο ρίζεται από  τον Δημητριάδη (1 9 9 9) ως η ερευνητική στρατηγική κατά την οπο ία ο  

ερευνητής επιδιώκει να μελετήσει ορισμένα φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον με 

στόχο τη διατύπωση ερμηνευτικών θεωριών αλλά αδυνατεί ή δεν είναι ηθικό να 

διαμορφώσει συνθήκες εργαστηριακού πειράματος και για τον λόγο αυτό εστιάζει 

εναλλακτικά την προσοχή του στη σε βάθος μελέτη μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων. 

Βαρύνοντα ρόλο στην επιλογή στρατηγικής έπαιξε η πρόθεση για μια εκ βαθέων 

εξέταση της σχέσης των τριών μεταβλητών ενώ η επιλογή της συγκεκριμένης 

στρατηγικής κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξημένου βαθμού κυκλικότητας και 

στοχαστικότητας που χαρακτηρίζουν την ερευνητική διαδικασία αναφορικά με τα 

ερωτήματα/υποθέσεις της έρευνας και τη συλλογή-ερμηνεία των δεδομένων 

(Μαρούδας, 2009). Η σύγχυση που παρατηρείται ανάμεσα στις υπο εξέταση έννοιες και 

στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς επίσης και η έλλειψη παρόμοιων μελετών στην Ελλάδα 

στον τομέα του after sales ειδικότερα ενισχύει την επιλογή της μελέτης περίπτωσης ως 

ερευνητική στρατηγική. Τέλος, η επιλογή αυτή οφείλεται και στις προτροπές 

ερευνητών για σε βάθος διερεύνηση της συγκεκριμένης σχέσης στον τομέα του after 

sales όπου διαπιστώνεται μικρός αριθμός μελέτης περιπτώσεων (Jamal και 

Anastasiadou, 2009; Rigopoulou et al., 2010; Mosahad et al., 2010). Το μειονέκτημα 

της συγκεκριμένης στρατηγικής αναφέρεται στην αδυναμία γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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3.3 Περιγραφή Επιχείρησης 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε εταιρία που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, το 

όνομα της οποίας δεν έχει επιτραπεί να αναφερθεί, και αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο των λευκών ηλεκτρικών 

συσκευών. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση, εμπορία, 

εγκατάσταση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση οικιακών και επαγγελματικών 

ηλεκτρικών συσκευών  και επίπλων κουζίνας γνωστής γερμανικής εταιρίας στην 

περιοχή της Β. Ελλάδος (Μακεδονία – Θράκη).  

Η επιλογή ενός πελατοκεντρικού προσανατολισμού από την διοίκηση της 

επιχείρησης έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Η επιχείρηση μέσα από την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας προσδοκά ότι θα 

καταφέρει να ικανοποιήσει τους πελάτες της και να διαμορφώσει ισχυρές και 

διαχρονικές σχέσεις μαζί τους. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα, 

λειτουργούν και δύο υποκαταστήματα (κέντρα πληροφόρησης), ένα στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, με βασικό αντικείμενο τα έπιπλα κουζίνας και ένα κοντά στην έδρα της 

εταιρείας με βασικό αντικείμενο τις επαγγελματικές συσκευές. Στο πελατολόγιο της 

επιχείρησης συγκαταλέγονται τελικοί καταναλωτές, καταστήματα λιανικής και 

διάφοροι άλλοι φορείς (νοσοκομεία, πανεπιστήμια κλπ). Το ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρείας (συνολικά 26 άτομα περίπου) διαθέτει τόσο την κατάλληλη εκπαίδευση, όσο 

και την αναγκαία εμπειρία για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του με 

σκοπό να επιτύχει βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διαμόρφωση 

μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες δίνοντας  έμφαση στην ικανοποίηση και πίστη 

του πελάτη.  
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Σχήμα 3.2: Σύστημα Διεργασιών Επιχείρησης 

Το τμήμα after sales στεγάζεται στην έδρα της εταιρίας και απαρτίζεται από το 

τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών, το τμήμα επισκευών επαγγελματικών 

συσκευών, το τμήμα ανταλλακτικών και την γραμματεία. Οι πελάτες επικοινωνούν με 

το τμήμα τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με την φυσική τους 

παρουσία στον χώρο εκφράζοντας τον οποιοδήποτε προβληματισμό τους απασχολεί. Η 

παρούσα έρευνα ασχολείται με το τμήμα επισκευών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. 

Στο σχήμα 3.3 εμφανίζεται η δομή της επιχείρησης ενώ στο σχήμα 3.4 έχει γίνει 

μια περιγραφή των διαδικασιών του τμήματος επισκευών οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών.  

Διαχείριση / Βελτίωση 
Συστήματος Διαχείρισης 

της Ποιότητας 

Κύριες Διεργασίες  
(Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας) 

Υποστηρικτικές Διεργασίες 

Διαχείριση 
Παραπόνων, 

Υποδείξεων Πελατών 

Διαχειριστικές Διεργασίες 

Εσωτερική 
Επικοινωνία 

Διαχείριση  
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Προμήθειες - 
Αποθήκευση 

Διαχείριση 
Εξοπλισμού 

 
 
Διατύπωση  
αναγκών και 
προσδοκιών  
των πελατών 
 

 
Ικανοποίηση 

απαιτήσεων, 
    αναγκών 

και 
προσδοκιών  

των πελατών 
 
 

 
Διαχείριση 
αιτημάτων 
πελατών 

Πωλήσεις,  
επισκευή  

και 
συντήρηση 

μηχανημάτων 
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Σχήμα 3.3: Δομή Επιχείρησης 
  

Επιχείρηση 

Λογιστήριο Εμπορικό Τμήμα 

Τμήμα 
Οικιακών 
Συσκευών 

Τμήμα 
Επαγγελματικών 

Συσκευών 

Τμήμα 
Επίπλου 

Back Office Αποθήκη 

Τμήμα After Sales 

Back Office Αποθήκη 

Τμήμα 
Επισκευών 
Οικιακών 
Συσκευών  

Τμήμα 
Επισκευών 

Επαγγελματικών 
Συσκευών  

Τμήμα 
Ανταλλακτικών  

Εσωτερικό 
Συνεργείο 
Επισκευών  
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Άφιξη 
στην 

Εταιρία 

Είσοδος 
στην 

Εταιρία 

Καλωσόρισμα 

Αναφορά 
Προβλήματος 

Εισαγωγή 
Εντολής  

Επισκευής  

Εισαγωγή Πιθανών Ανταλλακτικών 
 στην Εντολή Επισκευής 

Ορισμός 
Ραντεβού 

Τηλεφωνική 
Επικοινωνία με την 

Επιχείρηση 

Επικοινωνία με την 
Επιχείρηση μέσω 
Ηλ. Ταχυδρομείου 

Εισαγωγή 
Εντολής  

Επισκευής  

Ορισμός 
Ραντεβού 

Προετοιμασία 
Ανταλλακτικών 
από Αποθήκη  

Παραλαβή Εντολής 
και  Αντ/κών από 

Τεχνικό 

Ενημέρωση 
Πελάτη για Ώρα 

Επίσκεψης 

Επίσκεψη 
Τεχνικού 

Επισκευή 
Συσκευής 

Εισαγωγή 
Εντολής  

Επισκευής  

Ορισμός 
Ραντεβού 

Πληρωμή 
Λογαριασμού 

Έκδοση 
Παραστατικών 

Περιβάλλον 
χώρος. 

Θέσεις 
Parking 

Είσοδος 
Εταιρίας 

Εσωτερικό 
Περιβάλλον 

Υπολογιστής Τηλέφωνο 

Υπολογιστής 

Internet 

Υπολογιστής 

Τηλέφωνο 

Μεταφορικό 
Μέσο 

Εργαλεία 

Υπολογιστής 

Ανταλλακτικά 

Υπολογιστής 

Εκτυπωτής 

Σχήμα 3.4: Blueprinting Τμήματος Επισκευών Οικιακών Συσκευών 
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3.4 Συλλογή Δεδομένων 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας συλλέχθηκαν πρωτογενή στοιχεία μέσω μιας 

ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη σε πελάτες του τμήματος επισκευών οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος της έρευνας ήταν η συγκέντρωση στοιχείων που 

αφορούν τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, 

το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και το επίπεδο πίστης τους στο τμήμα after sales 

της επιχείρησης. 

Θα ήταν ιδεατή η διενέργεια μιας απογραφικής έρευνας στο σύνολο των πελατών 

του τμήματος αλλά αυτό κατέστη ανέφικτό λόγω χρονικών και κοστολογικών 

περιορισμών. Διενεργήθηκε λοιπόν μια δειγματοληπτική έρευνα, εστιάζοντας σε μια 

ομάδα πελατών (δείγμα). Επομένως, δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας αποτελεί το 

σύνολο των πελατών του τμήματος επισκευών λευκών οικιακών συσκευών της 

επιχείρησης ώστε κάθε δειγματοληπτική μονάδα να έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής 

κατά την δειγματοληψία έτσι ώστε να είναι αξιόπιστη η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας στο σύνολο του ερευνώμενου πληθυσμού (Easterby-Smith et al., 1996). 

Αρχικός στόχος της επιλογής του δείγματος για αυτήν την μελέτη ήταν η εύρεση 

μιας ομοιογενούς ομάδας. Το δείγμα επελέγη με την μέθοδο της τυχαίας 

δειγματοληψίας, όπου όλοι οι πελάτες έχουν ίσες (και μη μηδενικές) πιθανότητες να 

επιλεγούν ως μονάδες του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή 

χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία με περιορισμούς  (Kerlinger και Lee, 2000) 

αφού η επιλογή του δείγματος από το δειγματοληπτικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε 

θέτοντας ως περιορισμούς οι πελάτες να έχουν εξυπηρετηθεί από το τμήμα κατά το 

ημερολογιακό έτος 2011 και ο τελευταίος αριθμός του κωδικού του πελάτη να είναι 

ίδιος με το τελευταίο ψηφίο του ημερολογιακού έτους που εξυπηρετήθηκε. 
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Η ομοιογένεια του δείγματος και η σχετική αυτονομία της επιχείρησης στις 

αποφάσεις σε ζητήματα ποιότητας υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

σχεδιασμένη στρατηγική και πολιτική για την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας 

από την μητρική εταιρία, καθιστούν, όπως υποστηρίζουν οι Wright et al. (2003), το 

δείγμα ως “κατάλληλο” για τη διερεύνηση της σχέσης ποιότητας προσφερόμενης 

υπηρεσίας, ικανοποίησης και πίστης υπηρεσιών. 

Η έρευνα διενεργήθηκε τηλεφωνικά εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος για 

την πραγματοποίησή της και της ανάγκης άμεσης διαθεσιμότητας των αποτελεσμάτων. 

Επίσης, η τηλεφωνική έρευνα προκρίθηκε της μείωσης του στατιστικού σφάλματος που 

οφείλεται στην άρνηση της απόκρισης των πελατών. Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της τηλεφωνικής έρευνας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.1:  Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Τηλεφωνικής Έρευνας  
(Πηγή: Γρηγοριάδης, 1999, σ. 172) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
• Υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού 

παρακολούθησης και ελέγχου της 

απόκρισης του πελάτη.  

• Το ποσοστό ανταπόκρισης των πελατών 

είναι σχετικά υψηλό. 

• Ο χρόνος διεκπεραίωσης της έρευνας 

είναι σχετικά μικρός.  

• Η κάλυψη του δείγματος πελατών από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

είναι σχετικά εύκολη. 

• Το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι 

αρκετά πολύπλοκο. 

• Μπορούν να τεθούν πρόσθετες 
επεξηγηματικές ερωτήσεις, εκτός 
ερωτηματολογίου. 

• Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Μεγάλη δυσκολία προσέγγισης 

ορισμένων πελατών. 

• Δε δίνεται η δυνατότητα προσεκτικής 

ανάγνωσης και μελέτης του 

ερωτηματολογίου από τον πελάτη. 

• Ο ερωτών μπορεί να επηρεάσει τις 

απαντήσεις του πελάτη. 

• Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να 

δημιουργήσει κλίμα φορτικότητας. 

• Η συνέντευξη δεν θα πρέπει να 

διακοπεί καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης σχετικών μέσων και 

παραστάσεων. 
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3.5 Περιγραφή Ερωτηματολογίου 

Για την λήψη των στοιχείων στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα πειραματικό ερωτηματολόγιο (βλέπε 

Παράρτημα Ι) στο οποίο έγινε χρήση της βαθμωτής κλίμακας, η οποία επιτρέπει την 

κατάταξη των αντικειμένων, χωρίς όμως να είναι σε θέση να υποδηλώσει τη διαφορά 

της τάξης ανάμεσα σε αυτά. Οι διαφορετικές κλίμακες ικανοποίησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο διέπονται από την αρχή της ομοιομορφίας, 

προκειμένου να περιοριστεί η προσπάθεια που καταβάλλει ο πελάτης για να απαντήσει 

(Gerson, 1993). 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη της πλειονότητας των 

δέκα σημαντικών παραγόντων που αναφέρουν οι Berry, Parasuraman και Zeithaml 

(1985, σ.45-46) για την ποιότητα υπηρεσιών (Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Αρμοδιότητα,  

Πρόσβαση, Ευγένεια, Επικοινωνία, Αξιοπιστία, Ασφάλεια, Κατανόηση Πελατών, 

Απτότητα), την ικανοποίηση πελατών και την αφοσίωση (πίστη) στον πάροχο της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Το ερωτηματολόγιο απαρτιζόταν από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος τοποθετήθηκε η 

ερώτηση της ολικής ικανοποίησης ενώ το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις 

που σχετίζονταν με την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας και την ικανοποίηση 

του καταναλωτή από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο, 

σύμφωνα με την Vavra (1997), αποφεύγεται η ύπαρξη συστηματικού σφάλματος στην 

μέτρηση της ικανοποίησης. Το τρίτο μέρος περιελάμβανε μια ερώτηση σχετικά με την 

αφοσίωση του καταναλωτή στην τμήμα ενώ στο τέλος υπήρχε μια ερώτηση σχετικά με 

πιθανές προτάσεις και παρατηρήσεις του πελάτη. 

Σε πρώτο βαθμό, η δοκιμή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου υλοποιήθηκε 

εσωτερικά της επιχείρησης, ώστε να πραγματοποιηθούν διορθώσεις από το ίδιο το 
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προσωπικό και στην συνέχεια διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα σε δείγμα 10 πελατών από 

διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνολική 

δομή του ερωτηματολογίου, την πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων και τον 

προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων στις κλίμακες μέτρησης. Τα συμπεράσματα τα 

οποία εξήχθησαν ήταν σημαντικά για την διόρθωση του ερωτηματολογίου. Πιο 

συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν: 

 Έλλειψη δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τονίσθηκε η ανάγκη για βασικά 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως φύλλο και περιοχή διαμονής του πελάτη. 

 Σύγχυση από την δομή του ερωτηματολογίου, η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων και 

στην αρχική ερώτηση της ικανοποίησης, η οποία εκτιμάται ότι θα πρέπει να 

τοποθετηθεί μετά τις ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 

προσφερόμενης υπηρεσίας.  

 Έλλειψη ερωτημάτων σχετικά με την ύπαρξη δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας και 

εικόνας τεχνικού. 

 Επαναληψιμότητα ερωτήσεων και ανάγκη σύμπτυξης κάποιων μεταξύ τους. 

 Ανάγκη επιπλέον κλίμακας στις πηγές ενημέρωσης καταναλωτή και στο κόστος της 

υπηρεσίας. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές με 

αποτέλεσμα το ερωτηματολόγιο να πάρει την τελική του μορφή, όπως φαίνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

4.1 Προφίλ Δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας κρίνεται ικανοποιητικό αφού αποτελούνταν από 370 

πελάτες. Το ερωτηματολόγιο της μελέτης τέθηκε στους συμμετέχοντες μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, διάρκειας περίπου κατά μέσο όρο 2,5 λεπτών. Οι δέκα 

πελάτες που συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα δεν συμπεριελήφθησαν στο τελικό 

δείγμα της έρευνας. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των 

δεδομένων είναι το στατιστικό πρόγραμμα SPSS στο οποίο κάθε γραμμή 

αντιπροσωπεύει τις απαντήσεις ενός συμμετέχοντα στην έρευνα ενώ κάθε στήλη 

παρουσιάζει μια μόνο μεταβλητή. Συνολικά μελετήθηκαν 13 μεταβλητές.  

Η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο δεν ομοιόμορφη, κάτι που ήταν 

αναμενόμενο βάσει του αντικειμένου που μελετάμε. Στο σχήμα 4.1 φαίνεται ότι από το 

συνολικό δείγμα των 370 πελατών το 64,32% είναι γυναίκες ενώ το 35,68% είναι 

άνδρες.  

 

Σχήμα 4.1: Κατανομή των συμμετεχόντων με κριτήριο το φύλο. 
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Όσο αναφορά την περιοχή διαμονής των ερωτηθέντων, βλέπουμε, σύμφωνα με το 

σχήμα 2, ότι το 30% των ερωτηθέντων είναι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 

30,27% κατοικούν στο κέντρο της πόλης, το 35,95% διαμένουν στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη ενώ μόλις το 3,78% είναι κάτοικοι της Χαλκιδικής, όπου και η 

δραστηριότητα της επιχείρησης είναι περιορισμένη. 

 
Σχήμα 4.2: Κατανομή των συμμετεχόντων με κριτήριο την περιοχή διαμονής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος με κριτήριο το φύλο και την περιοχή διαμονής. 

   Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά του δείγματος των πελατών (n=370) 

Χαρακτηριστικά Ν=370   

ΦΥΛΟ    

Άντρες  132 52% 

Γυναίκες  238 48% 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ    

Δυτική Θεσσαλονίκη 111 30,00% 

Κεντρική Θεσσαλονίκη 112 30,27% 

Ανατολική Θεσσαλονίκη 133 35,95% 

Χαλκιδική  14 3,78% 
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4.2 Ανάλυση Δείγματος 

Η όλη διαδικασία όσον αφορά το δείγμα και τις ερωτήσεις στις οποίες οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν, αποσκοπούσε στο να διασαφηνίσει την άποψη 

των πελατών για την ποιότητα ως προς κάποιες συνιστώσες της προσφερόμενης 

υπηρεσίας, για την ικανοποίηση των πελατών και την πίστη υπηρεσιών. Το 

υποκειμενικό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα με βασική προϋπόθεση την 

ύπαρξη τουλάχιστον μιας συνδιαλλαγής με το τμήμα επισκευών λευκών ηλεκτρικών 

συσκευών αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την επιχείρηση σχετικά 

με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω και στην υπογράμμιση των κρίσιμων 

σημείων στα οποία η επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει διορθωτικές κινήσεις.  

4.3 Έλεγχος Αξιοπιστίας 

“Με τον όρο αξιοπιστία (reliability) εννοούμε το βαθμό στον οποίο οι 

παρατηρήσεις μας από την έρευνα παράγουν συνεπή και σταθερά αποτελέσματα. 

Εκφράζει την ακρίβεια και την πιστότητα του ερωτηματολογίου σαν εργαλείο μέτρησης 

(Kerlinger, 1986). Με άλλα λόγια αφορά το βαθμό στον οποίο ένα πείραμα, τεστ ή 

οποιαδήποτε διαδικασία μέτρησης – υπολογισμού ενός φαινομένου παράγει τα ίδια 

αποτελέσματα μετά από επαναλαμβανόμενες δοκιμές. 

Υπάρχουν  4 μέθοδοι για την εκτίμηση της αξιοπιστίας: 

α) η μέθοδος της επανεξέτασης του εργαλείου (retest method). 

β) η μέθοδος της εναλλακτικής φόρμας (alternative form method). 

γ) η μέθοδος της διαίρεσης στη μέση (split-halves method) και  

δ) η μέθοδος της εσωτερικής συνέπειας (internal consistency method) 
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Στη συγκεκριμένη έρευνα θα ακολουθήσουμε την μέθοδο της εσωτερικής 

συνέπειας. Με βάση αυτή την μέθοδο υπολογίζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha. Η χαμηλότερη αποδεκτή τιμή για ένα συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha είναι 0,7 για προκαταρκτική έρευνα (preliminary research), 0,8 για 

βασική έρευνα (basic research) και 0,9 για εφαρμοσμένη έρευνα (applied research).” 

(Jitpaiboon and Rao, 2007, σ.81-82). 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha της μελέτης είναι 0,659, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.  

   Πίνακας 4.2: Έλεγχος Αξιοπιστίας με την μέθοδο της εσωτερικής συνέπειας 

Case Processing Summary  

Cases  N % 

Valid 369 99,7 

Excluded1 1 0,3 

Total 370 100,0 
1. List wise deletion based on ala variables in the procedure 

Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha No of Items 

              0,659  14 

 

4.4 Ανάλυση Συχνοτήτων 

Όσο αναφορά τις πηγές ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τα στοιχεία 

επικοινωνίας με την επιχείρηση, το δείγμα απάντησε πως το 40% ενημερώθηκε από 

έντυπο υλικό, το 33,8% από υπηρεσίες εύρεσης τηλεφωνικών αριθμών ενώ το 26,2% 

από άλλες πηγές όπως π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης (σχήμα 4.3). Στην ερώτηση 

που αφορούσε την ευκολία επικοινωνίας με την επιχείρηση το 89,5% των ερωτηθέντων 
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έκρινε εύκολη την επικοινωνία, το 4,9% αρκετά δύσκολη ενώ το 5,7% την χαρακτήρισε 

δύσκολη (σχήμα 4.4). 

  
Σχήμα 4.3: Πηγές ενημέρωσης πελατών για στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης. 

  
Σχήμα 4.4: Χαρακτηρισμός τηλεφωνικής σύνδεσης. 
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Αναφορικά με την επικοινωνία πελατών – επιχείρησης τέθηκαν στους 

συμμετέχοντες 2 ερωτήσεις, η πρώτη σχετικά με την αντιμετώπιση από το τηλέφωνο 

και η δεύτερη όσο αναφορά την κατανόηση του προβλήματος. Το 89,5% χαρακτήρισε 

ευγενική της αντιμετώπιση από το τηλέφωνο, το 10,0% τυπική ενώ μόλις το 0,5% 

εξέφρασε παράπονα για αυτή χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη (σχήμα 4.5). 

 
Σχήμα 4.5: Ανταπόκριση στο τηλέφωνο 

Σχετικά με την κατανόηση του προβλήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.6, το 

92,2% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι το πρόβλημά τους έγινε κατανοητό, το 3,0% 

ότι μάλλον έγινε κατανοητό ενώ το 4,9% πιστεύει ότι δεν έγινε κατανοητό.  

Ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης, οι ερωτηθέντες καλούνταν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικά με τον ορισμό και την τήρηση του ραντεβού. Στο σχήμα 4.7 

φαίνεται ότι το 14,05% εξυπηρετήθηκε αυθημερόν, το 43,24% την επόμενη ημέρα, το 
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25,68% μετά από 2 ημέρες ενώ το 17,03% εξυπηρετήθηκε σε χρονικό διάστημα άνω 

των 2 ημερών. 

 
Σχήμα 4.6: Κατανόηση του προβλήματος. 

 
Σχήμα 4.7: Χρόνος απόκρισης (ραντεβού). 
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Όσο αναφορά τα ραντεβού, τηρήθηκαν σε 350 περιπτώσεις, σε 12 δεν τηρήθηκαν 

αλλά ενημερώθηκαν οι καταναλωτές για την αναβολή τους ενώ οι περιπτώσεις που δεν 

τηρήθηκαν και δεν ενημερώθηκε ο πελάτης ανέρχονται σε 8 (σχήμα 4.8). 

 
Σχήμα 4.8: Τήρηση ραντεβού. 

Αναφορικά με την παρουσία του τεχνικού κρίθηκε θετικά από το 94,6% των 

συμμετεχόντων, το 5,1% την χαρακτήρισε μέτρια ενώ ως κακή χαρακτηρίζεται μόλις 

από το 0,3% των ερωτηθέντων (σχήμα 4.9). 

 
Σχήμα 4.9: Εικόνα του τεχνικού. 
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Ως προς την αντιληπτή ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, το 2,7% των 

πελατών που ρωτήθηκαν έμειναν δυσαρεστημένοι, το 6,8% ήταν μερικώς 

ικανοποιημένοι ενώ το 90,5% την χαρακτήρισαν ως καλή. (σχήμα 4.10). 

 
Σχήμα 4.10: Ποιότητα της υπηρεσίας επισκευής. 

Όσο αναφορά το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις σχετικά με το κόστος των 

ανταλλακτικών, της εργασίας και της συνολικής χρέωσης. Οι πελάτες οι οποίοι 

εξυπηρετήθηκαν εντός εγγύησης δεν απάντησαν στις ερωτήσεις αυτές αφού δεν υπήρξε 

κάποια χρέωση. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου για την επισκευή μιας συσκευής 

δεν απαιτήθηκε ανταλλακτικό με αποτέλεσμα να μην δοθεί απάντηση στην σχετική 

ερώτηση.  

Το συνολικό κόστος της επισκευής (δείγμα Ν=325) χαρακτηρίζεται υψηλό από το 

48,9% των πελατών, κανονικό από το 37,2% και χαμηλό από το 13,8% (σχήμα 4.11). 

Σχετικά με το κόστος εργασίας, όπου το δείγμα είναι ίδιο, το 9,8% θεωρεί ότι είναι 

χαμηλό, το 47,4% υποστηρίζει ότι είναι κανονικό ενώ το 42,8 το χαρακτηρίζει ως 

υψηλό (σχήμα 4.13). Όσο αναφορά το κόστος των ανταλλακτικών, όπου το δείγμα είναι 
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μικρότερο (Ν=309), το 37,2% των συμμετεχόντων το θεωρεί ότι είναι κανονικό, το 

52,4% το χαρακτηρίζει ως υψηλό ενώ το 10,4% θεωρεί ότι είναι χαμηλό (σχήμα 4.12). 

 
Σχήμα 4.11: Συνολικό κόστος προσφερόμενης υπηρεσίας. 

 
Σχήμα 4.12: Κόστος ανταλλακτικών. 
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Σχήμα 4.13: Κόστος Εργασίας. 

Αναφορικά με την γενική εικόνα που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες και την 

ικανοποίησή τους, το 92,2% έχουν θετική εικόνα, το 6,2% μέτρια ενώ αρνητική εικόνα 

έχει μόλις το 1,6% των ερωτηθέντων (σχήμα 4.14). 

 Σχήμα 4.14: Γενική εικόνα 
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Τέλος, σχετικά με την τάση επαναχρησιμοποίησης της υπηρεσίας το 95,4% των 

πελατών αποκρίθηκαν ότι θα έκαναν ξανά χρήση του service στο μέλλον ενώ το 

υπόλοιπο 4,6% έδωσε αρνητική απάντηση (σχήμα 4.15). 

 
Σχήμα 4.15: Τάση για χρήση της υπηρεσίας στο μέλλον. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποκρίσεις των 

συμμετεχόντων στα διάφορα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν. 
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Πίνακας 4.3: Περιγραφή δείγματος πελατών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 

λευκών ηλεκτρικών συσκευών (n=370) 

 Πλήθος   % 

Πηγές Ενημέρωσης Πελατών   

Έντυπο υλικό 148 40,0% 

Υπηρεσίες εύρεσης τηλεφωνικών αριθμών 125 33,8% 

Άλλες πηγές 97 26,2% 

Χαρακτηρισμός Τηλεφωνικής Σύνδεσης   

Εύκολη 331 89,5% 

Αρκετά δύσκολη 18 4,9% 

Δύσκολη 21 5,7% 

Ανταπόκριση στο Τηλέφωνο   

Ευγενική 331 89,5% 

Τυπική  37 10,0% 

Απαράδεκτη 2 0,5% 

Κατανόηση Προβλήματος   

Ναι 341 92,2% 

Όχι 11 3,0% 

Μάλλον 18 4,9% 

Ραντεβού – Άμεση Ανταπόκριση (ευελιξία σε μέρες)    

Την ίδια μέρα 52 14,1% 

Την επόμενη μέρα 160 43,2% 

Την μεθεπόμενη μέρα 95 25,7% 

Πάνω από δύο ημέρες 63 17% 

Τήρηση Ραντεβού   

Ναι 350 94,6% 

Όχι, αλλά με ενημέρωση του πελάτη 12 3,2% 

Όχι, αλλά χωρίς ενημέρωση του πελάτη 8 2,2% 
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Πίνακας 4.3: Περιγραφή δείγματος πελατών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 

λευκών ηλεκτρικών συσκευών (n=370) (συνέχεια) 

 Πλήθος   % 

Εικόνα Τεχνικού   

Καλή 350 94,5% 

Μέτρια 19 5,1% 

Κακή 1 0,3% 

Ποιότητα Υπηρεσίας Επισκευής   

Πολύ καλή 335 90,5% 

Μέτρια 25 6,8% 

Κακή 10 2,7% 

Συνολικό Κόστος Υπηρεσίας Επισκευής (n=325)   

Χαμηλό 45 13.8% 

Κανονικό 121 37.2% 

Υψηλό 159 48.9% 

Κόστος Υπηρεσίας Επισκευής σε Ανταλλακτικά (n=309)  

Χαμηλό 32 10,4% 

Κανονικό 115 37,2% 

Υψηλό 162 52,4% 

Κόστος Υπηρεσίας Επισκευής σε Τεχνικό Προσωπικό (n=325)  

Χαμηλό 32 9,8% 

Κανονικό 154 47,4% 

Υψηλό 139 42,8% 

Γενική Εικόνα   

Καλή 341 92,2% 

Μέτρια 23 6,2% 

Κακή 6 1,6% 

Τάση για Χρήση της Υπηρεσίας στο Μέλλον   

Ναι 353 95,4% 

Όχι 17 4,6% 
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4.5 Έλεγχος Υποθέσεων 

Στο τμήμα αυτό της έρευνας αναζητούμε τον βαθμό στον οποίο συμμεταβάλλονται 

μεταβλητές με την προϋπόθεση της ύπαρξης μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ τους. Ο 

βαθμός της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών προσδιορίζεται από τους συντελεστές 

συσχέτισης.  

Αναζητώντας την σχέση μεταξύ ικανοποίησης πελατών και ποιότητας 

προσφερόμενης υπηρεσίας (υπόθεση Η1) πραγματοποιήθηκε γραμμική παλινδρόμηση 

με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανοποίηση καταναλωτή και ανεξάρτητη μεταβλητή 

την ποιότητα υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 4.4.  

Στο πρώτο τμήμα του πίνακα εμφανίζονται οι μεταβλητές που εισέρχονται ή 

απομακρύνονται από το υπόδειγμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση εισέρχεται η 

μεταβλητή Service Quality ενώ εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται το satisfaction. Στο 

δεύτερο τμήμα του πίνακα αναφέρεται το μέτρο της συνολικής σχέσης εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής (συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R=0,426) καθώς και ο 

συντελεστής προσδιορισμού (R2=0,182). Από την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού 

διαπιστώνουμε ότι σχεδόν το 20% της διακύμανσης της μεταβλητής ικανοποίησης 

εξηγείται από τη μεταβλητότητα της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας, με την 

διόρθωση του συντελεστή προσδιορισμού να είναι πολύ μικρή εξαιτίας του μεγάλου 

σχετικά αριθμού παρατηρήσεων. Το τυπικό σφάλμα της εξίσωσης είναι 0,312, δηλαδή 

η τυπική απόκλιση των αναμενόμενων τιμών για την εξαρτημένη μεταβλητή.  

Η ανάλυση της διασποράς που παρουσιάζεται στο τρίτο μέρος του πίνακα μας δίνει 

το άθροισμα των τετραγώνων της παλινδρόμησης και των σφαλμάτων καθώς επίσης 

και τους βαθμούς ελευθερίας. Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών 

επιβεβαιώνεται τόσο από την τιμή του Sig όσο και από το γεγονός ότι “η τιμή του 
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λόγου F είναι επαρκώς μεγάλη ώστε να βρίσκεται στην προκαθορισμένη περιοχή 

απόρριψης της κατανομής Fk, n-k-1”(Γναρδέλλης, 2009, σ.560).  

   Πίνακας 4.4: Γραμμική Παλινδρόμηση Ικανοποίησης / Ποιότητας Υπηρεσίας 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ServiceQuality a  Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Satisfaction 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,426a 0,182 ,180 ,312 

a. Predictors: (Constant), ServiceQuality 

 

ANOVA b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

   1       Regression 7,942 1 7,942 81,760 ,000a 

            Residual 35,747 368 ,097   

            Total 43,689 369    

a. Predictors: (Constant), ServiceQuality 

b. Dependent Variable: Satisfaction 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1  Constant 0,685 ,048  14,233 ,000 

    ServiceQuality ,365 ,040 ,426 9,042 ,000 

a. Dependent Variable: Satisfaction 

Στο τελευταίο τμήμα της ανάλυσης παρουσιάζεται ο συντελεστής συσχέτισης της 

ποιότητας υπηρεσίας με την ικανοποίηση καταναλωτή, ο οποίος είναι 0,365. Η 

ερμηνεία του συντελεστή αυτού είναι ότι δύο καταναλωτές που διαφέρουν ως προς την 
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αντιληπτή ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας κατά μία μονάδα, διαφέρουν ως 

προς την ικανοποίησή τους κατά 0,365 μονάδες. Επομένως, επιβεβαιώνεται η ισχύς της 

υπόθεσης Η1 της έρευνας. 

   Πίνακας 4.5: Γραμμική Παλινδρόμηση Ικανοποίησης / Κόστος Υπηρεσίας 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TotalCost a  Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Satisfaction 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,097a 0,009 ,006 ,361 

a. Predictors: (Constant), TotalCost 

 

ANOVA b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

   1       Regression ,397 1 ,397 3,053 ,082a 

            Residual 42,046 323 ,130   

            Total 42,443 324    

a. Predictors: (Constant), TotalCost 

b. Dependent Variable: Satisfaction 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1  Constant ,989 ,069  14,294 ,000 

    TotalCost ,049 ,028 ,097 1,747 ,082 

a. Dependent Variable: Satisfaction 

Εξετάζοντας την σχέση μεταξύ της ικανοποίησης καταναλωτή και του συνολικού 

κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας (πίνακας 4.5) διαπιστώνουμε ότι ο συντελεστής 
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πολλαπλής συσχέτισης (R) είναι 0,097 ενώ ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι 

0,009, δηλαδή ούτε το 1% των διακυμάνσεων εξηγείται από τη μεταβλητότητα του 

συνολικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας. Από το τρίτο τμήμα της ανάλυσης 

είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών αφού η τιμή 

του Sig ανέρχεται στο 0,082  (Sig>0,005) ενώ το ίδιο επιβεβαιώνεται και από το 

τελευταίο τμήμα της ανάλυσης, όπου το Sig του TotalCost είναι 0,082 και επομένως ο 

συντελεστής συσχέτισης (0,049) χαρακτηρίζεται ως στατιστικά ασήμαντος. Συνεπώς, 

δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση Η2 της έρευνας.  

Για τον έλεγχο της τρίτης υπόθεσης της έρευνας (H3) αναζητούμε την σχέση 

μεταξύ ικανοποίησης πελατών και χρονικής απόκρισης της υπηρεσίας κάνοντας χρήση 

γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την ικανοποίηση καταναλωτή και 

ανεξάρτητη μεταβλητή την χρονική απόκριση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

πίνακα 4.6.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης διαπιστώνουμε ότι καμία εκ 

των διακυμάνσεων δεν μπορεί να εξηγηθεί από την μεταβλητότητα του χρόνου 

απόκρισης αφού ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι 0,000 ενώ ο συντελεστής 

πολλαπλής συσχέτισης (R) είναι 0,017. Εξετάζοντας τις τιμές των δύο τελευταίων 

τμημάτων το υ πίνακα είναι προ φανές ό τι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο  αυτών 

μεταβλητών αφού η τιμή του Sig ανέρχεται στο 0,745 (Sig>0,005) και επομένως ο 

συντελεστής συσχέτισης (0,006) χαρακτηρίζεται ως στατιστικά ασήμαντος.  

Η τελευταία γραμμική συσχέτιση που εξετάζουμε στην συγκεκριμένη μελέτη είναι 

μεταξύ πίστης υπηρεσιών και ικανοποίησης καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι η πίστη του καταναλωτή ενώ ανεξάρτητη μεταβλητή η 

ικανοποίηση του πελάτη. Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης που 

πραγματοποιήθηκε εμφανίζονται στον πίνακα 4.7. 
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   Πίνακας 4.6: Γραμμική Παλινδρόμηση Ικανοποίησης / Χρόνος Απόκρισης 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TimeResponse a  Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Satisfaction 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,017a ,000 -,002 ,345 

a. Predictors: (Constant), TimeResponse 

 

ANOVA b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

   1       Regression ,013 1 ,013 0,106 ,745a 

            Residual 43,677 368 ,119   

            Total 43,689 369    

a. Predictors: (Constant), TimeResponse 

b. Dependent Variable: Satisfaction 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1  Constant 1,079 ,050  21,385 ,000 

    TimeResponse ,006 ,019 ,017 ,326 ,745 

a. Dependent Variable: Satisfaction 

Το μέτρο της συνολικής σχέσης εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής 

(συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R) είναι 0,353 ενώ η μεταβλητότητα της 

ικανοποίησης εξηγεί περίπου το 13% των διακυμάνσεων καθώς ο συντελεστής 

προσδιορισμού R2 είναι 0,124 και η τυπική απόκλιση των αναμενόμενων τιμών για την 

εξαρτημένη μεταβλητή (τυπικό σφάλμα) είναι 0,393.  
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   Πίνακας 4.7: Γραμμική Παλινδρόμηση Πίστης  / Ικανοποίησης Καταναλωτή 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Satisfaction a  Enter 

a. All requested variables entered 

b. Dependent Variable: Loyalty 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,353a 0,124 ,122 ,393 

a. Predictors: (Constant), Satisfaction 

 

ANOVA b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

   1       Regression 8,076 1 8,076 52,323 ,000a 

            Residual 56,800 368 ,154   

            Total 64,876 369    

a. Predictors: (Constant), Satisfaction 

b. Dependent Variable: Loyalty 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1  Constant ,621 ,068  9,111 ,000 

    Satisfaction ,430 ,059 ,353 7,233 ,000 

a. Dependent Variable: Loyalty 

Η θετική συσχέτιση της πίστης πελατών με την ικανοποίησή τους (υπόθεση Η4)  

επιβεβαιώνεται τόσο από την τιμή του Sig =0,000 (Sig < 0,005) όσο και από την τιμή 

του λόγου F (52,323), στο τρίτο και τέταρτο τμήμα του πίνακα 4.7. Ο συντελεστής 

συσχέτισης της ικανοποίησης καταναλωτή με την πίστη καταναλωτή είναι 0,430 και 

κρίνεται στατιστικά σημαντικός αφού το Sig της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι 
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0,000. Η ερμηνεία του συντελεστή αυτού είναι ότι εμφανίζεται αύξηση της πίστης ενός 

πελάτη κατά 0,430 μονάδες για κάθε μονάδα αύξησης της ικανοποίησής του.  
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Ικανοποίηση του καταναλωτή από λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών 

Η σύγχρονη κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον δεν  θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την κατάσταση αυτή. Η ανάγκη για 

επιβίωση μέσα στο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται αποτελεί αυτοσκοπό των επιχειρήσεων. “Η σύγχρονη προσέγγιση 

της διοικητικής επιστήμης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον πελατοκεντρικό χαρακτήρα των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών, θέτοντας της ικανοποίηση των πελατών ως τον 

πλέον καθοριστικό άξονα δράσης και λειτουργίας αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διαδικασία μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης αποτελεί το σημαντικότερο 

εργαλείο καθορισμού της γενικότερης επιχειρηματικής στρατηγικής” (Γρηγορούδης, 

1999, σ.275).  

Η ικανοποίηση του καταναλωτή έχει αποτελέσει πεδίο έρευνας πολλών μελετητών 

οι οποίοι προσπάθησαν να αναπτύξουν εργαλεία μέτρησής της, όπως και η παρούσα 

μελέτη, σε διαφορετικές βιομηχανίες προϊόντων και υπηρεσιών. Ανατρέχοντας στην 

βιβλιογραφία του μάρκετινγκ υπηρεσιών μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η 

ικανοποίηση είναι απόρροια πολλών παραγόντων, όπως τα λειτουργικά στοιχεία και ο 

τρόπος απόδοσης της υπηρεσίας (Czepiel et al., 1985), τα βασικά και υποδεέστερα 

στοιχεία (Lewis, 1988) ή το προϊόν, η συμπεριφορά και τα περιβαλλοντικά στοιχεία 

(Lovelock, 1983). Όλα τα προαναφερόμενα κινούνται γύρω από τους δύο βασικούς 

πυλώνες που πρώτος είχε θέσει ο Gronroos (1983, 1984, 1985), την τεχνική και 

λειτουργική ποιότητα. Η τεχνική ποιότητα, που περιγράφει το “τι” προσφέρει μια 
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υπηρεσία, περιλαμβάνει τα απτά υλικά στοιχεία της υπηρεσίας (π.χ. περιβάλλοντας 

χώρος και επιμέρους χαρακτηριστικά αυτού) ενώ η λειτουργική ποιότητα, που 

περιγράφει το “πως” προσφέρεται μια υπηρεσία, ασχολείται με τον τρόπο απόδοσης της 

υπηρεσίας στον καταναλωτή από τον πάροχο (π.χ. φιλικότητα, εξυπηρέτηση, ευγένεια, 

κατανόηση, κτλ). (Nicholls et al., 1999). 

Παρά το μεγάλο πλήθος ερευνών πάνω στη σχέση μεταξύ ποιότητας των 

υπηρεσιών και ικανοποίησης των καταναλωτών διαπιστώνεται από πολλούς μελετητές, 

όπως Lee και Cunningham (2001) και Jamal και Anastasiadou (2009), η σχετική 

έλλειψη έρευνας στην επιρροή των διαστάσεων της ποιότητας στην ικανοποίηση του 

καταναλωτή αλλά και της επιρροής στην πίστη του καταναλωτή. Οι Rigopoulou et al. 

(2010) τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη στο πεδίο αυτό επεκτείνοντας την 

έρευνα αυτή στα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τα τμήματα after sales των 

σύγχρονων επιχειρήσεων.  

Με βάση τα παραπάνω η παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και τις σκέψεις και 

προτάσεις των Jamal και Anastasiadou (2009) και Rigopoulou et al. (2010), εστίασε 

στην λειτουργική διάσταση των υπηρεσιών, που όπως τόνισε ο  Gronroos  (2001, 

σ.151) “ίσως θα έπρεπε να είχα προηγουμένως χρησιμοποιήσει τους όρους τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που συμβάλλουν στην συνολική 

ικανοποίηση του καταναλωτή μιας υπηρεσίας και όχι τεχνικές και λειτουργικές 

διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών. Το παραπάνω δημιούργησε σύγχυση στον 

χώρο του μάρκετινγκ των υπηρεσιών μεταξύ των εννοιών της ποιότητας και της 

ικανοποίησης και για αυτό το λόγο ακολουθήθηκαν πολλές μέθοδοι και εργαλεία 

ανάλυσης, εξέτασης και πρόβλεψης της ικανοποίησης του καταναλωτή”. 

Εξαιτίας της επικρατούσας σύγχυσης που οφείλεται στη ύπαρξη αρκετών 

διαφορετικών εργαλείων μέτρησης της ικανοποίησης του καταναλωτή κρίθηκε σκόπιμη 
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η κατασκευή ενός πρωτογενούς εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης για την επίτευξη 

του βασικού στόχου της έρευνας αυτής. Το εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των 

καταναλωτών δομήθηκε με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, 

εστιάζοντας στην επικοινωνία επιχείρησης – καταναλωτή, την αντιμετώπισή του, την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης, την εικόνα του παρόχου της προσφερόμενης υπηρεσίας και το 

κόστος αυτής.  

Αναλύοντας τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου 

μέτρησης της ικανοποίησης του καταναλωτή διαπιστώνεται ότι μέρος των υποθέσεων 

της έρευνας επιβεβαιώνονται από τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που αγοράζει / 

καταναλώνει ο πελάτης ενώ ένα μέρος των υποθέσεων αναιρούνται.  

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η συνολική ικανοποίηση των πελατών από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χρονική απόκριση 

και το κόστος της, επιβεβαιώνοντας το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Lee και 

Cunningham (2001) καθώς επίσης και την άποψη το υ Gale (1992) ότι η προσφορά 

υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας δίνει την δυνατότητα μεγαλύτερης χρέωσης.  

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αντιληπτής ποιότητας 

προσφερόμενης υπηρεσίας και ικανοποίησης καταναλωτή επιβεβαιώνοντας την άποψη 

των Rigopoulou et al. (2010, σ.523) ότι “ η ικανοποίηση αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα 

της παροχής ποιοτικής υπηρεσίας”, όπως και των Mosahad et al. (2010) ότι το 43% των 

διακυμάνσεων της ικανοποίησης εξηγείται από την μεταβλητότητα της ποιότητας 

υπηρεσιών ενώ έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Wu (2011, σ.317) ότι “η 

προσφορά μη ποιοτικών υπηρεσιών δεν θα οδηγήσει σε μη ικανοποίηση των πελατών”. 

Επίσης, η ανάλυση συχνοτήτων των λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών 

δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι  σε κάποιες από τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας 
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υπάρχει ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο αυτό δεν συνδέεται με την συνολική 

ικανοποίηση, συμφωνώντας με τους Mosahad et al. (2010). 

5.2 Ικανοποίηση του καταναλωτή και η σχέση της με την πίστη υπηρεσιών  

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων η ικανοποίηση του 

καταναλωτή δεν αποτελεί μοναδικό σκοπό τους. Στην βιβλιογραφία του μάρκετινγκ 

εδώ και τρεις δεκαετίες τονίζεται ο ρόλος της πίστης του καταναλωτή που οδηγεί τις 

επιχειρήσεις σε αύξηση του μεριδίου αγοράς, της κερδοφορίας τους καθώς επίσης και 

της αποδοτικότητάς τους (Anderson et al., 1994). 

Η σχέση μεταξύ ικανοποίησης πελατών και πίστης υπηρεσιών έχει απασχολήσει 

την επιστημονική κοινότητα τόσο σε συγκεκριμένες συναλλαγές όσο και σε γενικό 

επίπεδο. Τα ερευνητικά αποτελέσματα παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι υπάρχει μια 

θετική σχέση μεταξύ ικανοποίησης και πίστης (Oliver, 1980; Bolton, 1998; Jones and 

Suh, 2000). Έχει αποδειχθεί ότι η πίστη είναι πιο ισχυρή μεταξύ των πελατών στην 

βιομηχανία των υπηρεσιών σε σχέση με αυτή των πελατών αγοράς προϊόντων (Snyder, 

1986). Επιπλέον, είναι πιο εύκολο σε έναν πιστό πελάτη να χαρακτηρίσει την 

προσφερόμενη υπηρεσία ως ικανοποιητική σε σχέση με έναν μη-πιστό πελάτη. 

Αναζητώντας την σχέση αυτή πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αποτελεσμάτων 

του συγκεκριμένου εργαλείου μέτρησης ικανοποίησης και πίστης καταναλωτή όπου 

διαπιστώνεται η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ ικανοποίησης και πίστης. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με αυτά των Gilaninia et al. (2011), Wu (2011), 

Kursunluoglu (2011) και Mosahad et al. (2010), οι οποίοι συμφωνούν στο σύνολό τους 

για την ύπαρξη της σχέσης αυτής αλλά με διαφορετικά ποσοστά επηρεασμού. 

Δεδομένου ότι η εξεταζόμενη επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των μικρών 
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επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τους ισχυρισμούς των Shanin et al 

(2011, σ.133) που υποστηρίζουν ότι “μόνο σε μεσαίες επιχειρήσεις παρατηρείται μια 

αδύναμη σχέση ενώ στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών”. 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί αναφορικά με την σχέση συνολικής ικανοποίησης 

και πίστης πως η συνολική ικανοποίηση μεσολαβούσε στην σχέση των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών με την πίστη του καταναλωτή. Αυτό αποτελεί σαφή 

ένδειξη για το χαρακτηριστικό μεσολαβητικό ρόλο της συνολικής ικανοποίησης του 

καταναλωτή και έρχεται σε πλήρη συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Gilaninia et al., 

2011; Mosahad et al., 2010; Jamal και Anastasiadou, 2009). 

5.3 Συμβολή των ευρημάτων της έρευνας στον εξεταζόμενο χώρο. 

Τας συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως σημαντικό βοήθημα για τους υπευθύνους μάρκετινγκ και 

μάνατζμεντ των επιχειρήσεων υπηρεσιών. Αρχικά, τα αποτελέσματα μπορούν να 

φανούν χρήσιμα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των λευκών 

ηλεκτρικών συσκευών αφού επισημαίνουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα 

τμήματα after sales στην πορεία μιας επιχείρησης. Η προκύπτουσα σχέση μεταξύ 

ποιοτικών υπηρεσιών και ικανοποίησης καταναλωτή που οδηγεί σε πίστη υπηρεσιών 

τονίζει την ανάγκη που αναφέρουν οι Rigopoulou et al (2010, σ.523) ότι “ η ύπαρξη ή 

όχι μιας ιδιαίτερης πολιτικής after sales  καθώς επίσης και η μέθοδος παροχής της 

προσφερόμενης υπηρεσίας, είναι μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων που καλείται 

να πάρει ένας διευθυντής. Αυτό σημαίνει ότι στη λήψη των αποφάσεων 

προϋπολογισμών μάρκετινγκ, η σχετική “παραγωγικότητα” των δαπανών για ποιοτικές 
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υπηρεσίες πρέπει να υπολογιστεί και να συγκριθεί με την “παραγωγικότητα” των 

λοιπών δαπανών”. 

Από την άποψη αυτή, η προσπάθεια, οι πόροι και η προσοχή των υπευθύνων 

μάρκετινγκ των εταιριών  μπορούν να διατεθούν καλύτερα ώστε να βελτιώσουν τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα οδηγούν σε 

ικανοποίηση των πελατών, μέσω τις ανταπόκρισης των προσδοκιών τους, από το να 

επενδύουν μονάχα στην καλύτερη προβολή τους (π.χ. μέσω διαφημίσεων) αφού 

σύμφωνα και με τους Lin et al. (2000, σ.287) “οι υπηρεσίες after sales έχουν την 

μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή του εμπορικού σήματος, σε αντίθεση με την 

διαφήμιση που έχει την μικρότερη”. 

5.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα δεν στερείται περιορισμών, παρά τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, και 

συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην γενίκευση των παραπάνω 

συμπερασμάτων. 

Ο κύριος περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης σχετίζεται με τα λάθη που είναι 

έμφυτα σε οποιαδήποτε τηλεφωνική έρευνα - όπως ανικανότητα επικοινωνίας με το 

σύνολο των καταναλωτών εξαιτίας αλλαγής μιας τηλεφωνικής σύνδεσης, 

περιορισμένος χρόνος επικοινωνίας κ.α.. Εντούτοις, έγιναν προσπάθειες σχεδιασμού 

της έρευνας με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστούν οι δυσκολίες αυτές. 

Η επιλογή ως ερευνητικής στρατηγικής της μελέτης περίπτωσης περιορίζει την 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων περιορίζεται επίσης από το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
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στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη επομένως εκ τον προτέρων το 

δείγμα είναι περιορισμένο. Περαιτέρω, το γεγονός ότι η ελληνική αγορά λευκών 

ηλεκτρικών συσκευών έχει διαφορετικά  χαρακτηριστικά από άλλες αγορές, προκαλεί 

ανησυχία για την γενίκευση των αποτελέσματα της έρευνας. 

Η συλλογή δεδομένων από ένα μόνο εργαλείο έρευνας αποτελεί επίσης τροχοπέδη 

της παρούσας έρευνας και σε συνδυασμό με το περιορισμένο δείγμα της μελέτης 

περιορίζουν την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. 

Η ανάγκη για ελαχιστοποίηση του χρόνου επικοινωνίας με τον καταναλωτή, που 

επιτάσσει η τηλεφωνική έρευνα, είχε ως επακόλουθο τον σχεδιασμό μικρού σε μέγεθος 

ερωτηματολογίου που αποτελεί ακόμα ένα περιορισμό της έρευνας. Για τον ίδιο λόγο οι 

κλίμακες των απαντήσεων είναι περιορισμένες. 

 Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στα αποτελέσματα της στάσης των καταναλωτών 

προς μια συγκεκριμένη επιχείρηση και επομένως έτσι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε 

τα συμπεράσματα για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο. Ακόμα σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα των υπηρεσιών που εξετάστηκαν 

πιθανόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την βιομηχανία και την κατηγορία προϊόντων, 

για διάφορους λόγους.  

5.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η παροχή ενός υψηλού βαθμού 

ικανοποίησης προς τους πελάτες αποτελεί μείζον ζήτημα και σε αυτό στοχεύουν οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία υπηρεσιών. Για την επίτευξη 

του στόχου αυτού απαιτείται η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μετά την πώληση 
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(after sales) αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας και το 

αντίκτυπό τους στην ικανοποίηση του πελάτη και την μελλοντική του συμπεριφορά ως 

προς το τμήμα της επιχείρησης.  

Ο ερευνητής εστίασε την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία after sales 

(επισκευές οικιακών ηλεκτρικών συσκευών) και αυτό που μένει αναπάντητο είναι πώς 

το τρέχον πλαίσιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλες υπηρεσίες after sales. Επίσης, 

η τρέχουσα εστίαση θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα πάνω 

σε άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, αφού η συγκεκριμένη μελέτη 

ασχολήθηκε με ένα μέρος αυτών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας που αναλύθηκαν 

παραπάνω και που συνιστούν κατευθυντήριες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες μια 

πρόταση θα μπορούσε να είναι η επέκτασή της σε άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών 

ή ακόμη η επιλογή ενός μεγαλύτερου δείγματος πελατών (από γεωγραφικές περιοχές 

της Βορείου Ελλάδος). Επίσης, μια άλλη πρόταση είναι η επέκταση της έρευνας και σε 

άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λευκών ηλεκτρικών 

συσκευών με την επιφύλαξη πάντα ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που 

μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους σε επίπεδο στρατηγικής και μεγέθους.  

Η επανάληψη της έρευνας θα ενίσχυε την δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων αλλά και της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του προτεινόμενου 

θεωρητικού πλαισίου και των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εμπειρική 

διερεύνηση για τη μέτρηση των επιλεγμένων μεταβλητών. Η μελέτη της ικανοποίησης 

των πελατών με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο περαιτέρω 

έρευνας που σε μακροχρόνιο ορίζοντα θα επέτρεπε την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για τη δυναμική της σχέσης. Η πιο πάνω έρευνα θα μπορούσε επίσης 

να πραγματοποιηθεί με ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων (π.χ. συνέντευξη, 
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ομάδες εστίασης), που επιτρέπουν τη σε βάθος διερεύνηση των παραγόντων που 

φαίνεται να επηρεάζουν τις πολύπλοκες σχέσεις που μελετώνται.  

Πρόσθετα, η ανάγκη για αύξηση της ικανοποίησης και της πίστης, μέσω της 

προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, των πελατών που αποτελούν το πιο κερδοφόρο 

“τμήμα” της επιχείρησης θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για τη χρήση 

περισσοτέρων δημογραφικών δεδομένων προκειμένου να γίνει η διαστρωμάτωση των 

πελατών.  

Τέλος, “μια άλλη ξεχωριστή ερευνητική επέκταση είναι να ερευνηθούν οι 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των after sales υπηρεσιών και συνεπώς της σχετικής 

συμβολής τους στην ικανοποίηση, τη γενική αξία υπηρεσιών, κ.λπ.” (Rigopoulou et al., 

2010, σ.524). Όπως αναφέρουν οι Brady και Cronin (2001, σ.45) “υπάρχει μια 

αξιοσημείωτη έλλειψη διακριτικής εγκυρότητας μεταξύ των μέτρων της αντιληπτής 

ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελατών”.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

1 Πόσο ικανοποιημένος(η) είσαστε από το τμήμα service της εταιρίας;  

 α) Πολύ  (1)   β) Μέτρια  (2) γ) Καθόλου (3) 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1 Από πού μάθατε το τηλέφωνο του service; 

 ΟΤΕ  Έντυπα MIELE   

 

2. Η τηλεφωνική σύνδεση ήταν: 

 α) Εύκολη    β) Σχετικά Δύσκολη  γ) Δύσκολη   

 

2.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1. Η αντιμετώπισή σας στο τηλέφωνο πως ήταν; 

  α) Ευγενική     β) Τυπική     γ) Απαράδεκτη    

2. Κατανόησαν το πρόβλημά σας και προσπάθησαν να σας βοηθήσουν; 

 α) Ναι    β) Όχι   γ) Μάλλον  

 

2.3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

1. Το ραντεβού σας ορίστηκε σε χρόνο που σας εξυπηρετούσε; 

 Όχι     Ναι   

2. Μετά από πόσες μέρες ορίστηκε το ραντεβού σας; 

 α) Την ίδια ημέρα (≤ 6h)       β)Την επόμενη (≤ 24h)     

 γ) Σε δύο ημέρες (≤ 48h)     δ) Σε περισσότερες ημέρες   
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3. Τηρήθηκε το ραντεβού: 

 Ναι  Όχι  
 

4. Αν όχι, σας ενημέρωσαν για την αλλαγή: 

 Ναι  Όχι  

2.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Πως θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας από το 
τμήμα service: 

 α) Καλή    β) Μέτρια    γ) Κακή   
 

2.5. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

1. Πως κρίνεται το κόστος των ανταλλακτικών; 

 α) Χαμηλό    β) Υψηλό   
 

2. Πως κρίνεται το κόστος των τεχνικών; 

 α) Χαμηλό    β) Υψηλό   
 

3. Πως κρίνεται το συνολικό κόστος της επισκευής; 

 α) Χαμηλό    β) Υψηλό   
 

3. ΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Θα επιλέγατε ξανά στο μέλλον το service της εταιρίας; 

  Ναι       Όχι    

 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Υπάρχει κάτι επιπλέον το οποίο θα θέλατε να μας επισημάνετε; 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SERVICE 

Πελάτης:……………………………………….. Κωδικός: ……………. Έτος: ……. 

 
1. ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
1.1. Από πού μάθατε το τηλέφωνο του service; 

 Υπηρεσίες Εύρεσης Τηλ. Αριθμών  (2)    Έντυπα MIELE  (1)   Αλλού    (3) 
           …………… 

 Γνωρίζατε την ύπαρξη του free call (800-11-44844); 
 ΟΧΙ (3) ΝΑΙ (1) 
     Το χρησιμοποιήσατε; Ναι  Όχι  

1.2. Η τηλεφωνική σύνδεση ήταν: 
 α) Εύκολη    β) Σχετικά Δύσκολη   γ) Δύσκολη   

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
2.1. Η αντιμετώπισή σας στο τηλέφωνο πως ήταν; 
 α) Ευγενική   (1) β) Τυπική   (2) γ) Απαράδεκτη   (3) 

2.2. Κατανόησαν το πρόβλημά σας και προσπάθησαν να σας βοηθήσουν; 
 α)Ναι   (1)   β) Όχι     (3)  γ) Μάλλον    (2) 
 

3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
3.1. Το ραντεβού σας ορίστηκε; 
 α) σε χρόνο που σας  εξυπηρετούσε     Όχι (3)      Ναι (1)  
 β) Την ίδια ημέρα (≤ 6h)    (1) 

 γ) Την επόμενη (≤ 24h)   (2) 

 δ) Σε δύο ημέρες (≤ 48h)   (3) 

 ε) Σε περισσότερες ημέρες   (4) 
 
3.2. Τηρήθηκε το ραντεβού: 
 Ναι (1) Όχι  
     Σας ενημέρωσαν για την αλλαγή;  Ναι(2)  Όχι(3) 

4. ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
4.1. Πως ήταν η γενική εικόνα του τεχνικού που σας επισκέφθηκε: 
 α) Καλή  (1)   β) Μέτρια  (2)  γ) Κακή  (3) 

         Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε; 
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5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
5.1. Πως θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας από το τμήμα 
service: 
 α) Καλή     β) Μέτρια     γ) Κακή   
 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
6.1. Το κόστος της επισκευής πως το κρίνετε; 
  Συνολικά   Ανταλλακτικά  Τεχνικά  

Υψηλό (3) (3)   (3)   

Κανονικό (2) (2) (2) 

Χαμηλό (1) (1) (1) 

7. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 
7.1. Πόσο ικανοποιημένος(η) είσαστε από το τμήμα service της εταιρίας;  
 α) Πολύ  (1)   β) Μέτρια  (2)  γ) Καθόλου (3) 
 

8. ΠΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
8.1. Θα επιλέγατε ξανά στο μέλλον το service της εταιρίας; 
  Ναι   (1)   Όχι   (3) 
 

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
9.1. Υπάρχει κάτι επιπλέον το οποίο θα θέλατε να μας επισημάνετε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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