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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκαν οι έννοιες της Δημόσιας 

Διοίκησης, του δημόσιο management, της ποιότητας και αναλύθηκε κυρίως ο ρόλος της 

ποιότητας στο Δημόσιο τομέα. Στις μέρες μας η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί 

βασικό στόχο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα έπρεπε να γίνει ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους και στον δημόσιο τομέα. Παρόλη τη δυσκολία, υπάρχουν 

τρόποι που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και στη 

βελτίωση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα γενικότερα. Στην παρούσα εργασία 

επισημαίνονται κάποιοι από τους τρόπους αυτούς. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας από τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, η οποία 

δυστυχώς εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας 

μας. Στο θεωρητικό μέρος αυτής της εργασίας ξεκαθαρίζονται έννοιες που αφορούν την 

ποιότητα στο δημόσιο τομέα, η οποία οδηγεί σε αποτελεσματικότερες και 

αποδοτικότερες δημόσιες υπηρεσίες και βελτιώνει την ικανοποίηση των πολιτών. 

Γίνεται ανάλυση των εργαλείων που βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας και στο 

ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά τη 

μέτρηση ικανοποίησης πολιτών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Σερρών με τη 

μέθοδο SERVQUAL. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά τις τελευταίες δεκαετίες 

για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών. Σύμφωνα με τη μέθοδο SERVQUAL 

επισημαίνονται οι προσδοκίες των πολιτών και στη συνέχεια διαπιστώνεται κατά πόσο 

ικανοποιούνται στην πραγματικότητα. Έτσι μέσα από συγκεκριμένου τύπου 

ερωτηματολόγιο αξιολογούνται οι προσδοκίες και αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο τέλος της παρούσας 
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διπλωματικής εργασίας γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων του Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών σε άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 

 

“Όλοι μας τη θαυμάζουμε. 

Πολλοί από εμάς τη θέλουμε. 

Λίγοι από εμάς μπορούμε να την έχουμε.” 

(έτσι όπως βλέπει την ποιότητα ο Pfeffer)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 Η παρούσα διπλωματική “Διαχείριση ποιότητας στο Δημόσιο τομέα – μέτρηση 

ικανοποίησης πολιτών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας μέσω Servqual” έχει ως 

βασικό στόχο τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού με βάση τις προσδοκίες και αντιλήψεις αυτών. 

Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της ποιότητας στο 

δημόσιο τομέα και πως μέσα από τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας 

μπορεί να οδηγηθεί ένας Οργανισμός στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας πραγματοποιήθηκε 

έρευνα που αφορά τη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών του Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας Σερρών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται τρόποι που θα 

μπορούσε ο Ο.Ε.Ε. να εκμεταλλευτεί μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προκειμένου να βελτιωθεί.  

 Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος της εργασίας ξεκινάει παρουσιάζοντας 

τις εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, το ρόλο του δημόσιου 

management και πόσο σημαντική μπορεί να είναι η εφαρμογή του σε ένα δημόσιο 

οργανισμό. Γίνεται αναφορά στις διαφορές του δημόσιου με το ιδιωτικό management, 

δηλαδή αναφέρονται οι δυσκολίες που υπάρχουν στον δημόσιο τομέα αναφορικά με 

τον ιδιωτικό. Επιπλέον στην παράγραφο 1.3 αναλύονται οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας, κυρίως στην Ελλάδα, λόγω του γραφειοκρατικού 

καθεστώτος που επικρατεί. Παρακάτω στο κεφάλαιο 2 γίνεται βιβλιογραφική αναφορά 

σχετικά με την έννοια της ποιότητας στο Δημόσιο τομέα και πως μπορεί να 

επιτυγχάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο. Στην παράγραφο 
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2.5 γίνεται αναφορά στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε συνδυασμό 

με την εφαρμογή των αρχών Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο 3 στο οποίο αναπτύσσεται η έννοια της ικανοποίησης 

του πολίτη, το ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας για την επίτευξη αύξησης της 

ικανοποίησης τόσο στους πολίτες, όσο και στους εργαζόμενους, ενώ εντοπίζεται ο 

ρόλος της κουλτούρας στη διαχείριση ποιότητας στον ελληνικό δημόσιο τομέα. 

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται πολύ χρήσιμα εργαλεία ποιότητας, όπως το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), το benchmarking κ.α. Το κεφάλαιο 3 ολοκληρώνεται με 

την παρουσίαση του εργαλείου servqual, τον τρόπο χρήσης του και τη χρησιμότητα που 

μπορεί να αποφέρει στις δημόσιες υπηρεσίες η χρήση του αναφορικά με τη μέτρηση 

της ικανοποίησης των πολιτών. 

 Η εργασία ολοκληρώνεται με το ερευνητικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών, κάνοντας 

στο τέλος μια σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα έρευνας του Δασαρχείου 

Θεσσαλονίκης και παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις αυτής.
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1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

1.1 Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η Δημόσια Διοίκηση με τη χρήση διαφόρων μέσων και ενεργειών αποσκοπεί 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων, που στόχο έχουν την ικανοποίηση του γενικού 

συμφέροντος των πολιτών ενός κράτους. (http://el.wikipedia.org/wiki)  

Η Δημόσια Διοίκηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το σύνολο των 

υπηρεσιών και των οργανισμών οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία του κράτους. 

Κατά μια έννοια επομένως, οι εκάστοτε κυβερνήσεις υλοποιούν τα σχέδια και τα 

προγράμματα τους μέσω της Δημόσιας Διοίκησης.  

Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της τεχνολογίας, την καθιέρωση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις αλλαγές που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ο 

δρόμος προς τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης ήταν αναπόφευκτος (Pollitt 

and Bouckaert, 2004, Black St. et al., 2001). Ο Hoggett (1996) και ο Hood (1991) 

επισήμαναν τις αλλαγές προς τη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση (New Public 

Management).  

Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να βασίζεται σε δύο στοιχεία-κλειδιά: 

 Στο να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο περιβάλλον, αξιοποιώντας στο μέγιστο 

βαθμό τόσο τις νέες τεχνολογίες, όσο και τις απαιτήσεις των πολιτών για 

καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Να δίνει έμφαση σε ένα “κράτος δικαίου”, το οποίο θα εξυπηρετεί τον 

πολίτη και δεν θα τον διοικεί.  

Στόχος της Σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, λοιπόν είναι η ύπαρξη υπηρεσιών 

οι οποίες θα διαθέτουν ευέλικτη οργάνωση, απλούστευση διαδικασιών και εξάλειψη 

της γραφειοκρατίας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να γίνεται με τον 

http://el.wikipedia.org/wiki
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καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να πετυχαίνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη, αλλά και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό 

αυτών. Η υιοθέτηση ενός πελατοκεντρικού συστήματος από τη Σύγχρονη Δημόσια 

Διοίκηση είναι πολύ σημαντική, τοποθετώντας τον πολίτη στο επίκεντρο, 

προσφέροντας του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγκαταλείποντας τη 

γραφειοκρατική λογική. Η αλλαγή προς το δημόσιο management είναι μονόδρομος 

προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στο δημόσιο 

τομέα με επίκεντρο πάντα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών (McKevitt D. 

and Lawton A., 1995). 

 

 

1.2 Δημόσιο management 

 

 

Τι εννοούμε όμως ακριβώς αναφερόμενοι στον όρο δημόσιο management; 

Ο βασικός στόχος της δημόσιας δράσης είναι το δημόσιο συμφέρον. Ως 

δημόσιο συμφέρον νοείται η διασφάλιση συλλογικών αναγκών και η προστασία των 

λιγότερο ισχυρών ομάδων. Στόχος του δημόσιου management είναι η μεγιστοποίηση 

του οφέλους που εισπράττουν οι χρήστες των δημόσιων οργανισμών μέσα από την 

κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών (McKevitt D. and Lawton A., 1995, Τσέκος 

Θ., 2007). 

Σύμφωνα με τον S. Borins (1995) ορισμένοι από τους λόγους εδραίωσης του 

δημόσιου management είναι: 

 Η λειτουργική ανεπάρκεια των μεγάλων γραφειοκρατικών οργανώσεων σε 

συνθήκες χρηματο-οικονομικής στενότητας 

 Η πληροφοριακή έκρηξη 
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 Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

 Οι αυξημένες αξιώσεις των πολιτών για ποιοτικές υπηρεσίες 

 Η αναζήτηση από κάποιους εργαζόμενους δυνατότητας ανάπτυξης και όχι 

απλώς μια αμοιβή.  

Οι αρχές του δημόσιου management αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια νέα 

πραγματικότητα, που οδηγεί σε διοικητικές αλλαγές οι οποίες στοχεύουν στην 

ποιοτική, αποτελεσματική και διαφανή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 

Από το παραδοσιακό γραφειοκρατικό πρότυπο, κύριο γνώρισμα του οποίου είναι η 

εσωστρέφεια, το δημόσιο management συμβάλει στον επανασχεδιασμό της 

ποιοτικότερης δημόσιας διοίκησης.  

Με το δημόσιο management δεν προτείνεται μια νέα πολιτική θεωρία, αλλά 

βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες ερχόμενοι 

σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι αρχές του δημόσιου management εκφράζουν 

μια νέα διοικητική κουλτούρα και νέες αντιλήψεις διοίκησης, οι οποίες είναι δύσκολο 

να εφαρμοστούν εάν οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί δεν έχουν μετεξελιχθεί σε 

μαθησιακού τύπου οργανώσεις (learning organization), δηλαδή απλά δεν έχουν μάθει 

να μαθαίνουν (Μιχαλόπουλος Ν., 2003). Έτσι προς αυτή την κατεύθυνση μια καλή 

πρόταση θα ήταν η καλλιέργεια ενός ευέλικτου οργανωτικά δομημένου συστήματος, 

λιτού ιεραρχικά, που θα ευνοεί την ομαδική εργασία. Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός 

οργανισμού μάθησης, η διοίκηση αναζητεί την επαναπληροφόρηση από το περιβάλλον 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) ή του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, το οποίο έχει εφαρμοστεί από κάποιους δημόσιους 

οργανισμούς (Vouzas F. and Gotzamani K., 2005). Το benchmarking και το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης θεωρούνται εργαλεία πολύ σημαντικά για την επίτευξη της 

ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς. (βλέπε § 3.5) 
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1.3 Γραφειοκρατία και management στη Δημόσια Διοίκηση 

 

 

Το δημόσιο management συμβάλλει στην εύρεση λύσεων που αφορούν τη 

λειτουργία του δημόσιου τομέα σε αντίθεση με το γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης 

που εφαρμόζεται δυστυχώς ακόμη μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία των λειτουργιών του 

δημοσίου τομέα και αδυνατεί να δώσει ποιοτικές και αποδοτικές λύσεις.  

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί δεν έχουν 

απαλλαχθεί από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, λειτουργώντας σε συνθήκες 

αβεβαιότητας και υπό την πίεση απρόβλεπτων κοινωνικών εξελίξεων. 

Οι διαφορές στο τρόπο διοίκησης των υπηρεσιών κάτω από το καθεστώς της 

γραφειοκρατίας και κάτω από συνθήκες εφαρμογής του δημόσιου management δίνονται 

χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Διαφορές Γραφειοκρατίας με Δημόσιο management (Borins, 1995) 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ MANAGEMENT 

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός 

Στατική στοχοθεσία Δυναμική στοχοθεσία 

Αποφυγή λαθών Επιδίωξη επιτυχιών 

Δευτερεύουσας σημασίας οι οικονομικοί 

πόροι 

Πρωτεύουσας σημασίας οι οικονομικοί 

πόροι 

Ιεραρχική και άκαμπτη δομή Απέριττη δομή 

Περιορισμένη εκχώρησης της εξουσίας 

λήψης αποφάσεων 

Μέγιστη εκχώρησης της εξουσίας λήψης 

αποφάσεων 

Έμφαση στους τύπους Έμφαση στα αποτελέσματα 
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Η ποιοτική διαφορά μεταξύ της γραφειοκρατίας και του management στο 

δημόσιο τομέα είναι ο εξωστρεφής προσανατολισμός του τελευταίου σε αντίθεση με 

την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει κάθε γραφειοκρατική οργάνωση (Fountain J., 2001, 

Μιχαλόπουλος Ν., 2003 ). 

Η υιοθέτηση του ποιοτικού management στο δημόσιο τομέα δεν είναι καθόλου 

εύκολη υπόθεση. Ο Drucker (1980) επισήμανε ορισμένα εμπόδια τα οποία επιβάλλεται 

με τις αντίστοιχες προσπάθειες να ξεπεραστούν, όπως: 

 Η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων στο δημόσιο. 

 Η έλλειψη πιλοτικών εφαρμογών σε υπηρεσίες του δημοσίου. 

 Η έλλειψη υιοθέτησης μεθόδων εκμάθησης μέσα από εμπειρικές 

καταστάσεις. 

 Η απροθυμία εγκατάλειψης των υφιστάμενων διαδικασιών στο δημόσιο 

τομέα (απροθυμία για μεγάλες αλλαγές). 

Ο Deming (1986) επισήμανε παρόμοια προβλήματα, τα οποία υφίστανται όχι 

μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό. Πιο συγκεκριμένα: 

 Υπάρχει έλλειψη οράματος. 

 Δίνετε έμφαση σε βραχυπρόθεσμους στόχους. 

 Παρατηρούνται αρνητικές επιδράσεις από την αξιολόγηση επιδόσεων. 

 Εμφάνιση αύξησης στα μη προστιθέμενης αξίας κόστη. 

Οι αρχές και οι προϋποθέσεις του δημόσιου management λοιπόν είναι τελείως 

διαφορετικές από αυτές που εκφράζει το πρότυπο της γραφειοκρατίας που εφαρμόζεται 

όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο τομέα. Το δημόσιο management μπορεί να ανοίξει το 

δρόμο για τη διοικητική βελτίωση μέσα από το σχεδιασμό στρατηγικών 

προγραμμάτων, πολιτικών αναδιοργάνωσης, υιοθέτησης δεικτών μέτρησης της 

διοικητικής παραγωγικότητας, αλλά και υιοθέτησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής 
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ποιότητας (Μιχαλόπουλος Ν., 2003). Για την επίτευξη βέβαια όλων των ανωτέρω 

απαιτείται και η πολιτική έγκριση, χωρίς αυτή το δημόσιο management δεν μπορεί να 

πετύχει σημαντικές αλλαγές (Milakovich M., 1991, Fountain J., 2001).  

 

 

1.4 Διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού management 

 

 

Η κύρια διαφορά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού management είναι ότι κύριος 

στόχος του ιδιωτικού management είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των 

επιχειρήσεων, ενώ ο βασικός στόχος στο δημόσιο management είναι η μεγιστοποίηση 

του δημοσίου συμφέροντος (Wisniewski M., 2001, McKevitt D. and Lawton A., 1995). 

Έτσι οι δημόσιες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

δηλαδή μέσα από τη φορολογία ή μέσα από τις εισφορές των εργαζομένων και των 

εργοδοτών, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βασίζονται στους πελάτες (Wisniewski M. 

and Donelly M., 1996). Επιπλέον, ο ανταγωνισμός δεν έχει την ίδια σημασία για τον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, ο μη ικανοποιημένος πελάτης μιας 

επιχείρησης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απευθυνθεί σε ανταγωνίστρια επιχείρηση, 

κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες εξαιτίας του 

μονοπωλιακού τους χαρακτήρα (Gorst J. et al., 1998, Black St. et al, 2001). 

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών είναι επομένως πρωτεύουσας 

σημασίας για την επίτευξη των στόχων του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος επενδύει σε 

διάφορες μεθόδους προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 

Σε αντίθεση οι δημόσιοι οργανισμοί εξαρτώνται από τις αποφάσεις κατανομής 

του κρατικού προϋπολογισμού και όχι από την ικανότητα τους να δρουν αποδοτικά (P. 

Drucker, 1973). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να εξαρτώνται από τις υπηρεσίες 
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που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, των οποίων η αποδοτικότητα στη πλειοψηφία 

τους είναι αρκετά χαμηλή. Είναι γεγονός ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα τα 

τελευταία χρόνια, ότι τα διοικητικά στελέχη δεν εστιάζουν στην αναζήτηση μεθόδων 

αύξησης της διοικητικής αποδοτικότητας, αλλά δίνουν έμφαση στο μέγεθος των 

υπηρεσιών τους, μέσα από την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και μέσα από τη 

μεγιστοποίηση των προϋπολογισμών τους. Έτσι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο V. 

Ostrom (1973) και ο L. Gawthrop (1969) η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών 

είναι δευτερευούσης σημασίας ζήτημα, γεγονός που σηματοδοτεί τη διοικητική 

δυσλειτουργία των δημοσίων οργανισμών. Βέβαια όσον αφορά τον ελληνικό δημόσιο 

τομέα, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο βάλλεται συνεχώς από ενέργειες, οι οποίες το 

μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι η γενικότερη υποβάθμιση του, με κατάληξη τόσο η 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, όσο και των εργαζομένων σε αυτόν, να 

βρίσκεται σε πολύ άσχημη μοίρα.  

Οι managers του δημοσίου τομέα σε αντίθεση με αυτούς του ιδιωτικού τομέα 

δεν έχουν τις ίδιες ελευθερίες προκειμένου να οδηγήσουν τους δημόσιους οργανισμούς 

σε πραγματική βελτίωση (Brysland Al. and Curry And., 2001). 

Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη τους και το 

κοινωνικό ρόλο τους μέσα από ένα πλαίσιο ανταποκριτικότητας και μια κουλτούρα 

προσφοράς. Το δημόσιο management για να υπάρξει λοιπόν πρέπει να αναδειχθεί ως 

εργαλείο ποιότητας (Τσέκος Θ., 2007). 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 

2.1 Η έννοια της ποιότητας 
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Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος 

επέβαλαν την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε δεδομένα που έχουν ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, την ποιότητα. Η ποιότητα αποτελεί ένα σύστημα αρχών, αξιών, 

προτύπων και μεθόδων που εξασφαλίζουν την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, την ικανοποίηση των πολιτών-πελατών και γενικότερα τη βελτιστοποίηση 

της απόδοσης των επιχειρήσεων (Κέφης Β., 2005). Για πολλούς μελετητές η ποιότητα 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την ικανοποίηση των πελατών-πολιτών. 

Έτσι σύμφωνα με το Weaner C.N. (1995), η ποιότητα ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας εξαρτάται από: 

 Τα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως 

ή/και ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών (Κotler, 2000). 

 Τα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν 

συγκεκριμένες προδιαγραφές των πελατών-πολιτών. 

 Τα χαρακτηριστικά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών-πολιτών. 

Ωστόσο έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τον όρο ποιότητα και ακόμη και 

οι guru του όρου δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Έτσι ο E. Deming σχετίζει την 

ποιότητα με την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ο P. Grosby ορίζει 

ως ποιότητα τη συμμόρφωση στα προσδιορισμένα προαπαιτούμενα, ενώ ο J. Juran 

βασίζεται στις αρχές της στατιστικής επιστήμης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης 

και θεωρεί την ποιότητα ως εργαλείο αποφυγής λαθών μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ειδικά στην περίπτωση των υπηρεσιών η υποκειμενική διάσταση της 

ποιότητας έγινε αποδεκτή από τη δεκαετία του 1980. Οι Buzzell και Gale, (1987) 

εξετάζοντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων PIMS (Profit Impact of Market Strategy) 



 

 11 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι “ποιότητα είναι ότι ορίζει ο πελάτης της υπηρεσίας 

και η ποιότητα μιας υπηρεσίας κρίνεται βάσει του πως ο πελάτης την αντιλαμβάνεται”. 

Οι πελάτες λοιπόν είναι αυτοί που κρίνουν την ποιότητα ( αντιλαμβανόμενη ποιότητα) 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έχοντας ως κριτήριο την αξία που ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία μπορεί να τους δίνει (Aaker D., 1989, Brysland Al. and Curry And., 2001). 

Η σημασία της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών έτσι όπως διατυπώθηκε 

από πολλούς μελετητές είναι σημαντική για τους παρακάτω λόγους: 

 Η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η τιμή μπορεί να είναι 

διαπραγματεύσιμη, όχι όμως η ποιότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

να υπάρξει απώλεια πελατών. 

 Η ποιότητα είναι διάχυτη παντού. 

 Η ποιότητα αυξάνει την παραγωγικότητα. 

 Η ποιότητα οδηγεί σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

 Η ποιότητα οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού ή των 

επιχειρήσεων. 

 Το κόστος έλλειψης ποιότητας είναι υψηλό. 

Και για την επίτευξη όλων των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της 

ποιότητας σε όλα, δηλαδή εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management). Με την έννοια αυτή εννοούμε την από κοινού συνεργασία όλων των 

ατόμων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης με στόχο πάντα την παραγωγή αγαθών ή 

υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών-πολιτών 

(Ζαβλανός Μ., 2006). Η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχει ως 

στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τον πελάτη-πολίτη και με την αμοιβαία συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων (Τσιότρας Γ., 1995).  



 

 12 

 Ολοκληρώνοντας λοιπόν αξίζει να αναφέρουμε τις σκέψεις του John Ruskin ότι 

“η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία, είναι πάντοτε το αποτέλεσμα διανοητικών 

προσπαθειών, είναι η επιθυμία να παράγουμε ένα ανώτερο προϊόν”. 

 

 

2.2 Ποιότητα και Δημόσιος Τομέας 

 

 

Οι τρέχουσες οικονομικό-κοινωνικές εξελίξεις οδήγησαν τα διάφορα όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις που στόχο έχουν την επιτυχή ικανοποίηση των 

αναγκών και προσδοκιών του πολίτη. Η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών κρίνεται 

κρίσιμο στοιχείο για την αξιοπιστία της Δημόσιας Διοίκησης. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της Κομισιόν, η οποία το 1997 με ανακοίνωση της τονίζει ότι “οι 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να παρέχονται στην κοινωνία ως σύνολο και οι 

ουσιώδης αρχές λειτουργίας που απορρέουν είναι η συνέχεια, η καθολικότητα, η 

διαφάνεια και οι ίσες δυνατότητες πρόσβασης”. Τα πρώτα βήματα προς τη βελτίωση 

της ποιότητας στο δημόσιο τομέα πραγματοποιούνται στη Μ. Βρετανία και πιο 

συγκεκριμένα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government). 

Προκειμένου να οδηγηθεί η Δημόσια Διοίκηση προς την επίτευξη της ποιότητας 

θα πρέπει να σχεδιάσει δράσεις για απλούστευση των διαδικασιών, ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτίωση της επικοινωνίας κράτους-πολίτη και αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του 

σχεδιασμού αυτού είναι η αποσαφήνιση των ιδιαιτεροτήτων της δημόσιας δράσης και 

των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, η οποία μπορεί να γίνει μέσα από την 

καταγραφή ρόλων και ευθυνών, με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και στα κατώτερα 

διοικητικά επίπεδα, με τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, σαφήνειας και διαφάνειας, 
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που θα επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση και τη δίκαιη ανταμοιβή (Κέφης Β., 

2005). 

Η νέα φιλοσοφία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής θα πρέπει να έχει ως 

πρωταρχικό ζητούμενο την ποιότητα των υπηρεσιών, η διασφάλιση της οποίας μπορεί 

να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή του δημόσιου management (Τσέκος Θ., 2007). 

 

 

2.3 Ποιότητα υπηρεσιών 

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας ποιότητα υπηρεσιών καλό είναι να 

αναφερθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τις υπηρεσίες από τα 

προϊόντα. Το management της ποιότητας υπηρεσιών θεωρείται πιο δύσκολο από τον 

έλεγχο της ποιότητας των αγαθών (Walsh Kieron, 1991, Black St. et al, 2001). 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (Bowen 

and Schneider, 1988, Chelladurai and Chang, 2000, Kotler, 1996, 1997, Tsitraki et al., 

2006): 

 Οι υπηρεσίες δεν είναι χειροπιαστές, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 

δημιουργίας προβλημάτων ως προς τον καθορισμό τους και την εκτίμηση 

τους από πολίτες και προμηθευτές. 

 Πολλές φορές οι πολίτες λαμβάνουν ενεργά μέρος στην παροχή μιας 

υπηρεσίας. 

 Η κατανάλωση των υπηρεσιών ως ένα βαθμό γίνεται ταυτόχρονα με την 

παροχή τους. 

 Ο πολίτης δεν θεωρείται “ιδιοκτήτης” της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
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 Οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες ή διαδικασίες που δεν δοκιμάζονται από 

τους πολίτες πριν παραχθούν (όπως μπορεί να γίνει με τα αγαθά). 

Είναι πολύ σημαντικό τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να λαμβάνονται υπόψη όταν 

οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, προωθούνται και παρέχονται στο κοινό. 

Η ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από κάποιες παραμέτρους όπως: 

 Τα υλικά στοιχεία, κτίρια, εξοπλισμός κλπ. 

 Την αξιοπιστία, η οποία συνεπάγεται ακρίβεια, συνέπεια και ορθότητα κατά 

την παροχή μιας υπηρεσίας. 

 Την ανταπόκριση, που συνεπάγεται την προθυμία ως προς την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. 

 Την ικανότητα, δηλαδή τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτείται να 

κατέχουν τα άτομα που παρέχουν τις υπηρεσίες. 

 Την ευγένεια, η οποία είναι πολύ σημαντική παράμετρος όταν υπάρχει 

συναλλαγή με το κοινό. 

 Την ασφάλεια, δηλαδή ο πολίτης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία όσον 

αφορά την υπηρεσία που του παρέχεται. 

 Την κατανόηση, η οποία συνεπάγεται την ύπαρξη ενδιαφέροντος από την 

πλευρά των υπαλλήλων προς τον πολίτη. 

 Την πρόσβαση, είναι σημαντικό να υπάρχει ευκολία στην πρόσβαση των 

οργανισμών από όλες τις κατηγορίες των πολιτών. 

 Την επικοινωνία, οι υπάλληλοι θα πρέπει να γίνονται κατανοητοί στους 

πολίτες. 

Έτσι για παράδειγμα, στα σχολεία, για την ικανοποίηση των αναγκών των 

μαθητών απαιτείται η ύπαρξη ενός καλαίσθητου κτιρίου, με αρκετές αίθουσες 

διδασκαλίας, με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

βιβλιοθήκες κλπ), δάσκαλοι οι οποίοι θα έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, οι οποίες θα 
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πρέπει να ανανεώνονται μέσα από σεμινάρια, και οι οποίοι θα κάνουν τη διδασκαλία 

του μαθήματος συναρπαστική έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να αναλύει, να συνθέτει 

και να αξιολογεί καταστάσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας ευχαριστημένος 

μαθητής, ο οποίος ενδιαφέρεται για το μάθημα, θέλει να προσέχει άρα και να μαθαίνει. 

Σε ένα νοσοκομείο απαιτείται να υπάρχουν άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, με 

ευκολία στην πρόσβαση (βολική συγκοινωνία, προσβάσεις στα Α.Μ.Ε.Α., 

ανελκυστήρες, έπιπλα δωματίων, κλιματισμός, άριστα χειρουργεία κλπ). Θα πρέπει να 

υπάρχουν καθαροί χώροι, καλή συμπεριφορά από το προσωπικό, το οποίο επιβάλλεται 

να είναι ευγενικό, να εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη και να είναι πρόθυμο, έτσι 

ώστε να υπάρχει η κατάλληλη κατανόηση από τους πολίτες. Ειδικά για ένα νοσοκομείο 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα πρέπει να συντρέχουν όλοι οι παράμετροι που 

αναλύθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

Άρα κατά το σχεδιασμό μιας υπηρεσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παρακάτω παράγοντες: 

 Οι μέθοδοι και τα μέσα. 

 Η συμπεριφορά των υπαλλήλων και 

 Οι ικανότητες και οι γνώσεις των υπαλλήλων. 

(Ζαβλανός Μ., 2006) 

Ο ανθρώπινος παράγοντας λοιπόν παίζει σημαντικότατο ρόλο στην παροχή των 

υπηρεσιών (βλ. § 3.3). 

Τι είναι όμως πραγματικά η ποιότητα υπηρεσιών; Η κατανόηση των 

προβλημάτων και των επιθυμιών του πολίτη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ποιότητα 

υπηρεσιών (Black St. et al, 2001). Ο επικρατέστερος ορισμός που δίνεται είναι ότι 

“ποιότητα υπηρεσιών είναι ότι παρέχει πλήρη ικανοποίηση στον πολίτη”. 

Όταν όμως δεν επιτυγχάνεται η πλήρη ικανοποίηση του πολίτη, τότε υπάρχει 

χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Τα κύρια αίτια της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι: 
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 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 Ελλιπής ενημέρωση. 

 Υψηλή χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτημάτων. 

 Μη φιλική αντιμετώπιση. 

 Άσκοπες μετακινήσεις μεταξύ φορέων και υπηρεσιών. 

 Αδιαφάνεια κ.α.  

(Σπυροπούλου Ελ., 2009) 

 

 

2.4 Πως επιτυγχάνεται η ποιότητα υπηρεσιών 

 

 

 Η ποιότητα υπηρεσιών επιτυγχάνεται ακολουθώντας ένας οργανισμός ή μια 

υπηρεσία τα παρακάτω βήματα: 

 Αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης των κρατικών λειτουργών. 

 Ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας γενικότερα σε όλα 

τα επίπεδα της διοικητικής πυραμίδας. 

 Υιοθέτηση των αρχών του benchmarking. 

 Αξιοποίηση όλων των πόρων. (υλικών, άυλων, ανθρώπινων κλπ) 

 Οριοθέτηση εφικτών στόχων, οι οποίοι θα γίνουν κατανοητοί από όλους. 

(άτομα και φορείς) 

 Βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες 

μέσω της καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες (Κέφης Β., 2005). 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι να εφαρμόζονται ως μηχανισμοί βελτίωσης και όχι ως 

μηχανισμοί εκφοβισμού (Κέφης Β., 2005). 
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Στην ελληνική πραγματικότητα, ο δημόσιος τομέας αναφορικά με τη θέσπιση 

πολιτικών ποιότητας είναι στα αρχικά βήματα, ενώ το δημόσιο management είναι 

ουσιαστικά σχεδόν άγνωστο. Η έννοια της ποιότητας είναι ευρεία και το περιεχόμενο 

της καθορίζεται από τη θέσπιση στόχων, -και όχι μέσα από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες-, οι οποίοι θα εστιάζουν στην ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. Ο 

πολίτης θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των διοικητικών λειτουργιών και για αυτό 

προκύπτει η ανάγκη θέσπισης μέτρων και πολιτικών που θα αναμορφώνουν τις 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα προς τους πολίτες 

(Μιχαλόπουλος Ν., 2003). 

Μία από τις πρόσφατες προσπάθειες που γίνανε για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον ελληνικό δημόσιο τομέα είναι το πρόγραμμα του 

υπουργείου Εσωτερικών “Ποιότητα για τον Πολίτη”, στο οποίο συμμετέχουν 

υπουργεία, περιφέρειες, νομαρχίες και δήμοι. Οι πολίτες που έρχονται σε επαφή με 

δημόσιες υπηρεσίες διαπιστώνουν κάποιες αλλαγές και βελτίωση ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά τα λάθη, οι χρονικές υστερήσεις, οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες κ.α. εξακολουθούν να υφίστανται στον ελληνικό δημόσιο τομέα και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό (Κέφης Β., 2005). 

Οι δυνατότητες υπάρχουν αρκεί να παρθούν γενναίες αποφάσεις και να 

ακολουθηθούν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε αλλαγή της κουλτούρας των 

δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Επιβάλλεται ο πολίτης να τοποθετηθεί στο 

επίκεντρο των διοικητικών δράσεων και να μείνει στο παρελθόν κάθε άτοπη 

γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία αποπροσανατολίζει την όποια προσπάθεια για 

εφαρμογή των αρχών της ποιότητας. 

Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ποιότητα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί 

με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή της περιλαμβάνει σχολεία, 

πανεπιστήμια, εφορίες και γενικότερα τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι 
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δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

τράπεζες κ.α.   

 

 

2.5 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η εφαρμογή αρχών Ολικής 

Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 

 

 

Η έννοια του κράτους είναι σημαντική και περιλαμβάνει ένα σύνολο 

οργανισμών οι οποίοι έχουν τη δικαιοδοσία να φτιάχνουν τους κανόνες εκείνους οι 

οποίοι κυβερνούν τον πληθυσμό μιας κοινωνίας. (http://el.wikipedia.org/wiki/κράτος) 

Το κράτος θα πρέπει να αποτελεί φορέα οικονομικής ανάπτυξης, θεσμικού 

εκσυγχρονισμού, πρόνοιας, εγγυητή της δικαιοσύνης, της ισονομίας του κοινού καλού 

και εθνικού συμφέροντος. Στην Ελλάδα δυστυχώς η έννοια αυτή μετατράπηκε σε 

όργανο εξυπηρέτησης των επιμέρους συμφερόντων των κυβερνώντων, των συντεχνιών, 

των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων και των πελατειακών σχέσεων για την 

εξασφάλιση του κομματικού συμφέροντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 

παθογενειών που χαρακτηρίζουν σήμερα το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η γραφειοκρατία και οι αναποτελεσματικές διαδικασίες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 

αυτού. Επιπλέον, η δημόσια διοίκηση πάσχει από ικανά στελέχη με ικανότητες 

διοίκησης, αφού η εξουσία των οργανισμών συγκεντρώνεται στα πολιτικά, κομματικά 

και συνδικαλιστικά πρόσωπα, τα οποία όπως είναι φυσικό αδυνατούν να εξασφαλίσουν 

ένα αποτελεσματικό management, το οποίο θα βοηθήσει στην υλοποίηση σχεδίων, που 

στόχος τους είναι το δημόσιο συμφέρον.  

Ακόμη μια παθογένεια του κράτους είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό. 

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ανορθολογική κατανομή των 

http://el.wikipedia.org/wiki/κράτος
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εργαζομένων. Στους περισσότερους δημόσιους οργανισμούς υπάρχει πλεόνασμα 

εργαζομένων στα “μετόπισθεν”, δηλαδή σε κεντρικές, υποστηρικτικές και επιτελικές 

υπηρεσίες και έλλειμμα αυτών που εργάζονται στην “πρώτη γραμμή”, δηλαδή που 

παράγουν υπηρεσίες και εξυπηρετούν τους πελάτες. Και όπως αναφέρεται σε επόμενο 

κεφάλαιο (§ 3.2) υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σύγχρονων συστημάτων Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, προαγωγών, αξιολόγησης, αμοιβών και κινήτρων) 

που είναι απαραίτητα για την αξιοκρατία, την κινητοποίηση και την ανάπτυξη των 

εργαζομένων. 

Στις ανεπάρκειες του κράτους θα πρέπει να προστεθεί και η έλλειψη 

συστημάτων προγραμματισμού, ελέγχου και δεικτών μέτρησης των επιδόσεων, όπως 

είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Παρά τα 

εξαιρετικά παραδείγματα και τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, το Ελληνικό 

κράτος, δεν έχει κάνει ουσιαστικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να μην βελτιώνεται αλλά 

ίσως σε κάποιους τομείς και να χειροτερεύει. Άρα τα κυριότερα προβλήματα των 

δημοσίων οργανισμών εντοπίζονται στην έλλειψη καλής οργάνωσης τους, καθώς και 

στη κακή διοίκηση και λειτουργία τους (Μπουραντάς, 2011: 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=9339). 

Ίσως όμως η υπάρχουσα δημοσιονομική κρίση βοηθήσει τελικά στην 

ουσιαστική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και την εφαρμογή του θεσμικού 

πλαισίου της διοίκησης με στόχους (Ν.3230/2004). Καθίσταται αναγκαίο ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, το οποίο επιβάλλεται να 

είναι αποτελεσματικό όχι βάσει υιοθέτησης τυπικών μέτρων, άλλα με μια εκ βάθρων 

ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος διοίκησης με στόχους και στη μη απαξίωση 

συλλήβδην των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Η ισοπεδωτική προσέγγιση των 

εργαζομένων μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει (Ζέφη Δημαδάμα, 2011: 

http://zefidimadama.wordpress.com). 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=9339
http://zefidimadama.wordpress.com/


 

 20 

 

 

3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

3.1 Ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη  

 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών (service quality) συνδέεται με την ικανοποίηση που έχει 

ο πελάτης από την παρεχόμενη υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση 

(satisfaction) από την υπηρεσία προκύπτει αν από την αντίληψη αφαιρέσουμε την 

προσδοκία. Οπότε εάν η αντίληψη για την παρεχόμενη υπηρεσία είναι μεγαλύτερη από 

την προσδοκία, τότε έχουμε ικανοποίηση (Parasuraman et al., 1985, Lewis and 

Mitchell, 1990, Wisniewski M., 2001, Ζαβλανός Μ., 2006). Κατά συνέπεια, η 

ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το πόσο μια προσφερόμενη υπηρεσία ή αγαθό 

εκπληρώνει τις προσδοκίες των πολιτών-πελατών. Βάσει αυτής της άποψης λοιπόν οι 

πελάτες μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

 Ενθουσιασμένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ξεπερνούν τις 

προσδοκίες τους. 

 Ικανοποιημένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταυτίζονται με τις 

προσδοκίες τους. 

 Δυσαρεστημένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν 

τις προσδοκίες τους. 

(Oliver 1996, Hill 1996, Gerson 1993, Vavra 1997). 

Η ικανοποίηση επομένως είναι μια αντίληψη των πολιτών-πελατών και δεν είναι 

άμεση διαθέσιμη αλλά θα πρέπει με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων να μετρηθεί και 
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να εξηγηθεί, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι αντιλήψεις των πολιτών-πελατών 

συμβαδίζουν πάντα με την πραγματικότητα (Hill 1996, Parasuraman et al 1985, 1988). 

Η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών ερμηνεύεται από 

το μοντέλο Servqual, το οποίο θα αναλύσουμε εκτενέστερα παρακάτω. 

Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη-πελάτη θεωρείται μια 

σημαντική και δύσκολη διαδικασία και αυτό γιατί οι απαιτήσεις των πολιτών αλλάζουν 

συχνά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών-

πελατών δίνονται παρακάτω (Dutka 1995, Naumann and Giel 1995, Czarnecki 1999): 

 Βελτιώνεται η επικοινωνία με τους πολίτες, εφόσον γίνονται συνεχείς και 

συστηματικές μετρήσεις. 

 Οι οργανισμοί μπορούν να δουν κατά πόσο οι υπηρεσίες τους 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και επιπλέον μπορούν 

να αντλήσουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις που έχουν νέες ενέργειες, 

προσπάθειες και προγράμματα. 

 Μπορούν να εντοπιστούν τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωση, αναφορικά 

με την ικανοποίηση των πολιτών. 

 Μπορούν να εντοπιστούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του 

οργανισμού. 

  Δίνεται το κίνητρο στους εργαζόμενους των οργανισμών να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα τους. 

Υπάρχουν πολλά συστήματα μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών και η 

ανάγκη ύπαρξης τους οφείλονται σε δύο κυρίους λόγους κατά τον Czarnecki (1999): 

 Η ύπαρξη ενός μόνο μέτρου αξιολόγησης δεν εγγυάται την παροχή 

αξιόπιστης πληροφορίας, γιατί η ικανοποίηση σχετίζεται με τη συμπεριφορά 

των πελατών. 
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 Η ύπαρξη πολλών μέτρων ικανοποίησης παρέχει τη δυνατότητα 

διασταύρωσης και ελέγχου εγκυρότητας της συλλεγόμενης πληροφορίας. 

Ορισμένες από τις πηγές πληροφόρησης σύμφωνα με τον Massnick (1997) που 

αφορούν την ικανοποίηση των πολιτών δίνονται στον παρακάτω πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Πηγές πληροφόρησης που αφορούν την ικανοποίηση των πολιτών 

Έρευνες ικανοποίησης πολιτών Αναφορές τμήματος εξυπηρέτησης πολιτών 

Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων Επισκέψεις πολιτών 

Έρευνες προμηθευτών Αναφορές προς τον οργανισμό 

Παράπονα πολιτών Αριθμός ενστάσεων 

 

Παρόλο που τα προγράμματα μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών μπορεί 

να αλλάζουν λόγω των μεταβολών στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, η 

βασική διαδικασία μένει σταθερή. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται τα 

βασικά βήματα που αφορούν το σχεδιασμό ενός προγράμματος μέτρησης της 

ικανοποίησης πολιτών σύμφωνα με τους Naumann and Giel (1995).  
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Σχεδιάγραμμα 1. Σχεδιασμός ενός προγράμματος μέτρησης της ικανοποίησης πολιτών 

(Naumann and Giel, 1995) 

 

Ένα πρόγραμμα μέτρησης ικανοποίησης οφείλει να ενσωματωθεί στο σύνολο 

των διαδικασιών ενός οργανισμού (Gerson, 1993). Η μέτρηση της ικανοποίησης των 

πολιτών έχει τις ρίζες της στο χώρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ έχει 

απασχολήσει και τους ερευνητές της επιστήμης του μάρκετινγκ (Γρηγορούδης Β.-
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Σίσκος Γ., 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Vavra (1997) η βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερομένων υπηρεσιών δε βασίζεται μόνο σε εσωτερικούς παράγοντες ενός 

οργανισμού, αλλά και από δεδομένα που προέρχονται άμεσα από τους πολίτες. 

Ωστόσο, η έννοια της ικανοποίησης των πολιτών πέρα από τη σημαντικότητα 

της, παρουσιάζει και αρκετές δυσκολίες όπως: 

 Δεν είναι στατική, αλλά μπορεί να αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα 

και αυτό γιατί νέες εμπειρίες αλλάζουν τα πιθανά επίπεδα ικανοποίησης που 

μπορούν να επιτευχθούν. 

 Είναι σύνθετη, δηλαδή αποτέλεσμα ενός μείγματος εμπειριών πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά από τη στιγμή της μέτρησης. 

 Η ικανοποίηση εμφανίζεται σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, τα οποία 

μεταβάλλονται, ενώ κάποιες φορές είναι απρόβλεπτα και υπάρχει δυσκολία 

περιγραφής από τον πολίτη. 

 Υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολία έκφρασης των αιτιών της 

ικανοποίησης. 

 Υπάρχει ο κίνδυνος στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, να μην γίνει 

καμία αλλαγή (Parasuraman et al, 1991). 

Οι Wotruba and Tyagi (1991) συμφωνούν ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για το 

πώς μπορούν οι προσδοκίες να διαμορφώνονται και να αλλάζουν κάθε φορά.  

 

 

3.2 Ανθρώπινος παράγοντας και ικανοποίηση πολιτών-πελατών 

 

 

Και στο δημόσιο τομέα όπως και στον ιδιωτικό, το ανθρώπινο δυναμικό παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του. Αναμφισβήτητα 
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είναι ένα από τα βασικά μέσα για τη βελτίωση της απόδοσης σε όλα τα διοικητικά 

επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Η σωστή διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

πόρων μπορεί να επιδράσει θετικά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (Ραμματά Μ., 

2011). 

Κατά τον Pfeffer (1994) οι αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

περιλαμβάνει μια σειρά άριστων πρακτικών οι οποίες είναι: 

 Προσφορά εργασιακής ασφάλειας. 

 Επιλογή προσωπικού βάσει αυστηρών και αξιοκρατικών κριτηρίων. 

 Χρήση αυτοδιοικούμενων ομάδων. 

 Ανταμοιβή βάσει απόδοσης. 

 Κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Μείωση ιεραρχικών διαφοροποιήσεων. 

 Διάχυση της πληροφορίας και ανοιχτά συστήματα. 

Τα διοικητικά στελέχη απαιτείται να ενημερώνονται ως προς τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας και των επικαιροποιημένων διατιθέμενων μέσων, ώστε να μπορέσουν να 

αυξήσουν τη διοικητική τους ικανότητα και να ανταποκρίνονται ακόμη και στα πιο 

σύνθετα αιτήματα των πολιτών. Για να συμβεί όμως αυτό προαπαιτείται η ύπαρξη 

σωστής κατάρτισης των εργαζομένων. Μέσα από τη σωστή κατάρτιση ευνοείται η 

ενημέρωση και απόκτηση νέων γνώσεων, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, η αλλαγή 

στάσεων και νοοτροπίας (βελτίωση εργασιακής κουλτούρας), η δημιουργία ομαδικού 

πνεύματος, η ικανοποίηση και των ίδιων των εργαζομένων (η διοίκηση μεριμνά για την 

πρόοδο τους) και φυσικά όλα τα παραπάνω συνθέτουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας, 

που οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του δημόσιου 

τομέα. 

Δυστυχώς στη χώρα μας, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν επιτύχει τη βελτίωση 

της εργασιακής κουλτούρας. Εργάζονται κάτω από συνθήκες τις οποίες ούτε οι ίδιοι 
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κατανοούν. Αγνοούν το όραμα και την αποστολή του οργανισμού στον οποίο 

εργάζονται, καθώς και τους σκοπούς και τους στόχους αυτού. 

Προκειμένου λοιπόν να γίνει σωστή χρήση του ανθρώπινου δυναμικού η οποία 

θα οδηγήσει και στη μεγιστοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, που δεν είναι άλλο 

από την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει σωστή 

διαχείριση αναφορικά με τα στάδια διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι η 

προσέλκυση, επιλογή, διατήρηση, ανάπτυξη, ενδυνάμωση, κινητοποίηση, αξιολόγηση, 

αμοιβές και αναγνώριση (Ραμματά Μ., 2011). Είναι σημαντική η εφαρμογή μιας 

δέσμης μέτρων, τα οποία θα έχουν υψηλότερη απόδοση και θα οδηγήσουν σε υψηλή 

παραγωγικότητα, αύξηση της δέσμευσης και ανάμειξης των εργαζομένων στα 

υπηρεσιακά δρώμενα (Schuler, 1998). Είναι υποχρέωση της ανώτατης διοίκησης η 

διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να δώσουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Μέσα από την ικανοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού το αποτέλεσμα θα είναι και η ικανοποίηση των πολιτών.  

 

 

3.3 Κουλτούρα και Ποιότητα 

 

 

Με την έννοια κουλτούρα σε ένα οργανισμό εννοούμε το σύνολο των αξιών, 

πιστεύω, προτύπων, υποθέσεων και τρόπων σκέψης που αποδέχονται όλα τα μέλη του 

οργανισμού. Η κουλτούρα καθοδηγεί τη συμπεριφορά των μελών του οργανισμού και 

επηρεάζει το έργο τους. Μπορούμε να διακρίνουμε την κουλτούρα σε θετική και 

αρνητική. Πιο συγκεκριμένα, θετική κουλτούρα είναι αυτή που οι υπάλληλοι 

αισθάνονται υπερήφανοι για την εργασία τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν στη βελτίωση των διαδικασιών, αισθάνονται ελεύθερα για την εκπλήρωση 
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των στόχων τους και είναι ευχαριστημένοι κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των 

διαδικασιών. Τα άτομα δέχονται τις αλλαγές, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και 

στις ανώτερες διοικητικές αρχές. Η θετική κουλτούρα μπορεί να φτάσει την απόδοση 

σε υψηλά επίπεδα και αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολο, όταν οι εργαζόμενοι 

δεσμεύονται για ομαδική εργασία, για τελειότητα και για τις απαραίτητες αλλαγές στον 

οργανισμό. Η αρνητική κουλτούρα, αντίθετα, υφίσταται όταν οι υπάλληλοι σπαταλούν 

πολύ χρόνο για να προφυλάξουν τον εαυτό τους, η ενέργεια τους ξοδεύεται σε 

αντιθέσεις και όχι δημιουργικά πράγματα και κάθε προσπάθεια για αλλαγή 

αντιμετωπίζεται με καχυποψία.  

Δυστυχώς ο τρόπος συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζει τη θετική κουλτούρα 

δεν είναι γραμμένος πουθενά, ούτε στην πολιτική των οργανισμών, ούτε στους κανόνες 

και τις περιγραφές των διαδικασιών. Είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση στην υιοθέτηση 

θετικής κουλτούρας και χρειάζεται αρκετός χρόνος για την επίτευξη αυτής. Όμως η 

εισαγωγή της ολικής ποιότητας στους οργανισμούς επιβάλλει την τροποποίηση της 

συμπεριφοράς των ατόμων, δηλαδή της κουλτούρας τους. Πολλά από τα προβλήματα 

τα οποία συναντάμε στους οργανισμούς έχουν να κάνουν με την νοοτροπία, δηλαδή με 

τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τα πιστεύω και γενικά με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

συμπεριφέρονται και αισθάνονται. 

Η αλλαγή στην κουλτούρα όπως προαναφέρθηκε χρειάζεται χρόνο και όπως 

χαρακτηριστικά έλεγε ο David Kearns της Xerox, ο δρόμος της αλλαγής είναι “ένας 

δρόμος ταχύτητας χωρίς τελική γραμμή”. 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες 

προκειμένου να αλλάξει η οργανωτική κουλτούρα: 

 Σωστός σχεδιασμός από τις διοικήσεις των διαδικασιών για εισαγωγή της 

ολικής ποιότητας στους οργανισμούς. Πέρα από τον σχεδιασμό θα πρέπει να 

υπάρξει και υποστήριξη αυτού με όλα τα δυνατά μέσα, μιας και οι 
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εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα αντιδρούν συνήθως στις αλλαγές από φόβο 

και άρνηση για κάτι νέο και άγνωστο σε αυτούς. 

 Κατανόηση της αλλαγής. Οι υπάλληλοι επιβάλλεται να κατανοήσουν τη 

λογική της αλλαγής και ένας καλός τρόπος για αυτό είναι να κατανοήσουν 

πρώτα γιατί είναι απαραίτητη η κάθε αλλαγή και έπειτα να συμμετάσχουν 

στις διαδικασίες του προγραμματισμού αυτής. 

 Προοδευτική αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας. Για την προοδευτική 

αλλαγή θα χρειαστεί η κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων. 

Ένας από τους guru της ποιότητας ο Deming ονομάζει το στάδιο αυτό 

“χάος” για το λόγο ότι οι παλαιοί κανόνες δεν ταιριάζουν και οι νέοι είναι 

άγνωστοι. 

 Πειραματισμός στις νέες τεχνικές. Η υπομονή, η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα στη νέα κατάσταση είναι βασικά σε αυτό το στάδιο της 

αλλαγής. 

 Διαπίστωση της αλλαγής. Τα άτομα ενημερώνονται για την επιτυχία του 

οργανισμού και δεσμεύονται για τη συνέχιση αυτής (Ζαβλανός Μ., 2006).  

Οι ελληνικοί δημόσιοι οργανισμοί στερούνται θετικής κουλτούρας με 

αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σωστά οι αρχές ολικής ποιότητας. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας δεν κάνει συχνά αλλαγές, δεν δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζόμενους να δημιουργούν, δεν ενθαρρύνει τις προσπάθειες για 

αλλαγή και βελτίωση. Δεν ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, το οποίο βοηθάει στην επίλυση 

των προβλημάτων και την υιοθέτηση καινοτόμων προγραμμάτων και διαδικασιών. Δεν 

δίνει τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών σε όλους τους εργαζόμενους, όπως δεν δίνει 

τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις πληροφορίες του οργανισμού. Υπάρχει 

απαξίωση των εργαζομένων, ενώ αρκετές φορές η απαξίωση αυτή είναι έντονη σε 

υπαλλήλους με σπουδαία προσόντα και οράματα. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να 
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προστεθεί και η απουσία μέτρησης της ικανοποίησης των αναγκών τόσο των 

εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών πελατών. 

Για να υπάρξει αλλαγή στην κουλτούρα και δείγματα βελτίωσης στον ελληνικό 

δημόσιο τομέα θα πρέπει να αναλάβουν τις ηγετικές θέσεις άτομα με γνώσεις, οράματα 

και πρόθεση να κάνουν αλλαγές. Θα πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση της δημόσιας 

διοίκησης όχι μόνο μέσα από νόμους (που αρκετές φορές δεν έχουν εφαρμογή π.χ. 

Ν.3230/2004), αλλά γενικά στη διοίκηση και σε όλη τη λειτουργία της, προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των μελών της αλλά και της κοινωνίας γενικότερα 

(Ζαβλανός Μ., 2006). 

 

 

3.4 Εργαλεία ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 

 

 

Για την εφαρμογή της ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα πολύ χρήσιμη είναι 

η χρήση κάποιων εργαλείων. Τα εργαλεία ποιότητας βοηθούν την επίλυση 

προβλημάτων, στη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων, που μέσα από την 

ανάλυση τους οδηγούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία ποιότητας θεωρείται το διάγραμμα 

 Αιτίας - Αποτελέσματος ή Ψαροκόκαλο (fishbone diagram). Το διάγραμμα 

αυτό συντελεί στην αποκωδικοποίηση κάποιου προβλήματος και ελέγχεται ο τρόπος 

σύνδεσης και η αλληλεξάρτηση των κύριων και δευτερευουσών αιτιών του. Πιο 

συγκεκριμένα, απεικονίζεται γραφικά η σχέση ανάμεσα σε ένα αποτέλεσμα και όλων 

των πιθανών αιτιών που το προκαλούν. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι αιτίες που 

δημιουργούν το πρόβλημα. Έτσι πρέπει πρώτα να ταξινομούνται οι κύριες αιτίες και 

έπειτα οι δευτερεύουσες, ενώ κάθε φορά εξετάζεται ένα μόνο πρόβλημα.  
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Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα Fishbone (Ishikawa K.) 

  

Άλλο εργαλείο ποιότητας είναι η ανάλυση Pareto, βασίζεται στην ιεράρχηση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός. Η ταξινόμηση των 

προβλημάτων σε αυτή την περίπτωση γίνεται ξεκινώντας με το δυσκολότερο και πιο 

σημαντικό πρόβλημα και καταλήγει στο ευκολότερο και λιγότερο σημαντικό. Ο ιταλός 

οικονομολόγος Pareto, διατύπωσε την άποψη ότι το 80% των προβλημάτων ενός 

οργανισμού οφείλεται στο 20% των αιτιών του και ότι το 80% της εργασίας 

πραγματοποιείται από το 20% των υπαλλήλων! Άρα σκοπός του διαγράμματος Pareto 

είναι να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στις σημαντικές αιτίες του προβλήματος από τις 

πολλές και ασήμαντες. Εάν η ανώτατη διοίκηση καταφέρει να δώσει λύση στα 

σημαντικά προβλήματα, μπορεί να προχωρήσει και στην επίλυση των λιγότερο 

σημαντικών, πετυχαίνοντας τελικά βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες σε σύντομο σχετικά διάστημα. 
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Σχεδιάγραμμα 3. Διάγραμμα Pareto  

  

Άλλο χρήσιμο εργαλείο ποιότητας είναι το διάγραμμα ροής (flowchart), το 

οποίο περιγράφει τα διαδοχικά βήματα μιας διαδικασίας. Το διάγραμμα Gantt είναι 

επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ο χρονικός ορίζοντας 

εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και οι εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσει ένας 

φορέας. Ένα ακόμη εργαλείο το οποίο δυστυχώς δεν εφαρμόζεται αρκετά στο δημόσιο 

τομέα, όσο στον ιδιωτικό είναι ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Σε αυτή την 

περίπτωση τα μεσαία και κατώτερα στελέχη μπορούν και εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες 

και σκέψεις τους και αφού ομαδοποιούνται αυτές προωθούνται στην ανώτερη διοίκηση 

για τη λήψη αποφάσεων. Άλλα εργαλεία ποιότητας είναι η τεχνική των Δελφών, το 

διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης, τα γραμμικά διαγράμματα, το ιστόγραμμα, τα φύλλα 

ελέγχου, το διάγραμμα διασποράς κ.α.  

Το σημαντικότερο όμως εργαλείο ποιότητας που σχετίζεται με το δημόσιο 

τομέα είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α. – C.A.F.). Το Κ.Π.Α. είναι ένα 

μοντέλο αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων ενός δημόσιου οργανισμού. Το Κ.Π.Α. 
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προέκυψε από τη συνεργασία των υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε., σε μια 

προσπάθεια να εισαχθούν οι αρχές Διοίκησης Ποιότητας στους δημόσιους 

οργανισμούς. Χρησιμοποιούνται εννέα κριτήρια, τα οποία αφορούν τις βασικές πτυχές 

μιας οργάνωσης και διακρίνονται σε προϋποθέσεις και αποτελέσματα. 

Προϋποθέσεις 

 Ηγεσία 

 Στρατηγική και Προγραμματισμός 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Συνεργασίες και Πόροι 

 Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

 Αποτελέσματα προσαρμοσμένα προς τον πολίτη/πελάτη 

 Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

 Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 

 Κύρια αποτελέσματα επίδοσης. 

 

Σχεδιάγραμμα 4. Μοντέλο ΚΠΑ 

 

Καθένα από τα εννέα παραπάνω κριτήρια υποδιαιρείται σε υποκριτήρια. 
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Βάσει των εγκυκλίων ΔΙΠΑ /Φ.1/6-4-2005 και ΔΙΠΑ /Φ.1/οικ.6304/12-3-2007 

του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες και φορείς του ελληνικού δημόσιου τομέα 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΔΙΠΑ
1
 για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του 

Κ.Π.Α. Το Κ.Π.Α. μπορεί να συνδεθεί και με το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας για 

υπηρεσίες του δημοσίου και αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων 

υπηρεσιών. Η ΔΙΠΑ προκειμένου να βοηθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες στην εφαρμογή 

του Κ.Π.Α. εξέδωσε σχετικό Οδηγό Εφαρμογής 

(el.wikipedia.org/wiki/Κοινό_Πλαίσο_Αξιολόγησης). Ο Οδηγός εφαρμογής είναι 

διαθέσιμος στην παρακάτω σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

http://www.gspa.gr/%284915361766892290%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=

1&pID=235&p2ID=811&lang=1 . 

Η εφαρμογή του Κ.Π.Α. είναι προαιρετική και δεν αξιολογεί την ουσία των 

δημοσίων πολιτικών που μπορεί να εφαρμόζει μια δημόσια οργάνωση, αλλά αξιολογεί 

τη διοικητική λειτουργία αυτής. Το Κ.Π.Α. είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ καλό και 

χρήσιμο εργαλείο ποιότητας. Η διαδικασία εφαρμογής του είναι στα χέρια των 

ανθρώπων. Δίνει δε τη δυνατότητα να ακτινογραφηθεί ένας οργανισμός σε μία 

συγκεκριμένη στιγμή και με την επανάληψη αυτής της διαδικασίας μετά από περίπου 

δύο χρόνια, να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο προχώρησε ο οργανισμός και σε ποια 

σημεία βελτιώθηκε. Είναι γεγονός ότι οι ηγεσίες εάν δεν πεισθούν πραγματικά για τη 

χρησιμότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής αυτού του εργαλείου, καμία υπηρεσία 

δεν θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Απογοητευτικό ωστόσο είναι το γεγονός της πολύ 

                                                 

1
 Με το Ν.3230/04, ΦΕΚ 44

Α
, καθιερώθηκε το σύστημα διοίκησης με στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας 

και στρατηγική διοίκηση. Σε εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου έχει συσταθεί στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Εκσυγχρονισμού και Δ/νση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών (ΔΙΠΑ). 

http://el.wikipedia.org/Κοινό_Πλαίσο_Αξιολόγησης
http://www.gspa.gr/%284915361766892290%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811&lang=1
http://www.gspa.gr/%284915361766892290%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811&lang=1
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μικρής συμμετοχής των ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών στην εφαρμογή του Κ.Π.Α 

(Π. Αναστασίου – Μόσχου, 2010). 

 

 

3.5 Μέτρηση ικανοποίησης πολιτών με τη χρήση του μοντέλου Servqual 

 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση 

των πολιτών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών όπως προαναφέρθηκε θα 

πρέπει να αναχθεί σε στόχο βασικής προτεραιότητας για τους οργανισμούς. Ένα από τα 

πιο γνωστά μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών είναι το μοντέλο 

Servqual. To 1985 οι Αμερικανοί καθηγητές Parasuramam, Berry και Zeithaml 

σχεδίασαν το μοντέλο Servqual με σκοπό να ερμηνεύσουν και να μετρήσουν την 

έννοια της ποιότητας μιας υπηρεσίας. Η ονομασία άλλωστε SERVQUAL προέρχεται 

από τις λέξεις Service Quality, δηλαδή ποιότητα υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό εστιάζει 

στη συγκριτική ανάλυση των προσδοκιών των πολιτών-πελατών με τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες (Parasuraman et al., 1985, 1988, 1991, 1994, Zeithaml et al., 1992). 

Σύμφωνα με το μοντέλο servqual η μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών 

καθορίζεται με βάση πέντε αντιπροσωπευτικές διαστάσεις, οι οποίες κατά σειρά 

σημαντικότητας είναι: 

 Αξιοπιστία (Reliability), η ικανότητα του οργανισμού να κάνει αυτό που 

υπόσχεται ποιοτικά και χωρίς χρονικές υστερήσεις. 

 Ανταπόκριση (Responsiveness), η ικανότητα των εργαζομένων του 

οργανισμού να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. 
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 Διασφάλιση (Assurance), η εμπιστοσύνη που εμπνέει το ανθρώπινο 

δυναμικό του οργανισμού μέσα από τις γνώσεις και την κατάρτιση που έχει 

λάβει. 

 Ενσυναίσθηση (Empathy), η ικανότητα των εργαζομένων του οργανισμού 

να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 Απτότητα (Tangibility), περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του οργανισμού 

και την εμφάνιση του προσωπικού. 

Τα πρώτα βήματα εφαρμογής του servqual πραγματοποιήθηκαν σε ομάδες 

πελατών και συμπεριλάμβανε 22 κριτήρια ικανοποίησης, ενώ στη συνέχεια 

(Parasuraman et al., 1991, 1994) το σύνολο των κριτηρίων αυτών ομαδοποιήθηκε στις 

ανωτέρω 5 βασικές κατηγορίες διαστάσεων ικανοποίησης. Ο πολίτης λοιπόν 

πραγματοποιεί τη σύγκριση μεταξύ της υπηρεσίας που ανέμενε ότι θα του παρεχόταν 

με την υπηρεσία που τελικά του παρασχέθηκε. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής 

καθορίζει και την τελική εντύπωση που θα έχει ο πολίτης για την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι σχετική και όχι 

απόλυτη, αφού διαφορετικοί πολίτες-πελάτες μπορεί να εκλάβουν διαφορετικά το 

επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και η ποιότητα που αφορά τις υπηρεσίες μπορεί 

να επιτευχθεί είτε από την κάλυψη των προσδοκιών, είτε από την υπερκάλυψη αυτών ή 

ακόμη και από την αλλαγή των προσδοκιών. Η λογική του μοντέλου servqual 

απεικονίζεται αναλυτικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 5. 
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Σχεδιάγραμμα 5. Μοντέλο SERVQUAL. 

(Πηγή: Parasuraman A., Zeithami V.A. and Berry L.L. (1985), “A conceptual model of service quality 

and its implications for future research” Journal of Marketing, vol.49, no. 4, pp.41-50.) 

  

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπάρχουν πέντε χάσματα (gaps) τα οποία 

περιγράφουν γιατί οι οργανισμοί αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που οι πολίτες προσδοκούν. 

Το gap 1, είναι το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες του πολίτη και τον τρόπο 

που ο οργανισμός (διοίκηση) αντιλαμβάνεται αυτές τις προσδοκίες. Το πρώτο χάσμα 

λοιπόν προκύπτει από την έλλειψη γνώσεις του οργανισμού των αναγκών και των 

προσδοκιών των πολιτών. Η έλλειψη έρευνας, ανάλυσης των παραπόνων και 

εσωτερικής επικοινωνίας του οργανισμού είναι κάποιες από τις αιτίας δημιουργίας του 

πρώτου χάσματος. 

Το gap 2, είναι το χάσμα που προκύπτει από την αδυναμία του οργανισμού να 

μεταφράσει τις προσδοκίες των πολιτών, έστω κι αν έχει μάθει ποιες πραγματικά είναι 

αυτές, σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
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Βέβαια η κυριότερη αιτία η οποία οδηγεί ένα οργανισμό στην ενέργεια ενώ γνωρίζει τι 

θέλει ο πολίτης, να μην του το προσφέρει είναι ότι το σύνολο των στελεχών της 

ανώτατης διοίκησης δεν έχει πιστέψει πραγματικά στη σημασία της ποιότητας και δεν 

έχει αναπτύξει τα αναγκαία προγράμματα και διαδικασίες που θα προσφέρουν 

πραγματικά ποιοτικές υπηρεσίες. Άρα για να εκλείψει το δεύτερο χάσμα θα πρέπει τα 

ανώτατα και ανώτερα στελέχη του οργανισμού να υιοθετήσουν μια νέα φιλοσοφία προς 

την ποιότητα και να πιστέψουν στην αναγκαιότητα προσαρμογής των προτύπων 

λειτουργίας του οργανισμού στις προσδοκίες των πολιτών. Η αλλαγή της φιλοσοφίας 

μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως από τη διενέργεια σχετικών και 

ουσιαστικών σεμιναρίων μέχρι και τη δημιουργία μιας Διεύθυνσης Ποιότητας. 

Το gap 3, είναι το χάσμα που προκύπτει από τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από τον οργανισμό για την ποιότητα των υπηρεσιών και την τελική παροχή τους. Η 

κυριότερη αιτία δημιουργίας αυτού του χάσματος είναι η απόδοση των εργαζομένων 

ως προς την παροχή των υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με 

τους πολίτες και συναλλάσσονται μαζί τους παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών. Κάποιοι όμως από τους λόγους που δεν επιτρέπουν το 

προσωπικό να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες είναι ότι μπορεί να βρίσκονται σε 

σύγκρουση με όσα η διοίκηση πιστεύει ότι αποτελούν προτεραιότητες για τον 

οργανισμό και με τις ανάγκες – προσδοκίες των πολιτών, οι οποίες μπορεί και να 

επιβαρύνουν σοβαρά τους εργαζόμενους του οργανισμού (ίσως εξαιτίας ανεπαρκούς 

τεχνολογίας, απουσίας προσδιορισμένων ρόλων, ομαδικότητας κλπ). Αρκετές φορές δε 

οι εργαζόμενοι δεν έχουν καταλάβει για το τι και πως πρέπει να ενεργήσουν, έτσι ώστε 

να εξυπηρετηθούν οι πολίτες σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχει 

θέσει η διοίκηση. Προκειμένου να ξεπεραστεί το gap 3 θα πρέπει οι εργαζόμενοι που 

εξυπηρετούν τους πολίτες να έχουν τη στήριξη τόσο της διοίκησης, όσο και των 

υπόλοιπων εργαζομένων και φυσικά η επιλογή αυτών των ατόμων να γίνεται με βάση 
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τις κατάλληλες ικανότητες που απαιτούνται για την ποιοτική εξυπηρέτηση των 

πολιτών. 

Το gap 4, είναι το χάσμα ανάμεσα στην παροχή υπηρεσιών και την εξωτερική 

επικοινωνία με τους πολίτες, δηλαδή σε αυτό που υπόσχεται ο οργανισμός ότι θα 

προσφέρει στους πολίτες και σε αυτό που πραγματικά προσφέρει. Για την αποφυγή 

αυτού του χάσματος θα πρέπει να εκλείψει η τάση του οργανισμού να υπόσχεται 

περισσότερα από αυτά που δύναται να προσφέρει. Επιπλέον οι οργανισμοί οφείλουν να 

ενημερώνουν σωστά τους πολίτες για το πώς μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών τους. Θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

πρέπει να κάνει προκειμένου να αποκομίσει το μέγιστο από τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι οργανισμοί. 

Τα τέσσερα παραπάνω χάσματα οδηγούν στο gap 5, το οποίο αποτελεί τη 

διάψευση των προσδοκιών των πολιτών, δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες 

των πολιτών και του τι τελικά αντιλαμβάνονται ότι τους προσφέρει ο οργανισμός. Το 

αν μια υπηρεσία λοιπόν θεωρείται χαμηλής ή υψηλής ποιότητας, εξαρτάται από το αν 

οι πολίτες ικανοποιούνται τελικά από το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (Ζαβλανός Μ., 

2006, Γούναρης Σπ., 2003, Wisniewski M. And Donnelly M., 1996). Επιπρόσθετα, η 

χρήση του ιδιαίτερα αναλυτικού μοντέλου 6 sigma βοηθάει στην ποσοτικοποίηση του 

χάσματος μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων (Collen Cook et al., 1999).  

Οι κριτικές στο μοντέλο servqual είναι ποικίλες και αφορούν είτε την αδυναμία 

εφαρμογής του σε άλλους τομείς εκτός από την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

(Hill, 1996), είτε στο σαφή και αξιόπιστο προσδιορισμό του εξαιρετικού επιπέδου 

απόδοσης (Gronin and Taylor, 1992, Teas, 1993, 1994), είτε και στην ταύτιση της 

ικανοποίησης με την ποιότητα των υπηρεσιών (Bitner and Hubbert, 1994). Επιπλέον, 

χωρίς την σωστή πληροφόρηση σχετικά και με τις προσδοκίες και με την πραγματική 

αντίληψη των πολιτών-πελατών, η ανατροφοδότηση (feedback) από τις έρευνες μπορεί 
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να αποδειχθεί εντελώς επικίνδυνη. Τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών από την 

εφαρμογή της μεθόδου servqual σε δημόσιους οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου 

έδειξαν ότι οι μάνατζερ συχνά υπερεκτιμούσαν τις προσδοκίες των πολιτών (Donelly 

M., Wisniewski M., Dalrymple J., Curry A., 1995). Ωστόσο η αξία του μοντέλου 

SERVQUAL ως εργαλείου ποιότητας έχει καλά τεκμηριωθεί (Alexandris K. et al, 

2002). Η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών – πελατών έχει αναχθεί πλέον σε 

στόχο βασικής προτεραιότητας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. 

(Black St. et al., 2001) Αρκετοί είναι οι οργανισμοί στο εξωτερικό που αναθέτουν σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα την εκπόνηση σχετικών μελετών (Buttle Fr., 1996). Το 

Northern Illinois University των ΗΠΑ έχει ιδρύσει το Εργαστήριο Επεξεργασίας της 

Κοινής Γνώμης (Public Opinion Laboratory), το οποίο μέσα από τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με οργανισμούς του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα καταγράφοντας τις αντιδράσεις των πολιτών-πελατών. Παρόμοια 

ενεργεί και το State University of San Francisco με το Public Research Institute 

(Ινστιτούτο Δημοσίων Ερευνών) το οποίο σε συνεργασία με τη ValueStar εταιρεία της 

Καλιφόρνια, αξιολογεί και επεξεργάζεται την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

σε μεγάλο αριθμό πολιτών-πελατών (Neely A., 1998). Στην Ελλάδα την περίοδο 2009-

2010 το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποίησαν έρευνα που τους ανατέθηκε από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Γεωργικής 

Ανάπτυξης και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Έρευνα Ικανοποίησης 

Πολιτών». Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τις παραπάνω υπηρεσίες και ο προσδιορισμός του βαθμού 

ικανοποίησης των πολιτών.  

Το μοντέλο Servqual λοιπόν θεωρείται γενικά από πολλούς μελετητές μια 

σημαντική και αξιόπιστη μεθοδολογία μέτρησης των προσδοκιών και αντιλήψεων του 



 

 40 

πολίτη-πελάτη στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα άλλωστε και με τους 

Babakus and McGold (1992) το εργαλείο αυτό βοηθάει στη διερεύνηση των συνθηκών 

που δυσχεραίνουν την παροχή των ποιοτικών υπηρεσιών. Κατά τους Dotchin και 

Oakland (1994) το μοντέλο Servqual παρέχει την πιο ολοκληρωμένη έκφραση, από τα 

ζητήματα που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην αξιολόγηση τους για την ποιότητα 

των υπηρεσιών. Άρα θα πρέπει και στο δημόσιο τομέα, όπως συμβαίνει σε πολλές 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, να ορισθούν οι κατάλληλοι managers, οι οποίοι με τη 

χρήση του εργαλείου Servqual θα μπορούν να εντοπίζουν τα κενά που υπάρχουν 

ανάμεσα σε αυτά που επιθυμεί ο πολίτης και αυτά που τελικά του προσφέρει η 

υπηρεσία. Ένας από τους βασικούς στόχους όλων των δημοσίων οργανισμών θα πρέπει 

να είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των αρμοδιοτήτων που έχουν και υπάρχουν 

αρκετά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού (Baggs Sc. and Kleiner Br., 1996). 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να τονισθεί η σημασία της 

ποιότητας στο δημόσιο τομέα και πως θα μπορούσε να βοηθήσει τις υπηρεσίες να 

βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση των 

πολιτών. Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τον 

Οργανισμό Εργατικής Εστίας Σερρών. Με τη χρήση του εργαλείου servqual 

παρουσιάζονται οι προσδοκίες, οι αντιλήψεις και τα χάσματα που υπάρχουν στην 

ανωτέρω υπηρεσία και οι τρόποι που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών στον Ο.Ε.Ε., έτσι ώστε οι πολίτες του να είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού. 

 

 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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4.1 Σκοπός έρευνας 

 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός του βαθμού ικανοποίησης 

των πολιτών που έρχονται σε επαφή με το Οργανισμό Εργατικής Εστίας Σερρών. 

Συγκεκριμένα θα εξεταστεί το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες, που κάνουν χρήση 

των παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), από την εξυπηρέτηση που 

λαμβάνουν. Από τα αποτελέσματα θα φανεί ποιο είναι το χάσμα ανάμεσα στις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας επομένως 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα καλό εργαλείο για να διαπιστώσει η υπηρεσία που 

υστερεί και πως μπορεί να βελτιώσει τα αδύνατα σημεία της. Ας δούμε όμως παρακάτω 

τι ακριβώς είναι ο Ο.Ε.Ε. και τι προσφέρει στους έλληνες πολίτες.  

 

 

4.2 Τι είναι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) 

 

 

Ο Ο.Ε.Ε. είναι από τους παλαιότερους Οργανισμούς της Ελλάδας και είναι 

ανταποδοτικός φορέας κοινωνικής πολιτικής για τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις 

και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύει οικονομικά το 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

Βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται το 

κράτος, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες ισομερώς. 

Οι πόροι του προέρχονται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς 

επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι παροχές του απευθύνονται σε 
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εργαζόμενους που καταβάλλουν σχετικές εισφορές και σε συνταξιούχους που τις 

κατέβαλλαν όταν εργάζονταν. (www.oee.gr)  

Ορισμένες από τις παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας είναι η διανομή 

Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Δελτίων Αγοράς Βιβλίων, Δελτίων Θεάματος, 

εκδρομικών εισιτήριων και η δωρεάν φιλοξενία βρεφών στους ιδιόκτητους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς του.  

 

 

4.3 Πληθυσμός - Δείγμα 

 

 

Ο πληθυσμός για τη συγκεκριμένη έρευνα αποτελείται από δικαιούχους του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια στους χώρους της 

υπηρεσίας από τις 01/11/11 μέχρι 30/11/11 και η συμπλήρωση αυτών έγινε με τη 

βοήθεια του υπαλλήλου. Το δείγμα του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα 

επιλέχθηκε τυχαία. 

 

 

4.4 Εργαλείο μέτρησης – διαμόρφωση ερωτηματολογίου 

 

 

Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών για την έρευνα έγινε όπως 

προαναφέρθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η δομή του ερωτηματολογίου 

βασίστηκε στο διεθνές μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών SERVQUAL. 

Ο τύπος του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα 

βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε το Εργαστήριο Επιχειρηματικής 

http://www.oee.gr/
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Αριστείας (Ε.Ε.Α.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2009-2010 για 

λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα για τη 

Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης. Το Ε.Ε.Α. κατά τη διαδικασία της έρευνας του 

πραγματοποίησε και τους απαραίτητους ελέγχους που αφορούν την εγκυρότητα 

(validity) και την αξιοπιστία (reliability) του εργαλείου μέτρησης (ερωτηματολογίου), 

το οποίο κρίθηκε τελικά αξιόπιστο και έγκυρο. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα; 

Α. Προσδιορισμός του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών: Περιλαμβάνει 22 

ερωτήσεις που αφορούν την προσδοκία του πολίτη για την ιδανικά προσφερόμενη 

υπηρεσία και 22 ερωτήσεις που αφορούν την αντίληψη του πολίτη για την 

προσφερόμενη υπηρεσία. Οι ερωτήσεις 1 έως 4 εξετάζουν τη διάσταση της απτότητας 

(tangibility), οι ερωτήσεις 5-9 την αξιοπιστία (reliability), οι ερωτήσεις 10 έως 13 την 

ανταπόκριση (responsiveness), οι ερωτήσεις 14 έως 17 την διασφάλιση (assurance) και 

οι ερωτήσεις 18 έως 22 την ενσυναίσθηση (empathy). Οι πολίτες βαθμολογούν κάθε 

ερώτηση χρησιμοποιώντας την επταβάθμια κλίμακα Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο 

“διαφωνώ απόλυτα” και το 7 στο “συμφωνώ απόλυτα”. 

Β. Προσδιορισμός του βαθμού σημαντικότητας: Στο τμήμα αυτό του 

ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι πολίτες βαθμολογούν τη σημαντικότητα κάθε 

διάστασης, έτσι ώστε το σύνολο της βαθμολογίας για τις πέντε διαστάσεις να είναι 100. 

Ο πολίτης σε αυτό το σημείο λοιπόν αξιολογεί μόνος του τη βαρύτητα που δίνει σε 

κάθε μια από τις διαστάσεις ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Γ. Γενικές ερωτήσεις: Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 

έξι ερωτήσεις, όπου οι τρείς πρώτες αφορούν τη συχνότητα, το χρόνο και τον τρόπο 

επαφής του πολίτη με την υπηρεσία, ενώ οι δύο επόμενες επιδιώκουν την εκτίμηση του 

συνολικού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ικανοποίησης του 
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πολίτη. Η τελευταία ερώτηση αφορά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο ο πολίτης 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία. 

Δ. Δημογραφικά στοιχεία: Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου αφορά 

τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το φύλλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και 

το επάγγελμα-ιδιότητα του πολίτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής σχολίων και 

παρατηρήσεων που αφορούν την υπηρεσία και την έρευνα. 

Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε η ανάλυση τους με τη χρήση 

του προγράμματος excel και παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας 

που αφορά τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών στον Οργανισμό Εργατικής 

Εστίας Σερρών. 

 

 

4.5 Προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

 

Στα παρακάτω διαγράμματα διακρίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν το προφίλ των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα, που αφορά τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.  

Στο διάγραμμα 1 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων ήταν 

γυναίκες με ποσοστό 57%, ενώ το υπόλοιπο 43% ήταν άνδρες. Όσον αφορά την 

ηλικιακή κατανομή (Διάγραμμα 2) το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων ανήκει 

στην κατηγορία των 31-45 ετών, ενώ ακολουθούν οι πολίτες ηλικίας μεταξύ 46-60 

ετών (ποσοστό 16%) και με μικρή διαφορά οι πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών με 

ποσοστό 15%. Οι μικρότερες ηλικίες από 18-30 ετών αντιπροσωπεύουν το 9%. Στο 

Διάγραμμα 3 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι 

Λυκείου με ποσοστό 30%. Ως προς το επάγγελμα/ιδιότητα των πολιτών η συντριπτική 
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πλειοψηφία ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (ποσοστό 41%), ενώ σημαντικό ποσοστό 

κατέχουν και οι συνταξιούχοι με ποσοστό 22%. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΟΥ

43%

57%

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή του φύλλου 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

9%

60%

16%

15%

18-30

31-45

46-60

60+

 

Διάγραμμα 2: Ηλικιακή κατανομή 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

16%

13%

30%

28%

5%
8%

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ

ΆΛΛΟ

 

Διάγραμμα 3: Κατανομή μορφωτικού επιπέδου 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ

41%

8%4%

22%

3%

7%

2%

3%

10%

ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΥΝ/ΧΟΣ

ΟΙΚΟΝ/ΓΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΥΠΑΛ.ΚΕΠ

ΕΠΙΔ.ΑΝΕΡΓΟΣ

 

Διάγραμμα 4: Κατανομή επαγγέλματος 

Όσον αφορά τη συχνότητα επαφής (Διάγραμμα 5) των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, ένα σημαντικό μέρος του (57%) έρχεται σε επαφή με τον Οργανισμό μία με 

δύο φορές το χρόνο, το 24% αυτών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τις υπηρεσίες 

του Ο.Ε.Ε.  

Αναφορικά με τα αποτελέσματα κατανομής του χρόνου επαφών όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6, παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό (62%) 

διατηρεί επαφές με τον Οργανισμό πάνω από τρία χρόνια, ενώ το 26% αυτών διατηρεί 

επαφές με τον Οργανισμό τον τελευταίο χρόνο. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (90%) προτιμάει την προσωπική επαφή με τον 

Οργανισμό και αυτό γιατί δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση, αλλά και για το λόγο ότι η πλειοψηφία των πολιτών που έρχεται σε 

επαφή με τον Οργανισμό δεν έχει καλή σχέση με το διαδίκτυο. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΩΝ

24%

57%

12%

7%

ΜΟΝΟ 1 ΦΟΡΑ

1-2 ΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΟ

3 ΦΟΡΕΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4 ΦΟΡΕΣ
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Διάγραμμα 5: Κατανομή συχνότητας επαφών 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΦΩΝ

26%

12%62%

1 ΧΡΟΝΟ

1-3 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 3 ΧΡΟΝΙΑ

 

Διάγραμμα 6: Κατανομή χρόνου επαφών 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΑΦΗΣ

90%

10%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣ.ΕΠΑΦΗΣ

 

Διάγραμμα 7: Κατανομή τρόπου επαφής 

 

 

4.6 Ανάλυση των απαντήσεων στις 22 ερωτήσεις του SERVQUAL 

 

 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται διαγραμματικά οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων πολιτών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών για καθεμία από τις 

22 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Σε κάθε μια από τις ενότητες 6.1 έως 6.22 

παρατίθενται τέσσερα διαγράμματα τα οποία παρουσιάζουν τις κατανομές α) των 
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προσδοκιών, β) των αντιλήψεων, γ) των χασμάτων καθώς και δ) τις μέσες τιμές τους. 

Με τη γραφική απεικόνιση επιδιώκεται η πληρέστερη παρουσίαση των δεδομένων για 

κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

Η ανάλυση αφορά τις κατανομές των βαθμολογιών, σύμφωνα με την κλίμακα 

Likert, από 1-“διαφωνώ απόλυτα” έως 7-“συμφωνώ απόλυτα” που δόθηκαν για τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις, ενώ για τα χάσματα, τα οποία υπολογίζονται ως 

αντιλήψεις μείον προσδοκίες, δίνεται η κατανομή τους σε εύρος τιμών από -6 έως +6
2
. 

Αν το χάσμα είναι αρνητικό τότε οι αντιλήψεις υπολείπονται των προσδοκιών, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες. Τέλος, καταγράφονται 

διαγραμματικά και οι μέσες τιμές στην προσδοκία, στην αντίληψη και στο χάσμα που 

έχουν υπολογισθεί από το σύνολο των ερωτώμενων για κάθε ερώτηση χωριστά. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ως Ο.Ε.Ε. νοείται ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας. 

 

 

4.6.1 Τα γραφεία ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

 

 

                                                 

2
 Οι ακραίες τιμές του χάσματος υπολογίζονται όταν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες πάρουν ακραίες 

τιμές, δηλαδή όταν η αντίληψη=1 και η προσδοκία=7, το χάσμα είναι -6(=1-7) και αντίστοιχα όταν η 

αντίληψη είναι=7 και η προσδοκία=1, το χάσμα είναι +6(=7-1). 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

2%1%
19%

78%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Τα γραφεία ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

6% 6%

11%

21%

28%

18%

10% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Τα γραφεία του Ο.Ε.Ε. Σερρών διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

 

 Οι βαθμολογίες της προσδοκίας έχουν ως ελάχιστο την τιμή 4, ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (78%) έδωσε πολύ υψηλή βαθμολογία στην 

προσδοκία σχετικά με τον εξοπλισμό του Ο.Ε.Ε. Σερρών. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων με ποσοστό 67% σχετικά με την αντίληψη για τον εξοπλισμό βρίσκεται 

στις βαθμολογίες από 4 έως 6. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

6% 4%

11%

18%

22%

21%

17%
1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος για τον εξοπλισμό 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,73

4,53

-2,20

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Το 82% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό χάσμα, όπως φαίνεται από τα 

παραπάνω διαγράμματα, ενώ μόνο το 17% ταυτίζει την αντίληψη με την προσδοκία 

όσον αφορά τον εξοπλισμό του Ο.Ε.Ε. Σερρών. Σχετικά με τις μέσες τιμές, η 

προσδοκία έχει πολύ υψηλή μέση τιμή στο 6,73, ενώ η μέση τιμή της αντίληψης 

κυμαίνεται κοντά στο 4,53, λίγο παραπάνω από την ουδέτερη θέση (4). Το μέσο χάσμα 

είναι αρνητικό -2,20 και είναι το μεγαλύτερο χάσμα που σημειώθηκε αναφορικά με τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις. 
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4.6.2 Τα γραφεία ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δείχνουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2% 12%

86%

<5>

<6>

<7>

 

Τα γραφεία ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2% 2% 9%

17%

41%

29%
<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Τα γραφεία του Ο.Ε.Ε. Σερρών δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα 

 

Οι βαθμολογίες της προσδοκίας σε αυτή την ερώτηση έχουν ως ελάχιστο την 

τιμή 5. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων, δηλαδή το 86% έδωσε επίσης πολύ 

υψηλή βαθμολογία στην προσδοκία, ενώ σχετικά με την αντίληψη ένα μεγάλο επίσης 

ποσοστό (70%) έδωσε βαθμολογία 6 και 7. 
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18%

30%

37%

2% 2%1% 2%
8%

G(-6)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος για την καθαριότητα των γραφείων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,84
5,78

-1,06

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Το 60% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό χάσμα σχετικά με την καθαριότητα 

και την τακτοποίηση των γραφείων του Ο.Ε.Ε. Σερρών, το 37% ταύτισε την αντίληψη 

με την προσδοκία, ενώ μόνο το 3% έδωσε θετικό χάσμα (η αντίληψη να ξεπερνά την 

προσδοκία). Όσον αφορά τις μέσες τιμές, η προσδοκία έχει επίσης πολύ υψηλή μέση 

τιμή 6,84, η αντίληψη αρκετά υψηλή μέση τιμή 5,78, ενώ το μέσο χάσμα είναι 

αρνητικό και διαμορφώνεται σε -1,06.  
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4.6.3 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

3% 6%

20%

71%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1% 4%
10%

40%

44%

1%

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση 

 

Και σε αυτή την ερώτηση που αφορά την προσδοκία, το κατώτατο επίπεδο 

βαθμολογίας είναι η τιμή 4. Ένα μεγάλο ποσοστό (71%) έδωσε την υψηλότερη 

βαθμολογία 7 και το 20% βαθμολογία 6. Στην αντίληψη η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων έδωσε υψηλές βαθμολογίες, με το 44% να βαθμολογεί τους υπαλλήλους 
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για την αξιοπρεπή εμφάνιση τους με τη μέγιστη βαθμολογία 7 και το 40% με την 

αμέσως επόμενη βαθμολογία 6. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

1% 3% 7%

23%

56%

6% 2%1% 1%

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

G(3)

 

Κατανομή χάσματος για την αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,596,19

-0,40

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

 Μέσες τιμές 

Το 56% των ερωτηθέντων ταυτίζει την αντίληψη με την προσδοκία στο θέμα 

της εμφάνισης των υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε. Σερρών. Για το 9% αυτών η αντίληψη 

ξεπερνά την προσδοκία τους, ενώ για το 35% η αντίληψη είναι χαμηλότερη της 

προσδοκίας τους. Στις μέσες τιμές η προσδοκία και η αντίληψη είναι κοντά με μέσες 

τιμές αντίστοιχα 6,59 και 6,19, διαμορφώνοντας το χάσμα οριακά αρνητικό σε -0,40. 

Το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με 

την εμφάνιση των υπαλλήλων είναι το μικρότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες 21 

κατηγορίες ερωτήσεων.  
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4.6.4 Τα έντυπα ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν 

ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ

5% 7%

22%

66%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Τα έντυπα ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ

3% 3% 5%

16%

27%

32%

14% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Τα έντυπα ενός Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση 

 

 Οι βαθμολογίες της προσδοκίας κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, το 88% του 

συνόλου σε 6 και 7 και η χαμηλότερη τιμή που δόθηκε ήταν το 4. Στην αντίληψη η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση (59%) αφορούσε τις βαθμολογίες 5 και 6, ενώ το 16% 

αφορούσε τη βαθμολογία 4 και το 14% τη βαθμολογία 7.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3% 2%2%

16%

15%

25%

34%

3%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την εμφάνιση των εντύπων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,49

5,13

-1,36

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Όσον αφορά τις βαθμολογίες του χάσματος, ένα σημαντικό ποσοστό το 40% 

έδωσε αρνητικές βαθμολογίες -1 και -2, η πλειοψηφία με 34% ταύτισε την προσδοκία 

με την αντίληψη και σχεδόν όλο το υπόλοιπο ποσοστό κυμάνθηκε στις αρνητικές 

βαθμολογίες από -3 έως -6. Η μέση τιμή της προσδοκίας είναι εξίσου υψηλή 6,49, της 

αντίληψης 5,13, με το μέσο χάσμα να διαμορφώνεται στο -1,36. 
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4.6.5 Όταν ένας Ο.Ε.Ε. υπόσχεται να προσφέρει μια υπηρεσία, θα πρέπει να 

το κάνει / Όταν ο Ο.Ε.Ε. Σερρών υπόσχεται να προσφέρει μια 

υπηρεσία, το κάνει 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3% 10%

87%

<5>

<6>

<7>

 

Όταν ένας Ο.Ε.Ε. υπόσχεται να προσφέρει μια υπηρεσία θα πρέπει να το κάνει 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3% 3% 5%

9%

26%

30%

24%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Όταν ο Ο.Ε.Ε. Σερρών υπόσχεται να προσφέρει μια υπηρεσία το κάνει 

 

Στην ερώτηση αυτή η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων με 87% έδωσε 

την υψηλότερη βαθμολογία 7 στην προσδοκία, ενώ στην αντίληψη ένα επίσης πολύ 

μεγάλο ποσοστό με 80% των ερωτώμενων έδωσαν απαντήσεις βαθμολογώντας από το 

5 έως το 7. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3% 3% 5%
6%

26%

25%

30%

2%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος για προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,84

5,38

-1,46

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε αυτή την ερώτηση το χάσμα ήταν 

μηδενικό, δηλαδή η προσδοκία τους συνέπεσε με την αντίληψη. Το υπόλοιπο 51% 

βαθμολόγησε με αποτέλεσμα το χάσμα να είναι αρνητικό από -1 έως -2. Σχετικά με τη 

μέση τιμή προσδοκίας αυτή είναι πολύ υψηλή 6,84, ενώ η μέση τιμή της αντίληψης 

5,38, με αποτέλεσμα το χάσμα είναι αρνητικό -1,46. 
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4.6.6 Όταν ένας πολίτης έχει πρόβλημα, ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δείχνει / ο 

Ο.Ε.Ε. Σερρών δείχνει πραγματικά ενδιαφέρον για την επίλυση του 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1% 4%

22%

73%

<3>

<5>

<6>

<7>

 

Όταν ένας πολίτης έχει κάποιο πρόβλημα ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δείχνει πραγματικό 

ενδιαφέρον για την επίλυση του. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3% 2% 6%

11%

31%
30%

17%
<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Όταν ένας πολίτης έχει κάποιο πρόβλημα ο Ο.Ε.Ε. Σερρών δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για 

την επίλυση του. 

 

Στην ερώτηση αυτή η προσδοκία των ερωτώμενων είναι πολύ μεγάλη, με τις 

βαθμολογίες 6 και 7 να συγκεντρώνουν το 95%, ενώ η αντίληψη κατανεμήθηκε σε όλο 

το φάσμα της βαθμολογίας με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συγκεντρώνονται στις 
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βαθμολογίες 5 και 6, με 31% και 30% αντίστοιχα. Επίσης στην αντίληψη το 17% των 

ερωτηθέντων έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή 7. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3% 2% 4%
9%

25%

24%

31%

2%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με το ενδιαφέρον της υπηρεσίας  

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,66

5,23

-1,43

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με 31% ταύτισε την προσδοκία με την 

αντίληψη, ενώ το 67% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό χάσμα στην ερώτηση αυτή με 

τα υψηλότερα ποσοστά να συγκεντρώνονται στο -1 και -2. Σχετικά με τις μέσες τιμές η 

μέση τιμή προσδοκίας είναι σε υψηλά επίπεδα με 6,66, η δε μέση τιμή αντίληψης 

κυμαίνεται στο 5,23. Το χάσμα που προκύπτει είναι αρνητικό στις -1,43 μονάδες. 
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4.6.7 Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχει / ο Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχει τις 

υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη φορά 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2%

5%

12%

81%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη φορά 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ4%

2%

2%

12%

23%

35%

22%
<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ο Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά από την πρώτη φορά 

 

 Η βαθμολογία στην ερώτηση αυτή όσον αφορά την προσδοκία μονοπωλήθηκε 

με ποσοστό 81% από τη μέγιστη τιμή 7, ενώ το 12% έδωσε την αμέσως υψηλότερη 

βαθμολογία το 6. Όσον αφορά την αντίληψη ένα μεγάλο ποσοστό 80% των 
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ερωτηθέντων έδωσε βαθμολογίες από 5 έως 7, με την πλειοψηφία 35% να απαντά με 

την αρκετά υψηλή βαθμολογία 6.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

4% 2%1%
11%

19%

29%

31%

3%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την σωστή παροχή υπηρεσιών από την πρώτη φορά 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,72
5,41

-1,31

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

 Ομοίως και σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων με 

31% θεωρεί την προσδοκία ίση με την αντίληψη, ενώ το 29% και 19% έδωσε αρνητικό 

χάσμα -1 και -2 αντίστοιχα. Στις μέσες τιμές, όπως και στις προηγούμενες ερωτήσεις η 

μέση τιμή προσδοκίας είναι 6,72, κοντά στο 7 που είναι η μέγιστη βαθμολογία, ενώ το 

η μέση τιμή αντίληψης είναι κάπου ανάμεσα στο 5 και στο 6 (5,41), με το χάσμα να 

διαμορφώνεται στην τιμή -1,31. 
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4.6.8 Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχει / ο Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

2% 2%
18%

78%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στο χρονικό περιθώριο που 

υπόσχεται 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

2% 4% 6%

10%

23%

33%

22%
<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ο Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται 

 

 Σε αυτή την ερώτηση η προσδοκία των ερωτώμενων κυμαίνεται στις 

βαθμολογίες από 4 έως 7, με την πλειοψηφία (78%) να δίνει βαθμολογία 7. Στην 

αντίληψη τους οι βαθμολογίες από 5 έως 7 πάλι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα 
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ποσοστά με το 33% να δίνει βαθμολογία 6, το 23% βαθμολογία 5 και το 22% τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία 7. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 4% 5%

10%

21%

19%

35%

3% 1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με τα χρονικά περιθώρια των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,72

5,35

-1,37

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Σε αυτή την ερώτηση μπορεί για το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων (61%) 

το χάσμα να είναι αρνητικό, ωστόσο για το 35% ο Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχει τις υπηρεσίες 

του μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται. Η μέση τιμή προσδοκίας είναι πάλι 

πολύ υψηλή με 6,72, η μέση τιμή αντίληψης επίσης κοντά στο 5,5 (5,35) με το χάσμα 

να διαμορφώνεται στην αρνητική τιμή -1,37.  
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4.6.9 Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να επιδιώκει / ο Ο.Ε.Ε. Σερρών επιδιώκει την 

απουσία λαθών στις συναλλαγές του 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΑΘΩΝ

1% 6%

24%

69%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να επιδιώκει την απουσία λαθών στις συναλλαγές του 

1%
15%

25%

35%

23%
1%

<1>

<2>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ο Ο.Ε.Ε. Σερρών επιδιώκει την απουσία λαθών στις συναλλαγές του 

 

Σε αυτή την ερώτηση το 69% των συμμετεχόντων στην έρευνα προσδοκεί 

“απόλυτα” οι συναλλαγές του να γίνονται χωρίς λάθη. Στις αντιλήψεις το μεγαλύτερο 

ποσοστό με 35% συμφωνεί ότι οι συναλλαγές από τον Ο.Ε.Ε. Σερρών γίνεται χωρίς 

ιδιαίτερα λάθη, ενώ σημαντικά ποσοστά πήραν οι βαθμολογίες 7 με 23%, η 

βαθμολογία 5 με 25% και η βαθμολογία 4 με 15%. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

1% 12%

18%

25%

38%

4% 1%1% G(-6)

G(-5)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την απουσία λαθών στις συναλλαγές 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,61
5,59

-1,02

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Στην κατανομή χάσματος όσον αφορά την απουσία λαθών στις συναλλαγές το 

38% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη, το 25% δίνει αρνητικό χάσμα -1 και το 

18% δίνει αρνητικό χάσμα -2. Όσον αφορά τις μέσες τιμές, η προσδοκία έχει υψηλή 

τιμή 6,61 και η αντίληψη επίσης αρκετά υψηλή τιμή 5,59. Βέβαια το χάσμα είναι πάλι 

αρνητικό με τιμή -1,02.  
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4.6.10 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώνουν / του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών ενημερώνουν τον πολίτη σχετικά με το πότε θα εξυπηρετηθεί 

η αίτηση του 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1%1% 5%

16%

77%

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώνουν τον πολίτη σχετικά με το πότε θα 

εξυπηρετηθεί η αίτηση του 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

5% 1% 4%
7%

19%

32%

32%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών ενημερώνουν τον πολίτη σχετικά με το πότε θα εξυπηρετηθεί η 

αίτηση του 

 

 Υψηλή βαθμολογία όσον αφορά την προσδοκία και σε αυτή την ερώτηση με το 

77% να συμφωνεί απόλυτα ότι οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώνουν 

τον πολίτη σχετικά με το πότε θα εξυπηρετηθεί η αίτηση του. Στην αντίληψη τα 
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μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στις βαθμολογίες 6 και 7, 32% έκαστη, ενώ το 

19% έδωσε την αρκετά πάλι υψηλή βαθμολογία 5. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

4% 1% 4%
7%

11%

27%

42%

3% 1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(3)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την ενημέρωση πολιτών 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,67
5,58

-1,09

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

 Οι μισοί περίπου από τους ερωτώμενους (42%) ταύτισαν την προσδοκία τους με 

την αντίληψη τους στην ερώτηση αυτή, ενώ το 27% έδωσε το οριακά αρνητικό χάσμα -

1. Στις μέσες τιμές, η προσδοκία και η αντίληψη συγκέντρωσαν τιμές 6,67 και 5,58 

αντίστοιχα, με το χάσμα να κυμαίνεται στο -1,09. 
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4.6.11 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ανταποκρίνονται / του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

2% 9%

16%

73%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των πολιτών 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

3% 2%2% 8%

20%

38%

27%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των πολιτών 

 

Οι βαθμολογίες της προσδοκίας σε αυτή την ερώτηση συγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά στις βαθμολογίες 7 και 6, με 73% και 16% αντίστοιχα, ενώ τα 

μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι βαθμολογίες 4 και 5, με μόλις 9% και 2% 

αντίστοιχα. Στην αντίληψη το 38% των ερωτηθέντων έδωσε βαθμολογία 6, με το 27% 

να δίνει την μεγαλύτερη βαθμολογία 7 και το 20% τη βαθμολογία 5. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3% 2%1% 7%

14%

24%

43%

5% 1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την ανταπόκριση των υπαλλήλων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,6
5,62

-0,98

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

Για το 43%, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά μεγάλο ποσοστό, η 

προσδοκία είναι ίση με την αντίληψη σχετικά με την ανταπόκριση των υπαλλήλων στα 

αιτήματα των πολιτών, ενώ το 38% δίνει αρνητικό χάσμα -1 και -2. Στις μέσες τιμές η 

προσδοκία πήρε τιμή 6,60 και η αντίληψη 5,62, με το χάσμα τα διαμορφώνεται 

αρνητικό οριακά κάτω από την μονάδα (-0,98) και θεωρείται από τα μικρότερα 

χάσματα αναφορικά με τις 22 ερωτήσεις τις έρευνας. 
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4.6.12 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που απευθύνονται 

σε αυτούς 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

2%
19%

79%

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που 

απευθύνονται σε αυτούς 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1%2% 4% 7%

11%

36%

39%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που 

απευθύνονται σε αυτούς 

 

Η προσδοκία των ερωτώμενων στην ερώτηση σχετικά με την προθυμία των 

υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε. Σερρών κινήθηκε σε βαθμολογίες πάνω από την ουδέτερη θέση 

από 5 έως 7, με τη συντριπτική πλειοψηφία 79% να βρίσκεται στη βαθμολογία 7. Στην 
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κλίμακα των αντιλήψεων το ποσοστό των ερωτώμενων που βαθμολόγησαν πάνω από 

την ουδέτερη θέση, δηλαδή από 5 έως 7 ήταν 86%, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

1%2% 2% 7%

8%

30%

48%

2%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματός σχετικά με την προθυμία των υπαλλήλων να βοηθήσουν τους πολίτες 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,77
5,89

-0,88

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων κυμάνθηκε στο να ταυτίσει την 

προσδοκία με την αντίληψη με ποσοστό 48% και το 30% έδωσε αρνητικό χάσμα -1, 

μόνο το 2% έδωσε θετικό χάσμα 1. Στις μέσες τιμές, η προσδοκία όπως πάντα έχει 

υψηλή τιμή ίση με 6,77, ενώ η αντίληψη κυμαίνεται αρκετά πάνω από την ουδέτερη 

θέση σε τιμή ίση με 5,89, με το χάσμα να διαμορφώνεται -0,88, από τα χαμηλότερα 

αρνητικά χάσματα της έρευνας. 
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4.6.13 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εξυπηρετούν / του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών όσο απασχολημένοι 

και αν είναι 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1% 3% 8%

20%

33%

34%

1% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών όσο 

απασχολημένοι και αν είναι 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2% 5%
11%

15%

29%

28%

10% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών όσο απασχολημένοι και 

αν είναι 

  

 Στην ερώτηση αυτή η προσδοκία κυμαίνεται σε υψηλές βαθμολογίες από 5 έως 

7, με το ποσοστό να μοιράζεται σε 39% για τη βαθμολογία 7, σε 38% για τη 
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βαθμολογία 6 και σε 23% για τη βαθμολογία 5. Στην αντίληψη οι βαθμολογίες 

κυμάνθηκαν σε όλο το εύρος των βαθμολογιών με τη βαθμολογία 5 να συγκεντρώνει το 

29%, η βαθμολογία 6 το 28%, ενώ ποσοστό 15% έδωσε την ουδέτερη τιμή και ποσοστό 

10% τη μέγιστη βαθμολογία 7.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

1%2% 4%
8%

10%

26%

42%

6%
1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(4)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

5,80
4,88

-0,92

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Το 42% των ερωτώμενων θεώρησε πως η προσδοκία τους συμπίπτει με την 

αντίληψη τους στην ερώτηση αυτή, ενώ το 26% έδωσε αρνητικό χάσμα -1 και το 7% 

αυτών έδωσε θετικό χάσμα (1 και 4). Η μέση τιμή προσδοκίας σε αυτή την ερώτηση 

είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις άλλες ερωτήσεις της έρευνας με τιμή 5,80, ενώ η 



 

 75 

μέση τιμή αντίληψης είναι λίγο παραπάνω από την ουδέτερη τιμή στο 4,88. Το χάσμα 

που προκύπτει είναι πάλι αρνητικό -0,92, αλλά ωστόσο όχι υψηλό.  

 

 

4.6.14 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εμπνέουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1%2% 3%

19%

75%

<1>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

3% 1%3% 7%

21%

32%

33%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 
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Για το 75% των ερωτηθέντων σε αυτή την ερώτηση συμφωνούν απόλυτα ότι οι 

υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Το 33% αυτών συμφωνεί 

απόλυτα ότι οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, 

ενώ τα 32% και 21% είναι τα αρκετά υψηλά ποσοστά που δίνουν για τις βαθμολογίες 6 

και 5 αντίστοιχα. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 1% 3% 5%

14%

26%

47%

1%1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(2)

G(3)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι υπάλληλοι 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,63
5,70

-0,93

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Οι μισοί περίπου ερωτώμενοι (47%) σε αυτή την ερώτηση θεώρησε ότι η 

προσδοκία τους ταυτίζεται με την αντίληψη τους, ένα πολύ μικρό ποσοστό 2% έδωσε 

θετικό χάσμα, ενώ οι υπόλοιποι ερωτώμενοι έδωσαν αρνητικό χάσμα, με την 
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πλειοψηφία (26%) να τη συγκεντρώνει το αρνητικό χάσμα -1. Η μέση τιμή προσδοκίας 

είναι υψηλή 6,63 και η μέση τιμή αντίληψης λίγο χαμηλότερη 5,70. Το μέσο χάσμα 

διαμορφώνεται στο -0,93. 

 

 

4.6.15 Οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με 

ένα Ο.Ε.Ε. / Οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με 

τον Ο.Ε.Ε. Σερρών  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

2% 3%
14%

81%

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με ένα Ο.Ε.Ε. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

2% 4% 1%
10%

12%

39%

32%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τον Ο.Ε.Ε. Σερρών 
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 Σε αυτή την ερώτηση το 81% επέλεξε να δώσει την υψηλότερη βαθμολογία 

όσον αφορά την προσδοκία, ενώ το 71% δήλωσαν ότι νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τον Ο.Ε.Ε. Σερρών δίνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες 6 και 7. 

Μόνο το 7% δίνει βαθμολογίες κάτω από την ουδέτερη τιμή, δηλαδή από 1 έως 3. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 3% 2% 7%

11%

28%

45%

1%1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την ασφάλεια στις συναλλαγές 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,74
5,71

-1,03

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (45%) επέλεξε πάλι να ταυτίσει την 

προσδοκία με την αντίληψη του στην ερώτηση που αφορά την ασφάλεια στις 

συναλλαγές, με το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό 28% να δίνει αρνητικό χάσμα 
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-1. Θετικό χάσμα έδωσε μόνο το 2%. Στις μέσες τιμές, η προσδοκία έχει τιμή 6,74, η 

αντίληψη 5,71 και το χάσμα είναι αρνητικό με τιμή -1,03.   

 

 

4.6.16 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

είναι ευγενικοί με τους πολίτες  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1% 8%

91%

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι ευγενικοί με τους πολίτες 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2%1% 7%

12%

33%

45%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών είναι ευγενικοί με τους πολίτες 
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Στην προσδοκία της ερώτησης σχετικά με την ευγένεια των υπαλλήλων όπως 

είναι φυσικό το 91% έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία 7, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

κυμάνθηκε στις εξίσου υψηλές βαθμολογίες 6 και 5. Στην αντίληψη το 78% των 

ερωτηθέντων έδωσε υψηλές βαθμολογίες 6 και 7, με το 45% να δίνει τη μεγαλύτερη 

δηλαδή 7. Μόνο το 3% έδωσε βαθμολογίες κάτω από την ουδέτερη τιμή 4 (1 έως 3).  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 1% 7%

10%

31%

46%

2%1%
G(-6)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την ευγένεια των υπαλλήλων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,90
6,06

-0,84

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας και σε αυτή την ερώτηση είναι κοντά με τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις όσον αφορά τη κατανομή του χάσματος με το 46% να ταυτίζει 

την προσδοκία με την αντίληψη, ενώ το 31% δίνει αρνητικό χάσμα -1 και μόνο το 3% 

να δίνει θετικό χάσμα. Όσον αφορά τις μέσες τιμές, η προσδοκία κινήθηκε σε πολύ 
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υψηλά επίπεδα (6,90), ενώ η αντίληψη είναι αρκετά υψηλή και αυτή, δημιουργώντας 

ένα χάσμα -0,84. 

 

 

4.6.17 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

είναι έχουν την κατάλληλη γνώση για να ανταποκρίνονται στα 

αιτήματα των πολιτών 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1% 7%

92%

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη γνώση για να ανταποκρίνονται στα 

αιτήματα των πολιτών 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

2% 3% 5%

20%

33%

37%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν την κατάλληλη γνώση για να ανταποκρίνονται στα 

αιτήματα των πολιτών 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων με ποσοστό 92% έδωσε τη μέγιστη 

τιμή στην προσδοκία τους στην ερώτηση αυτή, που έχει να κάνει με την γνώση των 

υπαλλήλων ενός Ο.Ε.Ε. Όσον αφορά την αντίληψη τους το πολύ υψηλό ποσοστό 90% 

έδωσε υψηλές βαθμολογίες από 5 έως 7, με το 37% να δίνει τη μέγιστη βαθμολογία 7. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 2% 6%

19%

30%

39%

2% G(-6)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την κατάλληλη γνώση των υπαλλήλων 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,91
5,88

-1,03

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Το 39% των ερωτώμενων ταυτίζει την προσδοκία του με την αντίληψη του σε 

αυτή την ερώτηση, ενώ το 30% δίνει αρνητικό χάσμα -1. Μόνο το 2% έδωσε θετικό 

χάσμα και το υπόλοιπο ποσοστό κυμάνθηκε στα αρνητικά χάσματα από -2 έως -6. Η 

μέση τιμή προσδοκίας είναι πολύ υψηλή 6,91, ενώ η μέση τιμή αντίληψης είναι αρκετά 
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ικανοποιητική 5,88. Το χάσμα είναι αρνητικό και σε αυτή την ερώτηση της έρευνας με 

τιμή -1,03. 

 

 

4.6.18 Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δίνει / ο Ο.Ε.Ε. Σερρών δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στον κάθε πολίτη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

2% 3% 3%

33%

59%

<2>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε πολίτη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

2% 6% 2%

12%

22%

35%

21%
<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ο Ο.Ε.Ε. Σερρών δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε πολίτη 

 

Το 59% των ερωτηθέντων, στην ερώτηση εάν οι υπάλληλοι πρέπει να δείχνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε πολίτη, έδωσε βαθμολογία 7 και το 33% βαθμολογία 6. 

Κατά την αντίληψη τους το 35% έδωσε την αρκετά υψηλή βαθμολογία 6, το 22% τη 



 

 84 

βαθμολογία 5 και το 21% τη μέγιστη βαθμολογία 7. Το υπόλοιπο 22% έδωσε 

βαθμολογίες από 1 έως 4.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

2% 3% 2% 6%

15%

28%

40%

4%
G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την προσοχή των υπαλλήλων προς τους πολίτες 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,42
5,35

-1,07

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Για το 40% των ερωτώμενων η αντίληψη ταυτίζεται με την προσδοκία στην 

ερώτηση αυτή, το 4% έδωσε θετικό χάσμα, ενώ το υπόλοιπο 56% έδωσε αρνητικό 

χάσμα. Στις μέσες τιμές, η προσδοκία έχει μέση τιμή 6,42 και η αντίληψη μέση τιμή 

5,35, με αποτέλεσμα το χάσμα που δημιουργείται να έχει αρνητική τιμή ίση με -1,07.  
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4.6.19 Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι / του 

Ο.Ε.Ε. Σερρών είναι βολικές για τον πολίτη 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

3% 10%

19%

66%

1%1%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι βολικές για τον πολίτη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

4% 5%
9%

17%

16%

31%

18%
<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού του Ο.Ε.Ε. Σερρών είναι βολικές για τον πολίτη 

 

Στην ερώτηση αυτή το 66% συμφωνεί απόλυτα ότι οι ώρες εξυπηρέτησης για 

το κοινό θα πρέπει να είναι βολικές για τον πολίτη, ενώ το 19% δίνει την αμέως 

υψηλότερη βαθμολογία 6. Στην αντίληψη έχουμε διασπορά των ποσοστών στις 

βαθμολογίες με το 65% πάνω από την ουδέτερη θέση (τιμή 4). 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

4% 5%
8%

11%

9%

28%

24%

8% 1%2%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

G(3)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με το πόσο βολικές είναι οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,42

5,01

-1,41

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει διασπορά των ποσοστών στα χάσματα από -6 έως 

+3. Έτσι η πλειοψηφία με 28% έδωσε αρνητικό χάσμα -1, το 9% αρνητικό χάσμα -2, 

ενώ το υπόλοιπο 28% κυμάνθηκε στα υπόλοιπα αρνητικά χάσματα. Για το 24% η 

προσδοκία ταυτίστηκε με την αντίληψη και για το 11% η αντίληψη ξεπέρασε την 

προσδοκία. Στις μέσες τιμές, η μέση τιμή της προσδοκίας είναι πολύ υψηλή ίση με 

6,42, ενώ η μέση τιμή της αντίληψης είναι πάνω από την ουδέτερη θέση με τιμή ίση με 

5,01. Το χάσμα που προκύπτει είναι αρνητικό και σε αυτή την περίπτωση ίσο με -1,41.  
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4.6.20 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχουν / του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες του κάθε 

πολίτη 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

1%3%
15%

15%

24%

42%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

3% 9%
5%

22%

20%

32%

9% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες του κάθε 

πολίτη 
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Στην προσδοκία της ερώτησης αυτής το 81% έδωσε βαθμολογίες πάνω από τη 

μέση τιμή (4). Σχετικά με την αντίληψη των πολιτών στην ερώτηση αυτή το 74% 

έδωσε βαθμολογίες από 4 έως 6, ενώ μόνο το 9% έδωσε τη μέγιστη βαθμολογία 7. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

1% 4% 1%
10%

11%

31%

37%

3% 2%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την παροχή εξατομικευμένης προσοχής στους πολίτες 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

5,83
4,79

-1,04

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Όσον αφορά την κατανομή του χάσματος σε αυτή την ερώτηση το 31% έδωσε 

αρνητικό χάσμα -1, ενώ το 37% θεώρησε ότι η προσδοκία είναι ίση με την αντίληψη. 

Το υπόλοιπο 27% έδωσε αρνητικό χάσμα από -2 έως -6, οπού το ποσοστό για το χάσμα 

-6 είναι μόλις 1%. Μικρό είναι και το ποσοστό που έδωσε θετικό χάσμα, μόλις 5%. Η 

μέση τιμή της προσδοκίας είναι αρκετά υψηλή (5,83), ενώ η μέση τιμή της αντίληψης 
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είναι λίγο παραπάνω από την ουδέτερη τιμή (4,79). Τέλος, το χάσμα είναι αρνητικό ίσο 

με -1,04. 

 

 

4.6.21 Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να λειτουργεί / ο Ο.Ε.Ε. Σερρών λειτουργεί με 

βάση το συμφέρον των πολιτών 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

4% 5%

13%

76%

1%
1%

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να λειτουργεί με βάση το συμφέρον των πολιτών 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

3% 2% 3%

21%

15%
27%

29%

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Ο Ο.Ε.Ε. Σερρών λειτουργεί με βάση το συμφέρον των πολιτών 
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Η συντριπτική πλειοψηφία (75%) των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή όπως 

ήταν φυσικό έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία 7. Αναφορικά με τις βαθμολογίες της 

αντίληψης το 29% συμφώνησε απόλυτα ότι ο Ο.Ε.Ε. Σερρών λειτουργεί με βάση το 

συμφέρον των πολιτών και γενικότερα οι βαθμολογίες από 4 έως 6 συγκέντρωσαν το 

63%.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3%
15%

14%

21%

41%

3% 1%
1%

1%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με τη λειτουργία του Ο.Ε.Ε. προς το συμφέρον του πολίτη 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,56
5,40

-1,16

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

 

Σχετικά με το χάσμα, υπολογίστηκε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

ερωτώμενων έδωσε θετικό χάσμα (4%), για το 41% η αντίληψη ταυτίζεται με την 

προσδοκία και το υπόλοιπο 55% έδωσε αρνητικό χάσμα στην ερώτηση αυτή με την 

πλειοψηφία από αυτό να την παίρνει το χάσμα -1 με ποσοστό 21%. Στις μέσες τιμές, η 
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προσδοκία έχει αρκετά υψηλή μέση τιμή (6,56), ενώ η αντίληψη έχει αρκετά 

ικανοποιητική μέση τιμή (5,40), με το χάσμα να διαμορφώνεται στο -1,16.  

 

 

4.6.22 Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν / του Ο.Ε.Ε. Σερρών 

έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1%2% 5%

17%

24%

51%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε πολίτη 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

3% 4%
9%

14%

21%

35%

14% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε πολίτη 
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Περίπου οι μισοί από τους ερωτώμενους (51%) συμφώνησαν απόλυτα ότι οι 

υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 

πολίτη. Όσον αφορά την αντίληψη στην ερώτηση αυτή πάλι σχεδόν οι μισοί από τους 

ερωτώμενους συμφώνησαν ότι οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε. Σερρών έχουν την ικανότητα 

να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών δίνοντας τις υψηλότερες 

βαθμολογίες 6 και 7.  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ)

3% 1% 4%
8%

13%

26%

39%

4% 2%

G(-6)

G(-5)

G(-4)

G(-3)

G(-2)

G(-1)

G(0)

G(1)

G(2)

 

Κατανομή χάσματος σχετικά με την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των πολιτών  

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

6,13
5,07

-1,06

Μ.Τ.ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ

Μ.Τ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΧΑΣΜΑ

 

Μέσες τιμές 

  

Το 6% των ερωτώμενων έδωσε θετικό χάσμα στην ερώτηση αυτή, η πλειοψηφία 

με 39% συμφώνησε ότι η αντίληψη ταυτίζεται με την προσδοκία, ενώ 26% έδωσε το 
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μικρότερο αρνητικό χάσμα -1. Το υπόλοιπο ποσοστό κυμάνθηκε στα υπόλοιπα 

αρνητικά χάσματα. Η μέση τιμή προσδοκίας είναι αρκετά υψηλή (6,13), όπως αρκετά 

υψηλή είναι και η μέση τιμή αντίληψης (5,07), όμως όχι όσο η μέση τιμή της 

προσδοκίας με αποτέλεσμα το χάσμα να είναι αρνητικό ίσο με -1,06. 

 

 

4.7 Μέσες τιμές προσδοκίας, αντίληψης και χάσματος ανά διάσταση ποιότητας 

  

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της προσδοκίας, της αντίληψης 

και του χάσματος για κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών που 

χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο (παράρτημα). Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σύμφωνα με τη μεθοδολογία SERVQUAL 

περιγράφουν διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών ως εξής: 

 οι ερωτήσεις 1 έως 4 αφορούν την “απτότητα” (tangibles) (ΑΠΤ), 

 οι ερωτήσεις 5 έως 9 αφορούν την “αξιοπιστία” (reliability) (ΑΞ), 

 οι ερωτήσεις 10 έως 13 αφορούν την “ανταπόκριση” (responsiveness) 

(ANT), 

 οι ερωτήσεις 14 έως 17 αφορούν την “διασφάλιση” (assurance) ) (ΔΙΑ), και 

 οι ερωτήσεις 18 έως 22 αφορούν την “ενσυναίσθηση” (empathy) (ΕΝ). 

 

 Πίνακας 3. Μέσες τιμές προσδοκίας, αντίληψης και χάσματος ανά διάσταση ποιότητας. 

 Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

Απτότητα (Tangibles) (ΑΠΤ) 6,6625 5,4075 -1,255 

Αξιοπιστία (Reliability) (ΑΞ) 6,71 5,388 -1,318 
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Ανταπόκριση (Responsiveness) (ΑΝΤ) 6,460 5,4925 -0,9675 

Διασφάλιση (Assurance) (ΔΙΑ) 6,795 5,8375 -0,9575 

Ενσυναίσθηση (empathy) (ΕΝ) 6,272 5,124 -1,148 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας οι μέσες 

τιμές προσδοκίας είναι πολύ υψηλές, οι μέσες τιμές αντίληψης είναι αρκετά 

ικανοποιητικές και κυμαίνονται στο 5,5, ενώ οι μέσες τιμές του χάσματος είναι 

αρνητικές κοντά στο -1. Με το μικρότερο χάσμα να παρατηρείται στη διάσταση 

“διασφάλιση” και το μεγαλύτερο χάσμα να παρατηρείται στη διάσταση “αξιοπιστία”. 

 

 

4.8 Κατάταξη απαντήσεων σε προσδοκίες, αντιλήψεις και χάσματα 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των 

απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Καταγράφονται ανά ερώτηση η ελάχιστη (min) και 

η μέγιστη (max) τιμή που καταγράφηκε, η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων. Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη 

μέση τιμή. Σε κάθε ερώτηση αναφέρεται ο αύξων αριθμός της στο ερωτηματολόγιο και 

η διάσταση στην οποία ανήκει. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των προσδοκιών. 

Πίνακας 4. Στατιστικά στοιχεία προσδοκιών 

Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1 17/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να έχουν 

την κατάλληλη 

100 4 7 6,91 0,319 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

γνώση για να 

ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα 

των πολιτών 

2 16/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να είναι 

ευγενικοί με 

τους πολίτες 

100 5 7 6,90 0,332 

3 2/ΑΠΤ 

Τα γραφεία ενός 

Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

δείχνουν 

καθαρά και 

τακτοποιημένα 

100 4 7 6,84 0,418 

4 5/ΑΞ 

Όταν ένας 

Ο.Ε.Ε. 

υπόσχεται να 

προσφέρει μια 

υπηρεσία, θα 

πρέπει να το 

κάνει 

 

100 4 7 6,84 0,441 

5 12/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμοι 

να βοηθήσουν 

τους πολίτες που 

απευθύνονται σε 

αυτούς 

100 5 7 6,77 0,466 

6 15/ΔΙΑ 

Οι πολίτες θα 

πρέπει να 

νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές 

τους με ένα 

Ο.Ε.Ε. 

100 3 7 6,74 0,610 

7 1/ΑΠΤ 

Τα γραφεία ενός 

Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό 

100 4 7 6,73 0,581 

8 7/ΑΞ 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

σωστά από την 

100 4 7 6,72 0,649 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

πρώτη φορά 

9 8/ΑΞ 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

μέσα στο 

χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται 

100 4 7 6,72 0,601 

10 10/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

ενημερώνουν 

τον πολίτη 

σχετικά με το 

πότε θα 

εξυπηρετηθεί η 

αίτηση του 

100 3 7 6,67 0,708 

11 6/ΑΞ 

Όταν ένας 

πολίτης έχει 

κάποιο 

πρόβλημα ο 

Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

δείχνει 

πραγματικό 

ενδιαφέρον για 

την επίλυση του 

100 4 7 6,66 0,651 

12 14/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

εμπνέουν 

εμπιστοσύνη 

στους πολίτες 

100 5 7 6,63 0,844 

13 9/ΑΞ 

Ένας Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

επιδιώκει την 

απουσία λαθών 

στις συναλλαγές 

του 

100 1 7 6,61 0,646 

14 11/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

ανταποκρίνονται 

άμεσα στα 

αιτήματα των 

πολιτών 

100 1 7 6,60 0,735 

15 3/ΑΠΤ 
Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 
100 4 7 6,59 0,736 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

πρέπει να έχουν 

αξιοπρεπή 

εμφάνιση 

16 21/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

λειτουργεί με 

βάση το 

συμφέρον των 

πολιτών 

100 5 7 6,56 0,655 

17 4/ΑΠΤ 

Τα έντυπα ενός 

Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα 

ελκυστική 

εμφάνιση 

100 5 7 6,49 0,831 

18 18/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη 

προσοχή στον 

κάθε πολίτη 

100 2 7 6,42 0,528 

19 19/ΕΝ 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού ενός 

Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να είναι 

βολικές για τον 

πολίτη 

100 1 7 6,42 1,022 

20 22/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

καταλαβαίνουν 

τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

100 1 7 6,13 1,137 

21 20/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

παρέχουν 

εξατομικευμένη 

προσοχή στις 

ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

100 2 7 5,83 0,606 

22 13/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

ενός Ο.Ε.Ε. θα 

πρέπει να 

εξυπηρετούν τα 

αιτήματα των 

πολιτών όσο 

100 1 7 5,80 1,225 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

απασχολημένοι 

και αν είναι 

  Valid N 100     

  

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι προσδοκίες των 

δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κυμάνθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα 

με ελάχιστη μέση τιμή 5,80, που αντιστοιχεί στην ερώτηση 13 (σχετικά με το αν οι 

υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών όσο 

απασχολημένοι και αν είναι) και μέγιστη μέση τιμή 6,91 στην ερώτηση 17 (σχετικά με 

το εάν οι υπάλληλοι ενός Ο.Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη γνώση για να 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών). Στις δύο πρώτες θέσεις παρατηρείται ότι 

οι ερωτήσεις ανήκουν στη διάσταση της “διασφάλισης”, ενώ στις τελευταίες θέσεις 

υπάρχει συγκέντρωση στις ερωτήσεις της διάστασης “ενσυναίσθηση”. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των αντιλήψεων. 

Πίνακας 5. Στατιστικά στοιχεία αντιλήψεων 

Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1 3/ΑΠΤ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών έχουν 

αξιοπρεπή 

εμφάνιση 

100 1 7 6,19 0,956 

2 16/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών είναι 

ευγενικοί με 

τους πολίτες 

100 1 7 6,06 1,198 

3 12/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών είναι 

πάντα 

πρόθυμοι να 

βοηθήσουν 

τους πολίτες 

που 

απευθύνονται 

σε αυτούς 

100 2 7 5,89 1,303 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

4 17/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών έχουν 

την κατάλληλη 

γνώση για να 

ανταποκρίνοντ

αι στα 

αιτήματα των 

πολιτών 

100 1 7 5,88 0,614 

5 2/ΑΠΤ 

Τα γραφεία 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

δείχνουν 

καθαρά και 

τακτοποιημένα 

100 1 7 5,78 1,205 

6 15/ΔΙΑ 

Οι πολίτες 

νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές 

τους με τον 

Ο.Ε.Ε. Σερρών 

100 1 7 5,71 1,409 

7 14/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

εμπνέουν 

εμπιστοσύνη 

στους πολίτες 

100 1 7 5,70 1,382 

8 11/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

ανταποκρίνοντ

αι άμεσα στα 

αιτήματα των 

πολιτών 

100 1 7 5,62 1,377 

9 9/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

επιδιώκει την 

απουσία λαθών 

στις 

συναλλαγές 

του 

100 1 7 5,59 1,150 

10 10/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

ενημερώνουν 

τον πολίτη 

σχετικά με το 

πότε θα 

εξυπηρετηθεί η 

100 1 7 5,58 1,544 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

αίτηση του 

11 7/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

σωστά από την 

πρώτη φορά 

100 1 7 5,41 1,443 

12 21/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

λειτουργεί με 

βάση το 

συμφέρον των 

πολιτών 

100 1 7 5,40 1,503 

13 5/ΑΞ 

Όταν ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

υπόσχεται να 

προσφέρει μια 

υπηρεσία, το 

κάνει 

100 1 7 5,38 1,468 

14 8/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

μέσα στο 

χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται 

100 1 7 5,35 1,452 

15 18/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

Σερρών δίνει 

ιδιαίτερη 

προσοχή στον 

κάθε πολίτη 

100 1 7 5,35 0,638 

16 6/ΑΞ 

Όταν ένας 

πολίτης έχει 

κάποιο 

πρόβλημα ο 

Ο.Ε.Ε. Σερρών 

δείχνει 

πραγματικό 

ενδιαφέρον για 

την επίλυση 

του 

100 1 7 5,23 1,392 

17 4/ΑΠΤ 

Τα έντυπα του 

Ο.Ε.Ε. Σερρών 

έχουν 

ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα 

ελκυστική 

εμφάνιση 

100 1 7 5,13 1,405 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

18 22/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

καταλαβαίνουν 

τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

100 1 7 5,07 1,498 

19 19/ΕΝ 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού του 

Ο.Ε.Ε. Σερρών 

είναι βολικές 

για τον πολίτη 

100 1 7 5,01 0,593 

20 13/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

εξυπηρετούν 

τα αιτήματα 

των πολιτών 

όσο 

απασχολημένο

ι και αν είναι 

100 1 7 4,88 1,423 

21 20/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

παρέχουν 

εξατομικευμέν

η προσοχή στις 

ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

100 1 7 4,79 1,532 

22 1/ΑΠΤ 

Τα γραφεία 

του Ο.Ε.Ε. 

Σερρών 

διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό 

100 1 7 4,53 1,230 

  Valid N 100     

  

Από τον παραπάνω πίνακα 5 φαίνεται ότι οι μέσες τιμές των αντιλήψεων 

κινήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με μέγιστη τιμή 6,19 στην ερώτηση 3 

(σχετικά με την αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε. Σερρών) και με 

ελάχιστη μέση τιμή 4,53 , η οποία είναι πάνω από την ουδέτερη θέση (4, δηλαδή ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ), στην ερώτηση 1 (σχετικά με τα διάθεση σύγχρονου 
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εξοπλισμού στα γραφεία του Ο.Ε.Ε. Σερρών). Από τα στατιστικά στοιχεία του 

παραπάνω πίνακα δεν παρατηρείται συγκέντρωση ερωτήσεων συγκεκριμένης 

διάστασης ποιότητας στις υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα χάσματα. 

Πίνακας 6. Στατιστικά στοιχεία χασμάτων 

Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1 3/ΑΠΤ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. έχουν/θα 

πρέπει να έχουν 

αξιοπρεπή 

εμφάνιση 

-0,40 1,255 

2 16/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. είναι/θα 

πρέπει να είναι 

ευγενικοί με τους 

πολίτες 

-0,84 1,255 

3 12/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. είναι/θα 

πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους 

πολίτες που 

απευθύνονται σε 

αυτούς 

-0,88 1,288 

4 13/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. 

εξυπηρετούν/θα 

πρέπει να 

εξυπηρετούν τα 

αιτήματα των 

πολιτών όσο 

απασχολημένοι και 

αν είναι 

-0,92 1,501 

5 14/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. εμπνέουν/θα 

πρέπει να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στους 

πολίτες 

-0,93 1,409 

6 11/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. 

ανταποκρίνονται/θα 

πρέπει να 

ανταποκρίνονται 

άμεσα στα 

αιτήματα των 

-0,98 1,516 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

πολιτών 

7 9/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

επιδιώκει/θα πρέπει 

να επιδιώκει την 

απουσία λαθών στις 

συναλλαγές του 

-1,02 1,304 

8 15/ΔΙΑ 

Οι πολίτες νιώθουν 

ασφαλείς/θα πρέπει 

να νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με 

τον Ο.Ε.Ε.  

-1,03 1,459 

9 17/ΔΙΑ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. έχουν/θα 

πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη γνώση 

για να 

ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα των 

πολιτών 

-1,03 1,256 

10 20/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. 

παρέχουν/θα πρέπει 

να παρέχουν 

εξατομικευμένη 

προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε 

πολίτη 

-1,04 1,469 

11 2/ΑΠΤ 

Τα γραφεία του 

Ο.Ε.Ε. δείχνουν/θα 

πρέπει να δείχνουν 

καθαρά και 

τακτοποιημένα 

-1,06 1,310 

12 22/ΕΝ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. 

καταλαβαίνουν/θα 

πρέπει να 

καταλαβαίνουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε πολίτη 

-1,06 1,288 

13 18/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. δίνει/θα 

πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή 

στον κάθε πολίτη 

-1,07 1,451 

14 10/ΑΝΤ 

Οι υπάλληλοι του 

Ο.Ε.Ε. 

ενημερώνουν/θα 

πρέπει να 

ενημερώνουν τον 

-1,09 1,613 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

πολίτη σχετικά με 

το πότε θα 

εξυπηρετηθεί η 

αίτηση του 

15 21/ΕΝ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

λειτουργεί/θα 

πρέπει να 

λειτουργεί με βάση 

το συμφέρον των 

πολιτών 

-1,16 1,528 

16 7/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

παρέχει/θα πρέπει 

να παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

σωστά από την 

πρώτη φορά 

-1,31 1,533 

17 4/ΑΠΤ 

Τα έντυπα του 

Ο.Ε.Ε. έχουν/θα 

πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα 

ελκυστική 

εμφάνιση 

-1,36 1,540 

18 8/ΑΞ 

Ο Ο.Ε.Ε. 

παρέχει/θα πρέπει 

να παρέχει τις 

υπηρεσίες του μέσα 

στο χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται 

-1,37 1,617 

19 19/ΕΝ 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού του Ο.Ε.Ε. 

είναι/θα πρέπει να 

είναι βολικές για 

τον πολίτη 

-1,41 1,956 

20 6/ΑΞ 

Όταν ένας πολίτης 

έχει κάποιο 

πρόβλημα ο Ο.Ε.Ε. 

δείχνει/θα πρέπει 

να δείχνει 

πραγματικό 

ενδιαφέρον για την 

επίλυση του 

-1,43 1,469 

21 5/ΑΞ 

Όταν ο Ο.Ε.Ε. 

υπόσχεται/θα 

πρέπει να 

υπόσχεται να 

προσφέρει μια 

-1,46 1,532 
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Α/Α 
Α/Α ΕΡΩΤ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

υπηρεσία, το κάνει 

22 1/ΑΠΤ 

Τα γραφεία του 

Ο.Ε.Ε. διαθέτουν / 

θα πρέπει να 

διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό 

-2,20 1,699 

  

Στον πίνακα 6 παρατίθενται τα χάσματα ξεκινώντας από το μικρότερο χάσμα 

και καταλήγοντας στο μεγαλύτερο. Το μικρότερο χάσμα είναι -0,40 και αφορά την 

ερώτηση 3 (σχετικά με την εμφάνιση των υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε.), ενώ το μεγαλύτερο 

χάσμα είναι -2,20 και αφορά την ερώτηση 1 (σχετικά με τη διάθεση σύγχρονου 

εξοπλισμού στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.). Στα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία χασμάτων 

είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κάποια τάση συγκέντρωσης σε συγκεκριμένη διάσταση 

ποιότητας. 

 

4.9 Επίδραση βαθμού σημαντικότητας 

  

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι προσδιόρισαν το 

βαθμό σημαντικότητας που αποδίδουν σε κάθε μια διάσταση ποιότητας της υπηρεσίας 

με τρόπο ώστε το σύνολο της βαθμολογίας να είναι ίσο με 100. Ο βαθμός 

σημαντικότητας εντοπίζει τις διαστάσεις στις οποίες οι πολίτες του Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία κατά τις συναλλαγές τους. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι δυνατόν μια διάσταση να έχει υψηλές τιμές χάσματος και να 

θεωρείται ως υποψήφια για βελτίωση από τη διοίκηση της υπηρεσίας, ωστόσο αν ο 

βαθμός σημαντικότητας είναι χαμηλός τότε η θέσπιση προτεραιοτήτων μπορεί να 

αλλάξει. Στον πίνακα 7 καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία για τους βαθμούς 
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σημαντικότητας που έδωσαν οι ερωτώμενοι σε φθίνουσα κατάταξη ως προς το μέσο 

όρο. 

Πίνακας 7. Βαθμός σημαντικότητας ανά διάσταση 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΜΙΝ ΜΑΧ 
ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 10 50 24,44 6,384 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 5 50 23,74 7,798 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 0 50 22,02 6,903 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 5 30 15,93 6,184 

ΑΠΤΟΤΗΤΑ 0 30 13,87 5,920 

  

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι οι σημαντικότερες διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών για τους πολίτες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών είναι 

η “διασφάλιση” και η “αξιοπιστία”. Η τρίτη σημαντικότερη διάσταση είναι η διάσταση 

της “ανταπόκρισης”, ενώ ακολουθεί η διάσταση της “ενσυναίσθησης” και τελευταία σε 

σημαντικότητα η διάσταση της “απτότητας”, με σημαντική διαφορά από την πρώτη 

διάσταση της “διασφάλισης”.  

 

 

4.10 Ανάλυση των γενικών ερωτήσεων 

 

 

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου της έρευνας περιλαμβάνει γενικές 

ερωτήσεις. Οι πρώτες τρεις ερωτήσεις αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4.5 του ερευνητικού 
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μέρους της παρούσας εργασίας. Οι υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις του τμήματος αυτού 

ζητούσαν από τους ερωτώμενους να εκτιμήσουν το γενικό επίπεδο ποιότητας και το 

βαθμό ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας Σερρών, καθώς και το βαθμό στον οποίο γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι συνολικές μέσες τιμές που δόθηκαν στις 

ερωτήσεις αυτές από τους ερωτώμενους φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα, όπου 

οι συνολικές μέσες τιμές κυμαίνονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο γύρω 5,5. 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Γ4, Γ5, Γ6

5,63

5,71

5,48

Γ4

Γ5

Γ6

 

Οι κατανομές των απαντήσεων φαίνονται στις παρακάτω πίτες. Στην εκτίμηση 

της συνολικής ποιότητας το πολύ υψηλό ποσοστό 87% κινήθηκε σε βαθμολογίες από 5 

έως 7. Σχετικά με την εκτίμηση του συνολικού βαθμού ικανοποίησης η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση με 37% παρατηρήθηκε στην υψηλή βαθμολογία 6, με το 26% και 25% να 

δίνει βαθμολογίες 7 και 5 αντίστοιχα, εξίσου πολύ υψηλές βαθμολογίες. Στην τελευταία 

ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου, το 53% των ερωτώμενων δήλωσε 

ότι γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο που λειτουργεί ο Ο.Ε.Ε. Σερρών, δίνοντας τις 

υψηλότερες βαθμολογίες 6 και 7. Μόνο το 4% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον τρόπο που 

λειτουργεί η υπηρεσία. (βαθμολογίες κάτω από μέση βαθμολογία 4)  



 

 108 

Εκτιμήστε το συνολικό επ ίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της Εργατικής Εστίας Σερρών

4% 8%

30%

31%

26%

1%

<1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Εκτιμήστε το συνολικό βαθμό ικανοποίησης σας από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της Εργατικής Εστίας Σερρών

1% 9%

25%

37%

26%

1%1% <1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

Εκτιμήστε το βαθμό στον οποίο γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργει η Εργατική Εστία Σερρών για τα θέματα που σας αφορούν

1% 5%
16%

25%
28%

25% <1>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

 

 

 

4.11 Καταγεγραμμένα σχόλια και παρατηρήσεις 
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Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχε η δυνατότητα ο ερωτώμενος 

να εκθέσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του για τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας 

Σερρών ή/και για την έρευνα. Στο παράρτημα Β παρατίθεται πίνακας με όλα τα σχόλια 

που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια για τον Ο.Ε.Ε. 

Από τα σχόλια του παραρτήματος Β φαίνεται πως οι πολίτες ζητούν 

περισσότερες εφαρμογές μέσω διαδικτύου από τον Ο.Ε.Ε., ηλεκτρονική σύνδεση με 

άλλες υπηρεσίες όπως ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ., ΟΑΕΔ., προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των 

δικαιολογητικών κατά τη διανομή των παροχών. Επιπλέον κάτι πολύ σημαντικό που 

σημειώθηκε είναι ότι πολλοί από τους ερωτώμενους θεωρούν υπεύθυνη για την 

δυσλειτουργία του Ο.Ε.Ε. την πολιτική ηγεσία, τονίζοντας πως οι υπάλληλοι είναι 

εκτελεστικά όργανα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών πάνω στις 

υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους και φυσικά θεωρούν άδικες κάποιες από τις 

πολιτικές αποφάσεις, όπως τη μείωση των παροχών σε σχέση με άλλα χρόνια, 

αποτέλεσμα όμως της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.  

 

 

4.12 Σύγκριση των στατιστικών αποτελεσμάτων του Ο.Ε.Ε. Σερρών με 

αποτελέσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών 

 

 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η σύγκριση των στατιστικών αποτελεσμάτων του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών με αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών σε 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι τα αποτελέσματα έρευνας που 

αφορούν τη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης,  

σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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την περίοδο 2009-2010 (Ε.Ε.Α. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ‘Έρευνα ικανοποίησης 

πολιτών στη Π.Κ.Μ. και στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, 2010). 

Όσον αφορά την κατανομή του φύλλου στην έρευνα που αφορούσε τον Ο.Ε.Ε. 

Σερρών συμμετείχαν 43% άνδρες και 57% γυναίκες, σε αντίθεση με το Δασαρχείο 

Θεσσαλονίκης, όπου στην έρευνα που το αφορά συμμετείχαν 80,61% άνδρες και μόλις 

19,39% γυναίκες.  

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή την πλειοψηφία των ερωτώμενων και 

στις δύο έρευνες τη συγκεντρώνει η ηλικιακή κατηγορία 31-45 ετών, με ποσοστό 60% 

για τον Ο.Ε.Ε. και 46,46% για το Δασαρχείο, ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία 46-60 

ετών με ποσοστό 16% για τον Ο.Ε.Ε. και 43,43% για το Δασαρχείο. 

Σχετικά με την κατανομή μορφωτικού επιπέδου στο ερωτηματολόγιο του Ο.Ε.Ε. 

απάντησαν 30% απόφοιτοι Λυκείου, 28% απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, 16% απόφοιτοι 

Δημοτικού και 13% απόφοιτοι Γυμνασίου. Στο Δασαρχείο απάντησαν 76,53% 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ποσοστό που θεωρείται πολύ υψηλό σε αντίθεση με τον Ο.Ε.Ε. που 

η πλειοψηφία των ερωτώμενων ήταν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην κατηγορία ερώτησης που αφορά την κατανομή συχνότητας επαφών στον 

Ο.Ε.Ε. το 57% επισκέπτεται την υπηρεσία 1-2 φορές το χρόνο, ενώ μόνο το 7% 

επισκέπτεται την υπηρεσία πάνω από 4 φορές. Στο Δασαρχείο η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων επισκέπτεται την υπηρεσία 1-6 φορές το χρόνο. 

Όσον αφορά την κατανομή του χρόνου επαφών και στις δύο υπηρεσίες το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων έχει επαφές με τις υπηρεσίες πάνω από 3 

χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 62% έχει επαφές με τον Ο.Ε.Ε. πάνω από 3 χρόνια, ενώ 

στο Δασαρχείο το 76% έχει επαφές πάνω από 3 χρόνια. 

Εντυπωσιακό είναι το πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτώμενων που προτιμούν 

συναλλαγές με προσωπική επαφή. Έτσι στον Ο.Ε.Ε. το 90% επιλέγει την προσωπική 
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επαφή με την υπηρεσία και το 87,50% επιλέγει επίσης την προσωπική επαφή 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.  

Παρακάτω παρουσιάζονται πίνακες που αφορούν τις μέσες τιμές προσδοκίας, 

αντίληψης και χάσματος ανά διάσταση ποιότητας στις δύο υπηρεσίες. 

 

Πίνακας 8: Μέσες τιμές προσδοκίας, αντίληψης και χάσματος ανά διάσταση ποιότητας 

στον Ο.Ε.Ε. Σερρών. 

 Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

Απτότητα (Tangibles) (ΑΠΤ) 6,6625 5,4075 -1,255 

Αξιοπιστία (Reliability) (ΑΞ) 6,71 5,388 -1,318 

Ανταπόκριση (Responsiveness) (ΑΝΤ) 6,46 5,4925 -0,9675 

Διασφάλιση (Assurance) (ΔΙΑ) 6,795 5,8375 -0,9575 

Ενσυναίσθηση (empathy) (ΕΝ) 6,272 5,124 -1,148 

 

Πίνακας 9: Μέσες τιμές προσδοκίας, αντίληψης και χάσματος ανά διάσταση ποιότητας 

στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

 Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

Απτότητα (Tangibles) (ΑΠΤ) 6,4425 4,5150 -1,9275 

Αξιοπιστία (Reliability) (ΑΞ) 6,8580 4,7775 -2,0805 

Ανταπόκριση (Responsiveness) (ΑΝΤ) 6,5875 4,7400 -1,8475 

Διασφάλιση (Assurance) (ΔΙΑ) 6,7775 4,8633 -1,9142 

Ενσυναίσθηση (empathy) (ΕΝ) 6,3820 4,4520 -1,9300 
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Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι οι μέσες τιμές προσδοκίας και για τις 

δύο υπηρεσίες είναι κοντά στο 5,5, ενώ οι μέσες τιμές αντίληψης ανά διάσταση 

ποιότητας είναι κοντά στο 5,5 για τον Ο.Ε.Ε. και κοντά στο 4,5 για το Δασαρχείο. Το 

μεγαλύτερο χάσμα και για τις δύο υπηρεσίες παρατηρείται στη διάσταση ποιότητας 

“αξιοπιστία” με τιμή -1,318 στον Ο.Ε.Ε. και -2,0805 για το Δασαρχείο.  

Το μικρότερο χάσμα και για τον Ο.Ε.Ε. Σερρών και για το Δασαρχείο 

Θεσσαλονίκης παρατηρείται στην ερώτηση 3, που αφορά την αξιοπρεπή εμφάνιση των 

υπαλλήλων με αρνητικό χάσμα και στις δύο υπηρεσίες -0,40 και -0,69 αντίστοιχα. Το 

μεγαλύτερο χάσμα παρατηρείται επίσης στην ίδια ερώτηση και για τις δύο υπηρεσίες, 

την ερώτηση 1, που αφορά τη διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού σε αυτές. Έτσι στον 

Ο.Ε.Ε. Σερρών το χάσμα είναι -2,20 και στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης το χάσμα είναι  

-3,02. Γενικότερα, αυτό που διακρίνεται από τους παραπάνω συγκριτικούς πίνακες 

είναι ότι στον Ο.Ε.Ε. Σερρών οι μέσες τιμές προσδοκίας κυμαίνονται κοντά στο 6,5, οι 

μέσες τιμές αντίληψης κοντά στο 5,5, με αποτέλεσμα το χάσμα να είναι αρνητικό για 

όλες τις ερωτήσεις της έρευνας και κοντά στο -1. Στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης οι 

μέσες τιμές προσδοκίας είναι κοντά στο 6,50, οι μέσες τιμές αντίληψης είναι 

χαμηλότερες από ότι οι αντίστοιχες στον Ο.Ε.Ε. Σερρών, με αποτέλεσμα το χάσμα που 

προκύπτει να είναι επίσης αρνητικό για όλες τις ερωτήσεις της έρευνας και μεγαλύτερο 

από ότι στον Ο.Ε.Ε. Σερρών κοντά στο -2. 

 Σχετικά με τον βαθμό σημαντικότητας παρακάτω διακρίνεται ο βαθμός 

σημαντικότητας στην κάθε υπηρεσία ανά διάσταση ποιότητας. 

 

 

 

 

 



 

 113 

Πίνακας 10: Βαθμός σημαντικότητας ανά διάσταση στον Ο.Ε.Ε. Σερρών 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΜΙΝ ΜΑΧ 
ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 10 50 24,44 6,384 

2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 5 50 23,74 7,798 

3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 0 50 22,02 6,903 

4. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 5 30 15,93 6,184 

5. ΑΠΤΟΤΗΤΑ 0 30 13,87 5,920 

 

Πίνακας 11: Βαθμός σημαντικότητας ανά διάσταση στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΜΙΝ ΜΑΧ 
ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 0 80 26,57 15,632 

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 4 60 26,25 13,731 

3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 0 60 20,64 10,828 

4. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 0 50 14,10 8,723 

5. ΑΠΤΟΤΗΤΑ 0 50 12,44 10,211 

  

Στην περίπτωση του Ο.Ε.Ε. Σερρών το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας για 

τους ερωτώμενους της έρευνας κατέχει η διάσταση ποιότητας “διασφάλιση”, ενώ για το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης η “αξιοπιστία” με μέσο όρο 26,57 και να ακολουθεί με μικρή 

διαφορά η διάσταση ποιότητας “διασφάλιση” με μέσο όρο 26,25. Στην τελευταία θέση 
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όσον αφορά τον βαθμό σημαντικότητας και στις δύο υπηρεσίες υπάρχει η διάσταση 

“απτότητα”, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ερωτώμενοι και των δύο ερευνών δεν 

δίνουν μεγάλη σημασία στις υποδομές, σε σχέση πάντα με τις άλλες διαστάσεις 

ποιότητας. 

 

4.13 Συμπεράσματα έρευνας  

  

 

Η έρευνα που αφορούσε τη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο SERVQUAL, ένα 

εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη μέτρηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού βασίζεται σε μια σειρά 

ερωτήσεων που στόχο έχουν την εκτίμηση των προσδοκιών και των αντιλήψεων του 

πολίτη και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το χάσμα που προκύπτει από 

προσδοκώμενη και αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Στόχος της χρήσης του εργαλείου 

SERVQUAL είναι να βοηθήσει τη διοίκηση ενός οργανισμού στη λήψη αποφάσεων και 

στη θέσπιση στόχων βελτίωσης, μέσα από τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν.  

 Ο συνδυασμός των αρνητικών χασμάτων με τις πιο βαρύνουσες προσδοκίες 

μπορεί να αποτελέσει κριτήριο, το οποίο θα βοηθήσει ώστε να θεσπιστούν 

προτεραιότητες που θα οδηγήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Στις περιπτώσεις όπου τα 

χάσματα είναι θετικά, δηλαδή οι αντιλήψεις ξεπερνούν τις προσδοκίες, τότε αυτές οι 

περιπτώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα βελτίωσης (benchmarking). Επιπλέον, 

στις ενέργειες που θα ακολουθήσει μια δημόσια υπηρεσία προκειμένου να βελτιώσει 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σημαντικό ρόλο πρέπει να έχει και η 

άποψη του πολίτη όσον αφορά τη σημασία που δίνει σε κάθε διάσταση ποιότητας. 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα εξής: 
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Τα χάσματα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων προέκυψαν αρνητικά για όλες 

τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. (22 ερωτήσεις) 

Οι προσδοκίες των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

Οργανισμό Εργατικής Εστίας κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά τις 

αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό 

κινήθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα συγκεντρώνοντας σε όλες τις ερωτήσεις 

τιμές πάνω από την ουδέτερη θέση 4. Επιπλέον από την έρευνα παρατηρείται ότι δεν 

παρουσιάζεται συγκέντρωση υψηλών ή χαμηλών τιμών σε ερωτήσεις συγκεκριμένης 

διάστασης ποιότητας. 

Σχετικά με τα χάσματα μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων, το 

μεγαλύτερο χάσμα (-2,20) παρατηρείται στην ερώτηση 1, που αφορά τη διάθεση 

σύγχρονου εξοπλισμού στα γραφεία του Ο.Ε.Ε. και το μικρότερο χάσμα (-0,40) 

παρατηρείται στην ερώτηση 3, που αφορά την αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων του 

Οργανισμού. 

Οι σημαντικότερες διαστάσεις για τους ερωτώμενους που συμμετείχαν στην 

έρευνα του Ο.Ε.Ε. είναι η “διασφάλιση”, ακολουθεί η “αξιοπιστία”, τρίτη σε 

σημαντικότητα έρχεται η “ανταπόκριση”, ακολουθεί η “ενσυναίσθηση” και τελευταία 

σε σημαντικότητα είναι η διάσταση της “απτότητας”. 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ερωτηματολογίου, η έρευνα έδειξε τα 

εξής: 

Η εκτίμηση της συνολικής ποιότητας είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο με μέση 

τιμή 5,63, το ίδιο υψηλή είναι και η μέση τιμή που αφορά το βαθμό ικανοποίησης των 

πολιτών (5,71), ενώ όσον αφορά τη γνώση του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας η 

μέση τιμή των απαντήσεων είναι 5,48.  

Από τα αποτελέσματα τις έρευνας φαίνεται ότι οι περισσότεροι πολίτες (57%) 

έρχονται σε επαφή με την υπηρεσία 1-2 φορές το χρόνο, η πλειοψηφία αυτών (62%) 
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έρχεται σε επαφή με τον Ο.Ε.Ε. πάνω από 3 χρόνια. Εντυπωσιακό είναι το πάρα πολύ 

υψηλό ποσοστό των ερωτώμενων οι οποίοι προτιμούν την προσωπική επαφή με την 

υπηρεσία προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Το μεγάλο ποσοστό αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν δίνει πολλές δυνατότητες στους δικαιούχους του ώστε να 

εξυπηρετηθούν μέσω του διαδικτύου (αυτό φαίνεται και μέσα από τα σχόλια-

παρατηρήσεις) και ότι οι πλειοψηφία των δικαιούχων πολύ πιθανό να μην είναι 

εξοικειωμένη με τη χρήση αυτού.  

Από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις διαπιστώνεται επίσης πέρα από το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω του διαδικτύου, ότι οι 

υπάλληλοι τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, αφού είναι 

εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας. Θεωρούν μεγάλο των όγκο 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εξασφάλιση των παροχών του 

Οργανισμού, για αυτό το λόγο κάποιοι προτείνουν την ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ 

των υπηρεσιών, όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. κλπ. Αυτές οι παρατηρήσεις θα 

μπορούσαν πιθανόν να αποτελέσουν και αντικείμενο εκτενέστερης μελλοντικής 

διερεύνησης. 

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα θα μπορούσε 

να αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του Ο.Ε.Ε. και την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών. Αποτελεί λοιπόν ένα πρώτο 

σκαλοπάτι στη διαδικασία βελτίωσης του Οργανισμού. Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί 

ότι η αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου ενισχύεται όταν η εφαρμογή του 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά έτος) και φυσικά μετά την 

υλοποίηση των αλλαγών που αποφασίζονται για την επίτευξη βελτιώσεων. Αυτή η 

διαδικασία θεωρείται σημαντική και γιατί οι προτιμήσεις των πολιτών αλλάζουν συχνά, 

αλλά και γιατί η διαδικασία αυτή είναι ωφέλιμη σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης και 
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βελτίωσης. Οπότε μέσα από τέτοιες ενέργειες μπορεί να επιτευχθεί αύξηση της 

ικανοποίησης των πολιτών και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός. 

 

4.14 Προτάσεις 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που αφορά τη μέτρηση ικανοποίησης των 

πολιτών στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Σερρών, η διοίκηση του Οργανισμού θα 

πρέπει να αντλήσει τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχει η έρευνα και να προχωρήσει 

στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων βελτίωσης.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει αρνητικό χάσμα και στις 22 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη βελτίωσης του 

Οργανισμού σε όλους τους τομείς. Βέβαια θα πρέπει να δοθούν προτεραιότητες στις 

ερωτήσεις οι οποίες ανήκουν στη διάσταση ποιότητας “διασφάλιση”, η οποία 

θεωρήθηκε ως η πιο σημαντική από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Ο Οργανισμός 

θα πρέπει να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του, ώστε να είναι περισσότερο 

ευγενικοί, να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες και να έχουν τις κατάλληλες 

γνώσεις όσον αφορά τα αντικείμενα εργασιών του Οργανισμού. Προκειμένου να 

επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων, μέσα 

από την οποία θα επικαιροποιούνται οι γνώσεις τους, αλλά και θα τους βοηθάει ώστε να 

χρησιμοποιούν τους κατάλληλους τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες, όσο 

απαιτητικοί και δύσκολοι είναι αυτοί. Το Τμήμα Προσωπικού θα πρέπει να σταματήσει 

να λειτουργεί με γραφειοκρατικούς τρόπους, όπως άλλωστε γίνεται στους 

περισσότερους δημόσιους οργανισμούς, και να αρχίσει να εφαρμόζει τις αρχές 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
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 Όσον αφορά τη διάσταση ‘αξιοπιστία’ που είναι η δεύτερη σε βαθμό 

σημαντικότητας κατά τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ο Οργανισμός θα πρέπει να 

προσέξει έτσι ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες που υπόσχεται. Έτσι για παράδειγμα, 

όταν υπόσχεται στην αρχή του έτους ότι θα πραγματοποιηθεί η διανομή μιας παροχής 

(π.χ. δελτίων αγοράς βιβλίων), θα πρέπει να το κάνει. Η μη χορήγηση τελικά των 

υποσχόμενων παροχών δημιουργεί απογοήτευση στους πολίτες και τη δημιουργία 

έλλειψης αξιοπιστίας προς τον Οργανισμό. Βέβαια στις μέρες μας κάποιες από τις 

παροχές δεν διανέμονται τελικά λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. 

Με την χρήση της κατάλληλης πληροφόρησης και ενημέρωσης προς τους πολίτες, ίσως 

το αρνητικό χάσμα που αφορά την διάσταση ‘αξιοπιστία’ να ήταν μικρότερο. 

Επιπρόσθετα, είναι πολύ σημαντικό ο Ο.Ε.Ε. να είναι συνεπής στα χρονικά περιθώρια 

που υπόσχεται. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανακοινώνεται ότι η διανομή δελτίων 

κοινωνικού τουρισμού θα αρχίσει τον Δεκέμβριο και αυτή τελικά να αρχίζει το 

Φεβρουάριο.   

 Σχετικά με τη διάσταση ‘ανταπόκριση’ οι υπάλληλοι θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται όσο γίνεται πιο άμεσα και με τον κατάλληλο τρόπο στα αιτήματα των 

πολιτών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει όπως αναφέρθηκε παραπάνω να εκπαιδεύετε το 

προσωπικό. Βέβαια οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να έχουν και 

ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων, προκειμένου να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετείται ένας μεγάλος 

αριθμός δικαιούχων από ένα ή δύο υπαλλήλους (αριθμός υπαλλήλων που διαθέτουν οι 

περισσότερες υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε. στις επαρχιακές πόλεις). Και μπορεί η πρόσληψη 

τακτικών υπαλλήλων να μην θεωρείται καλή λύση εξαιτίας των περιορισμένων 

οικονομικών πόρων, ωστόσο θα μπορούσε να ενισχύεται ο Οργανισμός από εποχικό 

προσωπικό ή να ικανοποιεί τις ανάγκες του μέσω αποσπάσεων. 
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 Η διάσταση ποιότητας ‘ενσυναίσθηση’ έρχεται τέταρτη σε βαθμό 

σημαντικότητας για τους ερωτώμενους. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν 

τόσο η διοίκηση, όσο και οι εργαζόμενοι ότι ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργεί με 

βάση το συμφέρον των πολιτών και όχι με βάση το συμφέρον των ιδίων, των 

συνδικάτων, των σωματείων και άλλων φορέων που τελικά δεν στοχεύουν στην 

ικανοποίηση των δικαιούχων του Οργανισμού. Σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης του 

κοινού, αυτό είναι κοινό για τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι φυσικό ο πολίτης να επιθυμεί το 

μεγαλύτερο δυνατό εύρος όσον αφορά το ωράριο εξυπηρέτησης. Αυτό δεν είναι εύκολο 

να πραγματοποιηθεί, αλλά περιπτώσεις υπηρεσιών που εξυπηρετούν το κοινό μόνο μια 

ή δύο ώρες επίσης δεν είναι σωστό. 

 Τέλος, σχετικά με τη διάσταση ποιότητας ‘απτότητα’, στην οποία δίνουν τη 

μικρότερη σημασία οι ερωτώμενοι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές προς το 

καλύτερο. Η διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη τόσο 

για τους υπαλλήλους, όσο και για τους δικαιούχους, αφού θα μπορούσαν να μειωθούν 

οι χρόνοι αναμονής. Τα καθαρά και τακτοποιημένα γραφεία, η αξιοπρεπή εμφάνιση 

των υπαλλήλων και τα ξεκάθαρα έντυπα του Οργανισμού θα μπορούσαν να βελτιωθούν 

και χωρίς την απαίτηση αρκετών οικονομικών πόρων. 

 Επιπρόσθετα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις των πολιτών. Μέσα από την κατάλληλη αξιολόγηση αυτών αρχικά και 

έπειτα τη θέσπιση των σχετικών μέτρων μπορεί να πετύχει ο Οργανισμός την αύξηση 

της ικανοποίησης των πολιτών/χρηστών του. Θα πρέπει λοιπόν να πραγματοποιούνται 

ανάλογες έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν οι 

ανάγκες των πολιτών, οι οποίες είναι γεγονός ότι αλλάζουν συχνά. Με αυτόν τον τρόπο 

επίσης θα διαπιστώνεται και κατά πόσο έχουν πετύχει προγενέστερα μέτρα που πήρε ο 

Οργανισμός προκειμένου να βελτιωθεί. Παράλληλα προτείνεται η εγκατάσταση κυτίων 
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παραπόνων σε όλες τις υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε., οι πληροφορίες των οποίων θα πρέπει να 

αξιολογούνται από ειδικούς και οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση και 

προσαρμογή των προσφερομένων υπηρεσιών στις απαιτήσεις των πολιτών.  

 Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας επιβάλλεται σε κάθε δημόσιο 

Οργανισμό. Με την πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών γίνονται πιο 

αποδοτικές και αποτελεσματικές οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να 

εφαρμοστεί η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών της χώρας. 

Για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε ο πολίτης να ταλαιπωρείται με το να επισκέπτεται δύο 

και τρεις υπηρεσίες, προκειμένου να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από τον Ο.Ε.Ε. για την διανομή των παροχών του. (π.χ. προσκόμιση βεβαίωσης 

ανεργίας από Ο.Α.Ε.Δ., εκκαθαριστικού εφορίας, απόφασης σύνταξης από ΙΚΑ κλπ για 

να λάβει δελτία κοινωνικού τουρισμού) 

 Τέλος, ο Ο.Ε.Ε. θα μπορούσε να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες από άλλες 

έρευνες δημοσίων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που κάποιες άλλες υπηρεσίες 

καταφέρνουν θετικά χάσματα μεταξύ των προσδοκιών και αντιλήψεων, αυτές οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση από τους υπόλοιπους 

δημόσιους Οργανισμούς. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο επιβάλλεται η σύσταση Δ/νσης 

Ποιότητας στον Οργανισμό, οι οποία θα στελεχώνεται από τα κατάλληλα άτομα και 

πάντα με την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Υπάρχουν τρόποι που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών καθώς και των 

εργαζομένων αρκεί να πιστέψουν όλοι στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και 

συμβάλλοντας ο καθένας με τον τρόπο τους στην επίτευξη αυτής. 
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Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

 Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου 

εξετάζει τη γνώμη σας σχετικά με τις 

υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει 

γενικότερα ένας Οργανισμός 

Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) 
 

Αυτό που μας ενδιαφέρει σ’ αυτό το 

τμήμα του ερωτηματολογίου είναι ο 

βαθμός ο οποίος καλύτερα 

αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες σας 

από τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας 

«Ιδανικός Οργανισμός Εργατικής 

Εστίας».  
 

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό στον 

οποίο πιστεύετε ότι ένας ιδανικός 

Οργανισμός Εργατικής Εστίας θα 

πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά από το 1 (διαφωνώ 

απόλυτα) μέχρι το 7 (συμφωνώ 

απόλυτα). 

 

  
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου 

εξετάζει τη γνώμη σας σχετικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός 

Εργατικής Εστίας Σερρών 
 

 

Αυτό που μας ενδιαφέρει σ’ αυτό το τμήμα 

του ερωτηματολογίου είναι ο βαθμός ο 

οποίος καλύτερα αντιπροσωπεύει την 

αντίληψή σας για τις υπηρεσίες που 

λαμβάνετε από τον «Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας Σερρών».  
 

 

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό στον 

οποίο πιστεύετε ότι ο Οργανισμός 

Εργατικής Εστίας Σερρών παρουσιάζει 

πράγματι τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) μέχρι το 7 

(συμφωνώ απόλυτα). 

 

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       



 

 124 

α/α ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

1 Τα γραφεία «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Τα γραφεία του «Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας Σερρών» διαθέτουν σύγχρονο 

εξοπλισμό 

  
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

2 Τα γραφεία «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Τα γραφεία του «Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας Σερρών» δείχνουν καθαρά και 

τακτοποιημένα 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

3 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να έχουν 

αξιοπρεπή εμφάνιση 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» έχουν 

αξιοπρεπή εμφάνιση 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

4 Τα έντυπα «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική 

εμφάνιση 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Τα έντυπα του «Οργανισμού Εργατικής 

Εστίας Σερρών» έχουν ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση 

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
5 Όταν ο «Οργανισμός Εργατικής 

Εστίας» υπόσχεται να προσφέρει μια 

υπηρεσία, θα πρέπει να το κάνει 

  
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Όταν ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» υπόσχεται να προσφέρει μια 

υπηρεσία, το κάνει 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

6 Όταν ένας πολίτης έχει κάποιο 

πρόβλημα, ο «Οργανισμός Εργατικής 

Εστίας» θα πρέπει να δείχνει 

πραγματικό ενδιαφέρον για την 

επίλυσή του 

 
Διαφωνώ ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 
απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Όταν ένας πολίτης έχει κάποιο πρόβλημα, 

ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον 

για την επίλυσή του 

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
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α/α ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

7 Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του 

σωστά από την πρώτη φορά  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» παρέχει τις υπηρεσίες του 

σωστά από την πρώτη φορά  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

8 Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του 

μέσα στο χρονικό περιθώριο που 

υπόσχεται 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα 

στο χρονικό περιθώριο που υπόσχεται 

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

9 Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να επιδιώκει την απουσία 

λαθών στις συναλλαγές του  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» επιδιώκει την απουσία λαθών 

στις συναλλαγές του 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

10 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

ενημερώνουν τον πολίτη σχετικά με το 

πότε θα εξυπηρετηθεί η αίτησή του 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» ενημερώνουν 

τον πολίτη σχετικά με το πότε θα 

εξυπηρετηθεί η αίτησή του 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

11 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα 

των πολιτών 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» 

ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των 

πολιτών 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
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α/α ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

12 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους 

πολίτες που απευθύνονται σε αυτούς 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» είναι πάντα 

πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που 

απευθύνονται σε αυτούς 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

13 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών 

όσο απασχολημένοι και αν είναι 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» εξυπηρετούν 

τα αιτήματα των πολιτών όσο 

απασχολημένοι και αν είναι 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
14 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στους πολίτες 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

15 Οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν 

ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τον 

«Οργανισμό Εργατικής Εστίας» 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τον «Οργανισμό 

Εργατικής Εστίας Σερρών» 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

16 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να είναι 

ευγενικοί με τους πολίτες 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» είναι 

ευγενικοί με τους πολίτες 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

17 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να έχουν 

την κατάλληλη γνώση για να 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 

πολιτών 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» έχουν την 

κατάλληλη γνώση για να ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα των πολιτών  

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
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α/α ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

18 Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον 

κάθε πολίτη 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον 

κάθε πολίτη  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

19 Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού «Ενός 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να είναι βολικές για τον πολίτη  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού του 

«Οργανισμού Εργατικής Εστίας Σερρών» 

είναι βολικές για τον πολίτη  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

20 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή 

στις ανάγκες του κάθε πολίτη  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» παρέχουν 

εξατομικευμένη προσοχή στις ανάγκες 

του κάθε πολίτη 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

21 Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας» θα 

πρέπει να λειτουργεί με βάση το 

συμφέρον των πολιτών 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Ο «Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

Σερρών» λειτουργεί με βάση το συμφέρον 

των πολιτών  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  

22 Οι υπάλληλοι «Ενός Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας» θα πρέπει να 

καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε πολίτη  

 

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       

Οι υπάλληλοι του «Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας Σερρών» 

καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του 

κάθε πολίτη 

  

 
διαφωνώ  ούτε συμφωνώ  συμφωνώ 

απόλυτα  ούτε διαφωνώ  απόλυτα 

       5.  6.  7.  
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Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Παρακάτω καταγράφονται πέντε διαστάσεις/στοιχεία για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών που προσφέρει ένας Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Παρακαλούμε 

να σημειώσετε το βαθμό σημαντικότητας που δίνετε σε κάθε διάσταση/στοιχείο όταν 

αξιολογείτε την ποιότητα των υπηρεσιών της, με τρόπο ώστε το σύνολο της 

βαθμολογίας να είναι 100. Όσο πιο σημαντική είναι για εσάς κάθε μία από τις 

παρακάτω πέντε διαστάσεις τόσο υψηλότερη βαθμολογία πρέπει να της δώσετε.  

1. 

Εμφάνιση των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού και του προσωπικoύ του 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας 

 

 

____________ 

 

 

βαθμοί 

2. 
Ικανότητα παροχής των υπηρεσιών με 

αξιοπιστία και ακρίβεια 

 

____________ 

 

βαθμοί 

3. 
Προθυμία παροχής βοήθειας και 

γρήγορης εξυπηρέτησης στον πολίτη 

 

____________ 

 

βαθμοί 

4. 
Υπάλληλοι που διαθέτουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και εμπνέουν εμπιστοσύνη 

 

____________ 

 

βαθμοί 

5. 

Εκδήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος 

και παροχή ιδιαίτερης προσοχής στις 

ανάγκες του κάθε πολίτη 

 

 

____________ 

 

 

βαθμοί 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 βαθμοί 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΧΕΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100 
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Προσδιορίστε τη συχνότητα συναλλαγών σας με την Εργατική Εστία Σερρών.  

1.  Έχω έρθει σε επαφή μόνο μία φορά μέχρι τώρα 

2.  Έχω συναλλαγές κατά μέσο όρο …….. φορές το χρόνο 

 

 

2. Καθορίστε το χρόνο συναλλαγών σας με την Εργατική Εστία Σερρών. 

1.  Έχω συναλλαγές εδώ και ένα χρόνο 

2.  Έχω συναλλαγές από 1 έως 3 χρόνια  

3.  Έχω συναλλαγές περισσότερο από 3 χρόνια 

 

 

3. Προσδιορίστε τον τρόπο συναλλαγής σας με την Εργατική Εστία Σερρών. 

1.  Έχω προσωπική επαφή 

2.  Η επαφή μου γίνεται με διάφορους τρόπους εκτός προσωπικής επαφής 

(π.χ. ιντερνέτ, τηλέφωνο, Κ.Ε.Π. κλπ) 

 

 

4. Εκτιμήστε το συνολικό επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της 

Εργατικής Εστίας Σερρών. 

 

πολύ         πολύ 

χαμηλό       υψηλό 
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5. Εκτιμήστε το συνολικό βαθμό ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

της Εργατικής Εστίας Σερρών. 

 

πολύ         πολύ 

χαμηλός       υψηλός 

 

       

 

 

6. Εκτιμήστε το βαθμό στον οποίο γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 

Εργατική Εστία Σερρών για τα θέματα που σας αφορούν 

 

πολύ         πολύ 

χαμηλός       υψηλός 
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Δ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Φύλο     

1.  άνδρας   2.  γυναίκα 

 

Ηλικία 

1.  18 έως 30  2.  31 έως 45   

3.  46 έως 60  4.  πάνω από 60 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

1.  Δημοτικό  4.  ΑΕΙ / ΤΕΙ   

2.  Γυμνάσιο  5.  Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

3.  Λύκειο   6.  Άλλο 

Ιδιότητα – επάγγελμα (συμπληρώστε) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

Σχόλια – παρατηρήσεις (προαιρετικά) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….... 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Καλύτερη ενημέρωση για τα προγράμματα του Ο.Ε.Ε. 

2 

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να έχει και ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες για τις 
παροχές του Ο.Ε.Ε. επιπλέον τις περισσότερες φορές η στάση των υπαλλήλων 
εξαρτάται από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας αναφορικά με τον Ο.Ε.Ε. 
(λειτουργία, παροχές κλπ) οπότε είναι δύσκολη η αξιολόγηση τους με βάση το γεγονός 
ότι λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα. 

3 

Καλύτερη μηχανογράφηση, ποιο δίκαιη κατανομή των παροχών (πχ όρια 
εισοδήματος), μεγαλύτερη συνέπεια στις ημερομηνίες διανομής των παροχών, κάτι για 
το οποίο δεν είναι ευθύνη του Ο.Ε.Ε. Σερρών, αλλά των κεντρικών υπηρεσιών 
(Αθήνα). 

4 Από τις καλύτερες υπηρεσίες στις Σέρρες, μαζί με το τμήμα συγκοινωνιών. 

5 Ο Ο.Ε.Ε. προσφέρει μεγάλο έργο που δυστυχώς λίγοι το εκτιμούν! 

6 
Οι υπάλληλοι είναι εκτελεστικά όργανα των πολιτικών αποφάσεων, για τις οποίες 
πολλές φορές δεν συμφωνούμε εμείς οι πολίτες, αλλά και οι υπάλληλοι δεν μπορούν 
να κάνουν κάτι διαφορετικό. 

7 Δεν υπάρχει η δυνατότητα οι συναλλαγές να γίνονται μέσω διαδικτύου. 

8 

Για τις ερωτήσεις 1, 4, 5, 8, 10, 11, 19, 21, 22 πολλές φορές η ευθύνη ανήκει στην 
πολιτική ηγεσία ή στη διοίκηση του οργανισμού ή στο υπουργείο εργασίας και όχι 
στους υπάλληλους. Οπότε δεν μπορούν να κρίνονται οι υπάλληλοι μέσα από τις 
ερωτήσεις αυτές. 

9 Μας απογοήτευσε η φετινή απόφαση να μη δοθούν κουπόνια για βιβλία. 

10 
Λόγο κρίσης μειώνονται οι παροχές προς τους δικαιούχους, γεγονός που προκαλεί τη 
δυσαρέσκειά μας. 

11 Από τις 2-3 καλές υπηρεσίες των Σερρών. 

12 
Λιγότερα δικαιολογητικά, ηλεκτρονική σύνδεση με άλλες υπηρεσίες όπως ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ. 
και περισσότερες εφαρμογές μέσω Ιντερνέτ. 

13 Λιγότερα δικαιολογητικά. 

14 Ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών. 

15 
Δεν έχει καλή μηχανογράφηση ο οργανισμός, με αποτέλεσμα να σημειώνονται 
καθυστερήσεις κατά τη διανομή των παροχών.  
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