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Περίληψη 

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές 

στρατηγικές και πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τη 

διαχείριση των παραπόνων και να ερευνηθούν οι απόψεις των πελατών για τα 

συστήματα διαχείρισης των παραπόνων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η 

έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των διαδικασιών και συστημάτων που υιοθετούν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των παραπόνων, στο βαθμό ευκολίας 

κατάθεσης των παραπόνων από τους πελάτες, στην εκπαίδευση των εργαζομένων που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραπόνων και στους τρόπους ανταπόκρισης των 

επιχειρήσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες. Για την έρευνα των 

απόψεων των πελατών, ερωτήθηκε δείγμα 250 ελλήνων πολιτών, το χρονικό διάστημα 

Απρίλιος–Ιούνιος 2012, μέσω ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 

από τα ερωτηματολόγια, αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την περιγραφική στατιστική.  

 

 Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση  των δεδομένων 

είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο για τους πελάτες να καταθέτουν τα παράπονά τους 

στις ελληνικές εταιρείες. Επίσης,  οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται τα παράπονα δεν 

εκπαιδεύονται και δεν υποκινούνται κατάλληλα, ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις δε 

διαθέτουν οργανωμένα αρχεία και μηχανογραφημένα συστήματα για να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά και άμεσα τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα παράπονα. Τέλος, 

η έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να μην επιλύουν καθόλου τα παράπονα των 

πελατών τους.  

 

 Τα συμπεράσματα της μελέτης διευκολύνουν την κατανόηση των διαδικασιών 

που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των παραπόνων των 

πελατών και, παράλληλα, επιτρέπουν στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων τη χρήση 

αυτών των πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων 

τους.  
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1. Εισαγωγή 

 

 Σύμφωνα με τον Deming ((1986), στο Bosch and Enriquez (2005)), τα 

παράπονα των πελατών είναι ένα κομμάτι που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

αποφύγουν και γι’ αυτό η ανατροφοδότηση και η μάθηση που προκύπτει από τα λάθη, 

είναι σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη της ολικής ποιότητας. 

 

 Οι Hart, Heskett και Sasser ((1990), στο Tax, Brown and Chandrashekaran 

(1998), σελ. 61) υποστηρίζουν ότι «η διαχείριση παραπόνων αναφέρεται στις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επιλύσουν προβλήματα και να 

μάθουν μέσα από αυτά, έτσι ώστε να εδραιώσουν την αξιοπιστία τους στα μάτια των 

πελατών». 

 

 Επίσης, ο Dolinsky (1994) αναφέρει ότι η διαχείριση των παραπόνων αποτελεί 

πλέον ένα θέμα πολύ μεγάλης σημασίας, λόγω των μεγάλων ανταγωνιστικών πιέσεων 

που ασκεί η αγορά, οι οποίες καθιστούν πολύ δύσκολο και αυξάνουν το κόστος για τις 

επιχειρήσεις να προσελκύσουν νέους πελάτες από το να διατηρήσουν τους υπάρχοντες.  

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει δοθεί κατά καιρούς στα συστήματα 

διαχείρισης παραπόνων, διεξήγαμε την παρούσα έρευνα. Σκοπός της μελέτης είναι να 

ερευνήσουμε τις απόψεις των πελατών, σύμφωνα με τις προσωπικές τους εμπειρίες, για 

τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων που χρησιμοποιούν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις. Θεωρήσαμε σημαντικό να κατανοήσουμε τις πολιτικές που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις και τις ελλείψεις που παρουσιάζουν τα συστήματά τους, 

συγκρινόμενα με τα συστήματα που προτείνει η θεωρία ότι πρέπει να διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις. Επίσης, στόχος της έρευνας είναι να εξετάσουμε τη συμβολή του 

ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και το βαθμό 

με τον οποίο αξιολογούν οι πελάτες τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, οι οποίοι 

διαχειρίζονται τα παράπονα. 

 

 Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία 

περιλαμβάνει τις διάφορες απόψεις των θεωρητικών για τις στρατηγικές και τις 

πολιτικές που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις για να διαθέτουν αποτελεσματικά 

συστήματα διαχείρισης παραπόνων. Ακόμη, παραθέτουμε δύο παραδείγματα 

αποτελεσματικών συστημάτων και τις απόψεις των πελατών για τη διαχείριση των 
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παραπόνων, μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία της έρευνας, δίνοντας στοιχεία του δείγματος και του 

ερωτηματολογίου και περιγράφοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Κλείνουμε, με τα κύρια συμπεράσματα της 

έρευνας, τους περιορισμούς και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

 2.1 Στρατηγικές διαχείρισης παραπόνων 

 

 Οι  Bosch και Enriquez (2005) αναφέρουν ότι, ενώ, ο τομέας της παροχής 

υπηρεσιών αναπτύσσεται και γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός, δεν παρουσιάζει 

τη βελτίωση που απαιτούν οι πελάτες σε ότι αφορά στη διαχείριση των παραπόνων. Για 

τους Bosch και Enriquez (2005), η γνώση που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από 

τους πελάτες τους σε ότι αφορά στην εξυπηρέτησή τους, αποτελεί μεγάλης σημασίας 

ζήτημα. Η μάθηση που προκύπτει από τα παράπονα των πελατών επιτρέπει σε κάθε 

επιχείρηση την αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης παραπόνων (Bosch and 

Enriquez (2005); Vos and Huitema (2008)). 

 

 Σύμφωνα με τον Zairi (2000), με τα παράπονα μία επιχείρηση λαμβάνει 

επανατροφοδότηση από τους πελάτες της, μπορεί να κατανοήσει και να βελτιώσει τις 

περιοχές στις οποίες παρουσιάζει ελλείψεις, να βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, να 

βελτιστοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αλλά και να μετράει την απόδοσή της. 

Ο Zairi (2000, σελ. 334) αναφέρει ότι «οι έξυπνες επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν 

τους πελάτες να εκφράζουν τα παράπονά τους και να παρέχουν σε αυτούς τα 

απαραίτητα μέσα». Όμως, οι περισσότερες εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στη διαχείριση παραπόνων δεν υιοθετούν μία συστηματική προσέγγιση για την επίλυσή 

τους, δεν αναγνωρίζουν τη σημασία των παραπόνων για τη λειτουργία της οργάνωσης 

και δε διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα και τις διαδικασίες. 

 

 Ο Mitchell (1993) υποστηρίζει ότι μερικά από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 

έχει μία επιχείρηση μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι: 

 η συμβολή της στο στρατηγικό σχεδιασμό και στις λειτουργικές αποφάσεις, 

 η αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρείας, 

 η παροχή ευκολίας στους πελάτες να καταθέτουν τα παράπονά τους, 

 η διατήρηση των πελατών, 

 η μείωση της πιθανότητας να έρθει η εταιρεία αντιμέτωπη με το νόμο, 

 η βελτίωση της ποιότητας κ.α. 

Ο συγγραφέας, όμως, ορίζει ότι για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά μία επιχείρηση τα 

παράπονα των πελατών πρέπει να θεσπίσει ρεαλιστικές πολιτικές, οι οποίες θα είναι 
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καταγεγραμμένες και γνωστές σε όλους τους εργαζόμενους και τους πελάτες, και να 

καθιερώσει δομημένες διαδικασίες μέσω των οποίων θα επιλύονται τα παράπονα. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει, ότι σημαντικές πτυχές στη διαχείριση των παραπόνων είναι το 

να υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο ή μία ομάδα που θα φέρει την ευθύνη για την 

επίλυσή τους και θα έχει την εξουσία και την ευελιξία να δράσει εκ μέρους της 

επιχείρησης, το να αναλύονται οι αιτίες που προκάλεσαν το παράπονο, το να 

ανταποκρίνεται η εταιρεία με τον κατάλληλο τρόπο και στο σωστό χρόνο στις ανάγκες 

του πελάτη, καθώς, και το να υπάρχει ένα μηχανογραφημένο σύστημα στο οποίο θα 

καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στα παράπονα με στόχο την 

έγκυρη και έγκαιρη διαχείριση των πληροφοριών. 

 

 Η Bailey (1994) εξηγεί πως μπορούν να προκύψουν τα παράπονα των πελατών. 

Μερικοί λόγοι, λοιπόν, είναι τα ελαττωματικά προϊόντα, οι πολλές ώρες αναμονής, οι 

υποσχέσεις που δεν τηρούνται, η αρνητική συμπεριφορά των εργαζομένων, οι 

ακατάλληλες διαδικασίες ή οι ανεπαρκείς πόροι. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, μία 

επιχείρηση στην προσπάθειά της να επιλύσει ένα παράπονο πρέπει να προσφέρει στον 

πελάτη τη δυνατότητα να εκφράσει το παράπονό του, να αναγνωρίζει το γεγονός ότι 

λάθη μπορεί να συμβούν, να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των πελατών 

αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι άλλες εταιρείες, καθώς, και να 

έχει διαμορφώσει και υιοθετήσει μία συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των 

παραπόνων. Επίσης, πολύ σημαντικό για τη Bailey (1994) είναι μία επιχείρηση να 

διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 

προβλήματα με ευγένεια και επαγγελματισμό, να έχει εδραιώσει την ομαδική εργασία, 

να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να διαθέτει τις 

κατάλληλες υποδομές και διαδικασίες, έτσι ώστε κάθε παράπονο να επιλύεται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και οι αιτίες κάθε προβλήματος να αναλύονται για να 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες βελτιώσεις και αλλαγές σε ότι αφορά διαδικασίες, 

πόρους, εκπαίδευση εργαζομένων κ.α.  

 

 Οι Clark, Kaminski και Rink (1992) δηλώνουν ότι το κόστος που έχει μία 

επιχείρηση όταν χάνει έναν πελάτη, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται για 

να ικανοποιήσει και να διατηρήσει τον πελάτη. Ένας πελάτης μπορεί να στραφεί σε μία 

άλλη εταιρεία όταν το παράπονό του δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Για τους 

Clark, Kaminski και Rink (1992), η αντιμετώπιση των παραπόνων έχει σημαντική 

επίδραση στην εικόνα των επιχειρήσεων. Θεωρούν, λοιπόν, ότι η εταιρική εικόνα 
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αποτελείται από έξι διαστάσεις: τη δικαιοσύνη που δείχνουν οι εταιρείες προς τους 

πελάτες, το ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των πελατών, την αξιοπιστία που εμπνέει 

η εταιρεία, το ενδιαφέρον στις απόψεις των πελατών, την ευγένεια προς τους πελάτες 

και τη σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις η ποιότητα. 

 

 Ο Davidow (2000; 2003) θεωρεί ότι στη διαχείριση των παραπόνων έχει πολύ 

μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση ανταποκρίνεται στα παράπονα 

των πελατών. Ο τρόπος αυτός επηρεάζει σημαντικά την ικανοποίηση των πελατών, 

καθώς και τη συμπεριφορά που θα υιοθετήσουν αυτοί απέναντι στην επιχείρηση, η 

οποία μπορεί να αφορά την άρνησή τους για μετέπειτα συναλλαγές με αυτήν την 

επιχείρηση ή την αρνητική διαφήμιση αυτής σε άλλους πελάτες. Η ανταπόκριση των 

επιχειρήσεων στα παράπονα αφορά έξι διαστάσεις. Αυτές είναι: το χρονικό διάστημα 

μέσα στο οποίο μία επιχείρηση αντιμετωπίζει το παράπονο, τις διαδικασίες και 

πολιτικές της επιχείρησης για τη διαχείριση των παραπόνων, την απάντηση που 

προσφέρει η επιχείρηση στον πελάτη για το παράπονό του, την παραδοχή του 

προβλήματος που δημιουργήθηκε και την κατανόηση απέναντι στον πελάτη, την 

αξιοπιστία της επιχείρησης ότι μπορεί να επιλύσει το παράπονο και να παρέχει τις 

απαραίτητες εξηγήσεις και τον τρόπο εξυπηρέτησης των εργαζομένων απέναντι στον 

πελάτη. Ο συγγραφέας, επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχει μόνο αλληλεπίδραση μεταξύ 

των έξι αυτών διαστάσεων και της ικανοποίησης του πελάτη, αλλά και μεταξύ των 

ίδιων των διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα διαχείρισης παραπόνων που θα 

επιλέξει μία επιχείρηση αποτελείται από πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες έχουν 

σημαντική επίδραση η μία πάνω στην άλλη. 

 

 Οι Eccles και Durand (1998) υποστηρίζουν, αντίστοιχα, ότι ο τρόπος με το 

οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα παράπονα είναι αυτός που καθορίζει αν ο 

πελάτης θα επιστρέψει στην επιχείρηση. Θεωρούν απαραίτητο κάθε επιχείρηση να 

διαμορφώνει μία στρατηγική διαχείρισης παραπόνων, η οποία θα είναι εστιασμένη στην 

εκπαίδευση των εργαζομένων για να επιλύουν κάθε πρόβλημα των πελατών, στην 

ενδυνάμωσή τους για να μπορούν να αναλαμβάνουν κάθε παράπονο και να μην 

παραπέμπουν του πελάτες σε άλλους υπαλλήλους ή στους προϊσταμένους, καθώς, και 

στην υιοθέτηση και γνωστοποίηση σε όλη την επιχείρηση των καλών πρακτικών που 

αναφέρονται στη διαχείριση των παραπόνων. 
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 Επίσης, όσον αφορά στο τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται 

στα παράπονα των πελατών οι Conlon και Murray (1996) βρήκαν ότι οι εξηγήσεις που 

δίνουν οι επιχειρήσεις επηρεάζουν την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι όταν οι εταιρείες δίνουν εξηγήσεις με τις οποίες 

αναγνωρίζουν την ευθύνη για το πρόβλημα που δημιουργείται μπορούν να 

διασφαλίσουν την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών, ενώ, στην περίπτωση 

της απολογητικής επιστολής αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών όταν αυτή 

συνοδεύεται με δωρεάν κουπόνια ή κάποιες άλλες προσφορές. Σημαντική είναι, ακόμη, 

η επίδραση που εμφανίζει η ταχύτητα της ανταπόκρισης της επιχείρησης στο παράπονο 

του πελάτη. Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τον 

πελάτη, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η διαχείριση του παραπόνου. Φυσικά, κάθε 

φορά οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα του προβλήματος και το 

βαθμό δυσαρέσκειας του πελάτη (Conlon and Murray (1996); Levesque and McDougall 

(2000)). 

 

 Ως συνέχεια των παραπάνω θα αναφερθούμε στις τακτικές που θεωρούνται 

αποτελεσματικές κατά τη διαχείριση των παραπόνων. Οι Johnston και Fern (1999)  

υποστηρίζουν ότι η φύση και η σοβαρότητα του προβλήματος καθορίζουν και τη μορφή 

που πρέπει να έχει η αντίδραση της επιχείρησης στον πελάτη. Επίσης, θεωρούν 

σημαντικό για κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διάφορες 

τακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ικανοποίηση των πελατών. 

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά τους, οι τακτικές που θα πρέπει να ακολουθεί μία 

επιχείρηση για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων μπορούν να 

συνοψιστούν στις εξής: 

 Δήλωση συγγνώμης 

 Ένδειξη ενσυναίσθησης 

 Παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον πελάτη 

 Αναγνώριση του προβλήματος 

 Παροχή εξηγήσεων 

 Αποζημίωση (παροχή δωρεάν προϊόντος ή κουπονιών, επιστροφή χρημάτων 

κ.α.) 

 Αντικατάσταση προϊόντος 

 Συμμετοχή της διοίκησης στην επίλυση του παραπόνου 

 Επιδίωξη ανατροφοδότησης έπειτα από την επίλυση του παραπόνου. 
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 Οι Homburg και Furst (2005) εξέτασαν τη διαχείριση παραπόνων των πελατών 

μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες αναφέρονται στη συμπεριφορά και 

την αντιμετώπιση των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες που εκφράζουν ένα 

παράπονο. Η πρώτη προσέγγιση (mechanistic approach) περιλαμβάνει την ύπαρξη 

τυποποιημένων διαδικασιών και οδηγιών ως προς τη συμπεριφορά των εργαζομένων 

απέναντι σε έναν πελάτη, ενώ, η δεύτερη προσέγγιση (organic approach) 

επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και παρακίνηση των εργαζομένων, παρέχοντας σε 

αυτούς κοινά αποδεκτές αξίες και νόρμες, με στόχο να λαμβάνουν κάθε φορά την πιο 

σωστή απόφαση για τη δράση της επιχείρησης. Στα πλαίσια της έρευνάς τους, οι 

συγγραφείς μελέτησαν, ακόμη, τρεις διαστάσεις δικαιοσύνης που αισθάνονται οι 

πελάτες για την εξυπηρέτησή τους, οι οποίες αφορούν στις διαδικασίες εξυπηρέτησης 

(procedural justice), στη συμπεριφορά και τον τρόπο εξυπηρέτησης που δείχνουν οι 

εργαζόμενοι (interactional justice) και στο αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης (distributive 

justice). Κατέληξαν, λοιπόν, στο ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν θετική επίδραση 

πάνω στις τρεις διαστάσεις, ότι η πρώτη (mechanistic approach) έχει μεγαλύτερη 

επίδραση στην ικανοποίηση των παραπόνων αλλά και ότι οι δύο προσεγγίσεις, 

ουσιαστικά, συμπληρώνουν η μία την άλλη στην αποτελεσματική διαχείριση των 

παραπόνων. 

 

 Οι τρεις διαστάσεις δικαιοσύνης που αναφέραμε παραπάνω έχουν υπάρξει 

αντικείμενο μελέτης και για άλλους συγγραφείς. Πιο συγκεκριμένα, έχει ερευνηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο οι τρεις διαστάσεις επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών για 

τη διαχείριση των παραπόνων τους και στην αφοσίωσή τους προς την επιχείρηση, αλλά 

και ποια είναι η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι τρεις 

διαστάσεις επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση του πελάτη. Άρα, οι διαδικασίες 

που υιοθετεί μία επιχείρηση για να επιλύσει ένα παράπονο, το αποτέλεσμα που 

προσφέρει κατά την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η 

επιχείρηση εξυπηρετεί τους πελάτες της, σχετίζονται άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης 

των πελατών από την επίλυση των παραπόνων τους, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν την 

εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που θα δείξουν οι πελάτες στην επιχείρηση. (Del Rio-

Lanza, Vazquez-Casielles and Diaz-Martin (2009); Gursoy, Ekiz and Chi (2007); 

Karatepe (2006); Tax, Brown and Chandrashekaran (1998)). Ισχυρή αλληλεπίδραση 

υπάρχει, όμως, και μεταξύ αυτών των διαστάσεων. Οι εταιρείες πρέπει να δίνουν 

μεγάλη σημασία στη δικαιοσύνη που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν, 

τα αποτελέσματα που προσφέρουν και την εξυπηρέτηση που παρέχουν, αλλά και κατά 
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τη διαμόρφωση κάθε μίας από αυτές τις διαστάσεις, να λαμβάνουν υπόψη και τις άλλες 

δύο. Οι Tax, Brown και Chandrashekaran (1998) αναφέρουν ότι μερικά σημεία που 

πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά οι εταιρείες κατά τη διαμόρφωση αυτών των 

διαστάσεων είναι η σωστή επιλογή της βαθμίδας των εργαζομένων που θα επιλύουν τα 

παράπονα, η οποία αφορά κυρίως τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής ή τη δημιουργία 

τμήματος εξυπηρέτησης μόνο για περιπτώσεις παραπόνων, η εκπαίδευση αυτών των 

εργαζομένων στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των παραπόνων 

και τέλος, η ενδυνάμωση αυτών, έτσι ώστε να μπορούν άμεσα και εύκολα να λάβουν 

τις απαραίτητες αποφάσεις για την επίλυση ενός παραπόνου. 

 

 Όπως για τους Tax, Brown και Chandrashekaran (1998), έτσι και τους Boshoff 

και Leong (1998), η ενδυνάμωση των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 

την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων. Για μία επιχείρηση είναι απαραίτητο 

να παρέχει ενδυνάμωση στους εργαζομένους για να επιλύσουν τα παράπονα και 

μάλιστα χωρίς να είναι υποχρεωμένοι κάθε φορά να παίρνουν την άδεια από τον 

προϊστάμενο. Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες είναι και 

αυτοί που μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες αυτών καλύτερα, οπότε, είναι 

σημαντικό να έχουν την ελευθερία αλλά και τα απαραίτητα μέσα για να διαχειρίζονται 

τα παράπονα. Επιπροσθέτως, οι παραπάνω συγγραφείς δίνουν μεγάλη σημασία και σε 

δύο άλλες διαστάσεις για την αντιμετώπιση των παραπόνων. Αυτές είναι, πρώτον, το 

γεγονός ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για 

κάθε πρόβλημα που δημιουργείται και δεύτερον, ότι πρέπει να ζητάει συγγνώμη από 

τον πελάτη και να απολογείται για τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει. 

Η συγγνώμη είναι απαραίτητη για μία επιχείρηση, διότι μειώνει το άγχος του πελάτη, 

δείχνει σε αυτόν ότι το παράπονό του πρόκειται να επιλυθεί και ότι η επιχείρηση 

ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του, καθώς, επίσης, μειώνει το θυμό του με αποτέλεσμα 

την ελαχιστοποίηση της αρνητικής διαφήμισης της εταιρείας από την πλευρά των 

πελατών. Φυσικά, η σημασία της συγγνώμης μειώνεται όταν αυτή δεν ακολουθείται 

από ένα θετικό αποτέλεσμα για τον πελάτη. 

 

  Παραπάνω, αναφέραμε ότι οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής είναι αυτοί που 

ασχολούνται άμεσα με τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών. Οι Clopton, 

Stoddard και Clay (2001) εξέτασαν στην  περίπτωση του κλάδου της λιανικής πώλησης, 

πως τα χαρακτηριστικά των πωλητών επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών όταν 

οι τελευταίοι εκφράζουν κάποιο παράπονό τους. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι το ενδιαφέρον, η 
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προσοχή σε αυτά που λένε οι πελάτες, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η φιλικότητα που 

δείχνουν οι πωλητές στους πελάτες, αλλά και η καλή γνώση των πωλητών πάνω στο 

αντικείμενο της δουλειάς τους είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για να νιώσει ο πελάτης 

εμπιστοσύνη απέναντι στον πωλητή και στην επιχείρηση αλλά και να μείνει 

ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησής του. Σε αντίστοιχη έρευνα οι 

Ramsey και Sohi (1997) αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η ενεργητική ακοή ως 

χαρακτηριστικό των πωλητών για τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών. 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω συγγραφείς δηλώνουν ότι μία επιχείρηση πρέπει να 

δίνει μεγάλη σημασία στα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν τα 

παράπονα των πελατών και για αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των εργαζομένων, 

η αξιολόγηση της απόδοσής τους και η διαμόρφωση συστημάτων αμοιβών που θα 

υποκινούν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων προς την αποτελεσματική διαχείριση των 

παραπόνων.  

 

 Σύμφωνα με τους Cook και Macaulay (1997) οι πελάτες πλέον δεν σιωπούν 

μπροστά σε μία επιχείρηση όταν έχουν ένα παράπονο αλλά έχουν υψηλές προσδοκίες 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Υπάρχουν, όμως, πολλά εμπόδια με 

αποτέλεσμα οι πελάτες να μην μένουν ικανοποιημένοι με την επίλυση του παραπόνου 

τους. Οι Cook και Macaulay (1997) περιγράφουν κάποια βήματα τα οποία επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων. Είναι σημαντική, 

λοιπόν, η εστιασμένη προς τον πελάτη προσέγγιση, η ενσυναίσθηση απέναντι στις 

ανάγκες του πελάτη, η γρήγορη αναγνώριση των λαθών και ανταπόκριση στο 

πρόβλημα, η προσφορά ποικιλίας επιλογών στον πελάτη μέσα από τις οποίες θα μπορεί 

να επιλυθεί το παράπονό του και η επιλογή της καλύτερης δυνατής λύσης, η χρήση 

πληροφοριακών και μηχανογραφημένων συστημάτων για την εύκολη και 

αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών αλλά και η προώθηση της συνεχούς 

βελτίωσης μέσα από την ανάλυση των αιτιών των προβλημάτων που περιγράφουν τα 

παράπονα.  

 

 Ο Dolinsky (1994) αναφέρεται στη διαχείριση των παραπόνων των πελατών 

περιγράφοντας ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζονται οι επιχειρήσεις. Το πλαίσιο 

αυτό αποτελείται από τρεις σημαντικές διαστάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει το είδος των 

παραπόνων, το οποίο ποικίλει αναλόγως με το περιεχόμενο του παραπόνου, τον κλάδο 

των επιχειρήσεων, τα δημογραφικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των πελατών κ.α. 

Η δεύτερη διάσταση αφορά στη σημασία που έχει το παράπονο για τον πελάτη, η οποία 
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εξαρτάται από τη χρηματική ζημία που προκαλεί, το ψυχολογικό κόστος, τη σπατάλη 

σε χρόνο κ.α. και η τρίτη διάσταση αναφέρεται στην ικανοποίηση που νιώθει ο πελάτης 

με το αποτέλεσμα της επίλυσης του παραπόνου του, το οποίο αποτέλεσμα πρέπει κάθε 

φορά να συσχετίζεται με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Οι τρεις αυτές διαστάσεις 

διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τη 

στρατηγική που θα ακολουθήσουν, είτε αυτή είναι να βελτιώσουν τους μηχανισμούς 

διαχείρισης παραπόνων, είτε να επανεξετάσουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

πελατών. 

 

 Ο Estelami (2000) ορίζει, επίσης, τρεις διαστάσεις οι οποίες είναι σημαντικές 

για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων. Αυτές αναφέρονται στο 

αποτέλεσμα/αποζημίωση που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες, στη 

συμπεριφορά των υπαλλήλων και στην ταχύτητα επίλυσης του παραπόνου. Οι εταιρείες 

μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση 

προϊόντος, επισκευή προϊόντος, κάλυψη άλλων εξόδων κ.τ.λ. Η αποζημίωση του 

πελάτη, όμως, σύμφωνα με το συγγραφέα, πρέπει να είναι δίκαιη και ανάλογη της 

σημασίας του προβλήματος. Όσον αφορά στη συμπεριφορά των εργαζομένων και στην 

ταχύτητα επίλυσης του παραπόνου, έχουμε ήδη αναφέρει και παραπάνω ότι, σημαντικά 

χαρακτηριστικά θεωρούνται η ενσυναίσθηση, η ευγένεια και η προσοχή σε αυτά που 

λέει ο πελάτης και ότι όσο πιο γρήγορα επιλυθεί ένα παράπονο τόσο πιο θετικά θα 

αξιολογηθεί η επιχείρηση από τον πελάτη. 

 

 Οι Gilly, Stevenson και Yale (1991) συζητούν τη σημασία που έχει η διοίκηση 

των διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων. Αναφέρουν ότι οι διευθυντές πρέπει να 

επιλέγουν τους κατάλληλους εργαζόμενους, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση των παραπόνων, να καταργούν όλα τα εμπόδια κατά τη διαδικασία ροής των 

πληροφοριών, να γνωστοποιούν σε όλη την επιχείρηση ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση των παραπόνων και ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των διαδικασιών, 

να λαμβάνουν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα παράπονα ως μία ευκαιρία για 

να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές, καθώς και να 

παρέχουν ανατροφοδότηση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. 

 

 Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα για την αποτελεσματική διαχείριση των 

παραπόνων, το οποίο έχουμε αναφέρει και παραπάνω είναι η ανάλυση των παραπόνων 

που δέχεται μία επιχείρηση. Οι Schibrowsky και Lapidus (1994) υποστηρίζουν ότι η 
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ανάλυση των παραπόνων είναι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη της ολικής 

ποιότητας, διότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών και κύριος στόχος της είναι να προσδιορίσει τις αιτίες των παραπόνων και 

να οδηγήσει στη μείωση αυτών. Επίσης, οι συγγραφείς αναφέρουν το τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να λειτουργεί η διαδικασία ανάλυσης των παραπόνων. Πρώτο βήμα, 

λοιπόν, αποτελεί ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων για το ποιος θα είναι υπεύθυνος 

για αυτή τη διαδικασία και ποιος θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες, πως θα 

συγκεντρώνονται οι πληροφορίες και ποιες είναι αυτές που πρέπει να συλλέγονται 

(ημερομηνία κατάθεσης του παραπόνου, είδος του παραπόνου, τρόπος επίλυσης του 

παραπόνου κ.α.). Ακολουθεί, η στρατολόγηση και η εκπαίδευση των ατόμων που θα 

αναλύουν τα παράπονα. 
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 2.2 Συστήματα διαχείρισης παραπόνων 

  

 Σύμφωνα με τους Tax, Brown και Chandrashekaran (1998) η διαχείριση 

παραπόνων μπορεί να ερμηνευτεί ως μία σειρά γεγονότων, η οποία ξεκινά με τη 

γνωστοποίηση του παραπόνου και ενεργοποιεί μία διαδικασία αλληλεπίδρασης, μέσω 

της οποίας προκύπτει μία απόφαση και ένα αποτέλεσμα. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

περιγράψουμε, μέσω δύο μελετών, δύο συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν 

την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων των πελατών. 

  

 2.2.1 Σύστημα1  

  

 Οι De Ruyter και Brack (1993) ορίζουν ότι η διαχείριση παραπόνων σχετίζεται 

με διαδικασίες όπως είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων και η διάδοση των 

πληροφοριών που αφορούν στα παράπονα των πελατών. Επίσης, σημαντική θεωρούν 

την ύπαρξη στόχων και τον έλεγχο για την επίτευξη αυτών. Έτσι λοιπόν, για τους 

παραπάνω συγγραφείς, ένα σύστημα διαχείρισης παραπόνων πρέπει να περιλαμβάνει 

τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, τις σωστές υποδομές και τους απαιτούμενους πόρους. 

Το Διάγραμμα1 που ακολουθεί απεικονίζει αυτό το σύστημα, το οποίο θα αναλύσουμε 

παρακάτω.  

 

  

Προγραμματισμός 

Έλεγχος 

Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Διαχείριση Πόρων 

Συλλογή Δεδομένων 

Επεξεργασία 

δεδομένων 

Διάδοση Πληροφοριών 

Οργάνωση 

Διάγραμμα1: Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων1 
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 Η διαδικασία του Προγραμματισμού που απεικονίζεται στο Διάγραμμα1 

σχετίζεται με τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει η επιχείρηση και τους τρόπους 

με τους οποίους θα οδηγηθεί σε αυτά. Οι δύο κύριοι στόχοι κατά τη διαχείριση των 

παραπόνων είναι να επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη και η απόκτηση των 

κατάλληλων πληροφοριών για την εταιρεία, έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα αντίστοιχο 

παράπονο στο μέλλον. 

 

 Η Συλλογή Δεδομένων αφορά στις πληροφορίες που περιγράφουν το παράπονο 

του πελάτη. Τέτοιες πληροφορίες είναι το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ο λόγος 

συνεργασίας του πελάτη με την εκάστοτε εταιρεία, η αιτία του προβλήματος, τα 

προσωπικά στοιχεία του πελάτη (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο), η ημερομηνία 

κατάθεσης του παραπόνου, τα σχόλια του πελάτη αλλά και πληροφορίες όπως η 

ύπαρξη εγγυήσεων, οι οικονομικές συναλλαγές κ.α. 

 

 Η Επεξεργασία Δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση και κατηγοριοποίηση 

των πληροφοριών που σχετίζονται με το παράπονο του πελάτη. Τα δεδομένα αυτά 

μπορεί να είναι κωδικοποιημένα, όπως τα στοιχεία του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 

μη κωδικοποιημένα, όπως τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Για την επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων απαιτείται ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. 

 

 Η Διάδοση των Πληροφοριών αφορά στην ενημέρωση, τόσο των πελατών όσο 

και της διοίκησης της εταιρείας, για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

διαχείριση των παραπόνων. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των 

διαδικασιών όλων των τμημάτων της επιχείρησης, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 

παραπόνων. 

 

 Η  διαδικασία της Οργάνωσης αποτελεί την πρώτη λειτουργία στη διαχείριση 

των παραπόνων και περιλαμβάνει θέματα όπως η οργανωσιακή δομή, η λήψη 

αποφάσεων, η ιεραρχία των θέσεων, η αρμοδιότητες κάθε θέσης κ.α. 

 

 Η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων αναφέρεται στην επιλογή, την εκπαίδευση 

και την παρακίνηση των εργαζομένων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση 

και την επίλυση των παραπόνων των πελατών, ενώ, η διαδικασία της Διαχείρισης των 

Πόρων της εταιρείας σχετίζεται με τα μέσα  που υποστηρίζουν την επίλυση των 
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παραπόνων, όπως είναι οι τεχνολογικοί πόροι, αλλά και το σχεδιασμό, την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση αυτών των πόρων. 

 

 Τέλος, το σύστημα διαχείρισης παραπόνων που περιγράφουμε περιλαμβάνει τη 

λειτουργία του Ελέγχου, μέσω του οποίου η επιχείρηση μπορεί να ενημερωθεί για το αν 

οι αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί και να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, εάν 

αυτές είναι απαραίτητες. Ο έλεγχος γίνεται με στόχο να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και 

η αποτελεσματικότητα της απόδοσης της εταιρείας. Η αποδοτικότητα αναφέρεται σε 

στοιχεία, όπως η ταχύτητα ανταπόκρισης στο παράπονο του πελάτη, τα κόστη 

αντιμετώπισης των παραπόνων, η ποιότητα των υπηρεσιών, η παραγωγικότητα και η 

απόδοση των εργαζομένων, ενώ, η αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την επίτευξη των 

στόχων της διοίκησης μέσω της μέτρησης των ικανοποιημένων πελατών, της επίδρασης 

που έχει η διαχείριση των παραπόνων στην αφοσίωση του πελάτη και στην εταιρική 

εικόνα, της χρήσης των πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και της 

ικανοποίησης της διοίκησης με τη συλλογή των πληροφοριών. 

 

 2.2.2 Σύστημα2 

 

 Το δεύτερο σύστημα που θα περιγράψουμε προκύπτει από τη μελέτη των Bosch 

και Enriquez (2005). Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα 

διαχείρισης παραπόνων πρέπει να αποτελείται από συγκεκριμένες διαδικασίες, τις 

οποίες οι επιχειρήσεις θα ακολουθούν βήμα προς βήμα, και από συγκεκριμένες 

μεθοδολογίες που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες. Στο Διάγραμμα2 παρατηρούμε 

τη δομή του συστήματος που προτείνουν, την οποία και αναλύουμε παρακάτω..   
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 Βασισμένοι στον κύκλο του Deming και στα εργαλεία Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, οι Bosch και Enriquez (2005), όπως παρατηρούμε στο παραπάνω 

διάγραμμα καταλήγουν σε επτά σημαντικά βήματα: 

 καταγραφή της άποψης του πελάτη, 

 αναγνώριση των αναγκών και των προβλημάτων του πελάτη μέσα από την 

καταγραφή της άποψής του, 

 ανάλυση και επίλυση του προβλήματος, 

 ανάλυση των αναγκών του πελάτη και χρήση των πληροφοριών στις διαδικασίες 

και πολιτικές της επιχείρησης, 

Βήμα1: 

Καταγραφή 

Άποψης Πελάτη 

Βήμα2: 
Αναγνώριση 

Αναγκών Πελάτη 

Βήμα3: Ανάλυση 

και Επίλυση 

Προβλήματος 

Βήμα4: Ανάλυση 

Αναγκών Πελάτη 

Βήμα5: 

Ενημέρωση FMEA 

Βήμα6: 
Ενημέρωση 

Πελάτη για Λύσεις 

Βήμα7: 
Ενημέρωση 

Συστήματος 

Μέτρησης 

Απόδοσης 

Ναι 

Σχεδιασμός/Βελτίωση 

της Υπηρεσίας 

Παροχή Υπηρεσίας 

Ικανοποιημένος 

Πελάτης; 

Ανατροφοδότηση; 

Μέτρηση 

Ικανοποίησης 

Παράπονο 

Πελάτη; 

Λήξη χωρίς 

Ανατροφοδότη

ση 

CCMS 

(7 Βήματα) 

Όχι 

Όχι 
Ναι 

Ναι 

Όχι 

 Διάγραμμα2: Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων2 
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 ενημέρωση των διαδικασιών της επιχείρησης (Failure Mode Effect Analysis) 

έτσι ώστε να μην εμφανιστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα, 

 ενημέρωση των πελατών για τις δυνατές λύσεις και 

 ενημέρωση του συστήματος μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης. 

 

 Ακόμη, οι παραπάνω συγγραφείς προτείνουν τρεις σημαντικούς δείκτες με τους 

οποίους μία επιχείρηση μπορεί να μετρήσει την απόδοση του συστήματος διαχείρισης 

παραπόνων. Αυτοί είναι: 

 το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα λάβει η επιχείρηση το παράπονο 

μέχρι τη στιγμή που θα δοθεί κάποια απάντηση στον πελάτη, 

 το ποσοστό των παραπόνων που έχουν επιλυθεί σε σχέση με το μέγεθος αυτών 

που έχει λάβει η επιχείρηση και 

 η αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης. 
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 2.3 Κριτική των πελατών στη διαχείριση παραπόνων 

 

 Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για τα αποτελεσματικά συστήματα 

διαχείρισης παραπόνων προκύπτουν μέσα από έρευνες που μελετούν τις απόψεις των 

πελατών των επιχειρήσεων, όταν αυτοί εκφράζουν τα παράπονά τους. Στο παρόν 

υποκεφάλαιο, θα αναφερθούμε σε αυτές τις απόψεις των πελατών, στην κριτική, 

δηλαδή, που ασκούν οι πελάτες στα συστήματα διαχείρισης παραπόνων των 

επιχειρήσεων. 

 

 Καταρχάς,  δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πολλές εταιρείες 

επιλέγουν απλά να αγνοήσουν τα παράπονα των πελατών παρά να τα διαχειριστούν και 

να τα επιλύσουν (Estelami (1999)) και ότι αυτά λαμβάνονται συχνά ως αρνητικές 

πληροφορίες για την επιχείρηση και όχι ως ένας τρόπος βελτίωσης της οργάνωσης 

(Fornell and Westbrook (1984), στο Estelami (1999)).  

 

 Επίσης, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι (Estelami (2000); Grainer (2003), στο 

Homburg and Furst (2005); Berry and Parasuraman (1991), στο Duvarsula, Lysonski 

and Mehta (2000); Tax, Brown and Chandrashekaran (1998)) περίπου οι μισοί από τους 

πελάτες που εκφράζουν τα παράπονά τους στις επιχειρήσεις, είναι δυσαρεστημένοι με 

το τρόπο διαχείρισης των παραπόνων τους.  

 

 Πιο συγκεκριμένα, οι Tax, Brown και Chandrashekaran (1998) σε μία έρευνά 

τους σε 910 εργαζομένους μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι συμμετείχαν 

ως απλοί πελάτες και όχι ως υπάλληλοι, εξέτασαν τις απόψεις του δείγματος πάνω στις 

τρεις διαστάσεις δικαιοσύνης που αναλύσαμε στο υποκεφάλαιο 2.1. Βρήκαν, λοιπόν, 

ότι όσον αφορά στις διαδικασίες, στο αποτέλεσμα και στον τρόπο εξυπηρέτησης κατά 

τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων, οι πελάτες δεν νιώθουν κανένα αίσθημα 

δικαιοσύνης.   

 

 Ακόμη, οι Clark, Kaminski και Rink (1992) με την έρευνά τους σε δείγμα 286 

ατόμων, τα οποία έστειλαν γράμματα παραπόνων σε 166 Αμερικάνικες επιχειρήσεις, 

θέλησαν να μελετήσουν τις απόψεις των πελατών όσον αφορά στο τρόπο ανταπόκρισης 

των επιχειρήσεων στα παράπονα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις 166 εταιρείες, 

οι 36 δεν έδωσαν καμία απάντηση στους πελάτες και οι 12 απάντησαν μόνο σε 
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μερικούς από αυτούς. Από τους 286 πελάτες, οι 219 έλαβαν κάποια απάντηση από τις 

εταιρείες, από τους οποίους 143 έλαβαν συγκεκριμένα ένα γράμμα μαζί με κάποιο 

κουπόνι ή επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος ή συνδυασμό αυτών, ενώ, 

οι 76 έλαβαν ως απάντηση μόνο ένα γράμμα. Επίσης, βρέθηκε ότι πολύ λίγες εταιρείες 

έδωσαν κάποια απάντηση στους πελάτες μέσα σε διάστημα δύο με τριών εβδομάδων 

και σχεδόν καμία από αυτές δεν απάντησε μετά από 60 μέρες. 

 

 Τέλος, σε μία αντίστοιχη έρευνα με αυτή των Clark, Kaminski και Rink (1992), 

οι Baer και Hill (1994) βρήκαν μέσα από ένα δείγμα 221 φοιτητών, οι οποίοι έστειλαν 

γράμματα παραπόνων σε επιχειρήσεις από τις οποίες ήταν δυσαρεστημένοι, ότι 41,6% 

των πελατών δεν έλαβαν καμία απάντηση στο γράμμα τους και από τους υπόλοιπους 

129, οι 47 έλαβαν ένα γράμμα και κουπόνια, οι 17 ένα γράμμα και ένα δωρεάν προϊόν, 

οι 3 ένα γράμμα, ένα δωρεάν προϊόν και κουπόνια και οι 62 έλαβαν μόνο ένα γράμμα. 
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3. Μεθοδολογία 

 

 3.1 Σκοπός της έρευνας 

 

  Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τα συστήματα 

διαχείρισης των παραπόνων των πελατών στις ελληνικές επιχειρήσεις, εξετάζοντας τις 

απόψεις των ίδιων των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι επιμέρους στόχοι της 

μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των πελατών για: 

α) την ευκολία έκφρασης των παραπόνων τους στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

β) τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη 

διαχείριση των παραπόνων, 

γ) την εκπαίδευση και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα 

παράπονα, 

δ) τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να παραπονεθούν στις επιχειρήσεις και 

ε) το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στα παράπονά τους. 

 

 3.2 Δείγμα της έρευνας 

 

 Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει πολίτες της Ελλάδας, οι οποίοι κατοικούν 

σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα1 και στο 

Γράφημα1, το δείγμα αποτελείται από 250 πολίτες, από τους οποίους οι 114 (45,6%) 

είναι άντρες και οι 136 (54,4%) είναι γυναίκες. Ακόμη, όσον αφορά στην ηλικία του 

δείγματος, τα 73  άτομα (29,2%) ανήκουν στην κατηγορία 18-25 ετών, τα 114 (45,6%) 

είναι ηλικίας 26-35 ετών, τα 22 (8,8%) είναι 36-45 ετών, τα 32 (12,8%) ανήκουν στην 

κατηγορία των 46-55 ετών και μόνο 9 (3,6%) είναι άνω των 55 ετών (Πίνακας2, 

Γράφημα2). 

 

Πίνακας1: Σύνολο ανδρών και γυναικών του δείγματος 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

 114 (45,6%) 136 (54,4%) 250 (100%) 
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Γράφημα1: Σύνολο ανδρών και γυναικών του δείγματος 

 

Πίνακας2: Ηλικία του δείγματος  

 18-25 

ετών 

26-35  

ετών 

36-45 

ετών 

46-55 

ετών 

Άνω των 55 

ετών 

Σύνολο 

 73 

(29,2%) 

114 

(45,6%) 

22  

(8,8%) 

32 

(12,8%) 

9  

(3,6%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα2: Ηλικία του δείγματος 

 

 Τέλος, αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος παρατηρούμε στον 

Πίνακα3 και στο Γράφημα3 ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέχουν απολυτήριο 

Λυκείου/Τεχνικής σχολής (28%) και πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ (30%) και ακολουθούν αυτοί που 

έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (25,6%). 

 

Πίνακας3: Εκπαίδευση του δείγματος     

 Καμία Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο/Τεχνική 

σχολή 

ΙΕΚ ΤΕΙ/ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Σύνολο 

 1 

(0,4%) 

6 

(2,4%) 

10 

 (4%) 

70  

(28%) 

20 

(8%) 

75 

(30%) 

64  

(25,6%) 

4  

(1,6%) 

250 

(100%) 

 

45,6% 

54,4% Άνδρες 

Γυναίκες 

29,2% 

45,6% 

8,8% 
12,8% 

3,6% 

18-25 ετών 

26-35 ετών 

36-45 ετών 

46-55 ετών 

Άνω των 55 ετών 



21 

 

 

 

Γράφημα3: Εκπαίδευση του δείγματος 

  

 3.3 Ερωτηματολόγιο 

  

 Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης ανώνυμου 

ερωτηματολογίου, το οποίο κατασκευάστηκε εκ νέου, μέσα από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Προτιμήθηκε το ερωτηματολόγιο για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και 

ευκολίας στη διαδικασία κωδικοποίησης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 28 

ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες αφορούν στην αξιολόγηση των 

συστημάτων διαχείρισης παραπόνων των ελληνικών επιχειρήσεων και από 3 

ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, 

ηλικία, εκπαίδευση) (βλέπε: Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο έρευνας). Οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου περιλαμβάνουν απαντήσεις βασισμένες στη κλίμακα Likert από το 1 

έως το 6 («Καθόλου» έως «Πολύ μεγάλο»). 

 

 Συνολικά, δόθηκαν 253 ερωτηματολόγια στο χρονικό διάστημα Απρίλιος-

Ιούνιος 2012, από τα οποία μόνο 3 αξιολογήθηκαν ως άκυρα και τα υπόλοιπα 250 

χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

  

 3.4 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε μέσω του 

Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for Social 

Sciences, SPSS). Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 

0,4% 2,4% 

4% 

28% 

8% 30% 

25,6% 

1,6% 
Καμία 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο/Τεχνική 
σχολή 

ΙΕΚ 
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στατιστική με υπολογισμό ποσοστών. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων θα δοθεί μέσω 

πινάκων και γραφημάτων, όπου θα εμφανίζονται οι απόλυτες συχνότητες και τα 

ποσοστά που αντιστοιχούν στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
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4.  Αποτελέσματα 

 

 Αρχικός στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί το πόσο εύκολο θεωρούν οι 

πελάτες να καταθέσουν τα παράπονά τους στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ερωτηθέντες 

απάντησαν στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι είναι «δύσκολο» (25,2%) και «λίγο δύσκολο» 

(29,2%) να καταθέσουν τα παράπονά τους, ενώ, υπήρξε και ένα ποσοστό της τάξεως 

του 25,2% που θωρεί ότι είναι «εύκολο» (Πίνακας4, Γράφημα4). 

  

Πίνακας4: Θεωρείτε ότι είναι εύκολο για τους πελάτες να καταθέτουν τα 

παράπονά τους σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση; 

 Πολύ 

δύσκολο 

Δύσκολο Λίγο 

δύσκολο 

Λίγο 

εύκολο 

Εύκολο Πολύ 

εύκολο 

Σύνολο 

 13  

(5,2%) 

63 

(25,2%) 

73  

(29,2%) 

24 

(9,6%) 

63 

(25,2%) 

14 

(5,6%) 

250 

(100%) 

 

 

 

Γράφημα4: Κατάθεση Παραπόνων 

 

 Στην ερώτηση «Σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις διαδικασίες 

διαχείρισης παραπόνων έτσι ώστε αυτές να είναι γνωστές στους πελάτες;» το 38,4% 

του δείγματος δήλωσε σε «πολύ μικρό», το 36,4% απάντησε «καθόλου» και ένα 

ποσοστό της τάξεως του 14,4% δήλωσε σε «μικρό» βαθμό (Πίνακας5, Γράφημα5). 

 

 

5,2% 

25,2% 

29,2% 
9,6% 

25,2% 

5,6% 

Θεωρείτε ότι είναι εύκολο για τους πελάτες 

να καταθέτουν τα παράπονά τους σε μία 

συγκεκριμένη επιχείρηση; 

Πολύ δύσκολο 

Δύσκολο 

Λίγο δύσκολο 

Λίγο εύκολο 

Εύκολο 

Πολύ εύκολο 
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Πίνακας5: Σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις διαδικασίες διαχείρισης 

παραπόνων έτσι ώστε αυτές να είναι γνωστές στους πελάτες; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 91  

(36,4%) 

96 

(38,4%) 

36  

(14,4%) 

23 

(9,2%) 

3 

(1,2%) 

1 

(0,4%) 

250 

(100%) 

  

 

Γράφημα5: Δημοσίευση Διαδικασιών Διαχείρισης Παραπόνων 

 

 Ακόμη, θεωρήσαμε σημαντικό να μελετήσουμε, μέσω μίας ανοιχτού τύπου 

ερώτησης, τις απόψεις των πελατών για το ποιους εργαζόμενους θεωρούν υπεύθυνους 

για την αντιμετώπιση των παραπόνων. Οι ερωτηθέντες θεωρούν υπεύθυνους, κυρίως, 

τους «προϊσταμένους και διευθυντές» (44%) και τους εργαζόμενους που ανήκουν στο 

«τμήμα επικοινωνίας/αντιμετώπισης παραπόνων» (30,8%) (Πίνακας6, Γράφημα6). 

 

Πίνακας6: Ποιοι εργαζόμενοι πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση 

των παραπόνων των πελατών; 

 Όλοι Προϊστάμενοι/Διευθυντές Υπεύθυνοι 

Επικοινωνίας/Αντιμετώπισης 

παραπόνων 

Δε 

Γνωρίζω 

Κανείς Άλλο Εξαρτάται Σύνολο 

 26  

(10,4%) 

110  

(44%) 

77 

(30,8%) 

23 

(9,2%) 

5 

(2%) 

7 

(2,8%) 

2 

(0,8%) 

250 

(100%) 

 

  

36,4% 

38,4% 

14,4% 
9,2% 

1,2% 0,4% 

Σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις 

διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων έτσι 

ώστε αυτές να είναι γνωστές στους πελάτες; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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Γράφημα6: Αρμόδιοι Εργαζόμενοι 

 

 Όσον αφορά στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση που παρέχουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους για να διαχειρίζονται τα παράπονα, οι πελάτες 

δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε «πολύ μικρό», «μικρό» και «μέτριο» 

βαθμό (31,2%, 22% και 24,4% αντίστοιχα, Πίνακας7, Γράφημα7), ενώ, τους παρέχεται 

ενδυνάμωση, επίσης, σε «πολύ μικρό», «μικρό» και «μέτριο» βαθμό (33,2%, 22,4% και 

22,4% αντίστοιχα, Πίνακας8, Γράφημα8).  

 

Πίνακας7: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν εκπαίδευση στους 

εργαζομένους τους για να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 

παράπονα των πελατών; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 39 

(15,6%) 

78 

(31,2%) 

55  

(22%) 

61 

(24,4%) 

14 

(5,6%) 

3 

(1,2%) 

250 

(100%) 

10,4% 

44% 
30,8% 

9,2% 

2% 

2,8% 

0,8% 

Ποιοι εργαζόμενοι πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνοι για την 

αντιμετώπιση των παραπόνων των πελατών; 

Όλοι 

Προϊστάμενοι/Διευθυντές 

Υπεύθυνοι 
Επικοινωνίας/Αντιμετώπισης 
παραπόνων 

Δε Γνωρίζω 

Κανείς 

Άλλο 

Εξαρτάται 
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Γράφημα7: Εκπαίδευση Εργαζομένων 

 

Πίνακας8: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν ενδυνάμωση στους 

εργαζομένους για να αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 44 

(17,6%) 

83 

(33,2%) 

56  

(22,4%) 

56 

(22,4%) 

10 

(4%) 

1 

(0,4%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα8: Ενδυνάμωση Εργαζομένων 

 

 Το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους 

εργαζόμενους να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις για την αντιμετώπιση των 

15,6% 

31,2% 

22% 

24,4% 

5,6% 1,2% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις 

παρέχουν εκπαίδευση στους εργαζομένους 

τους για να μπορούν να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τα παράπονα των 

πελατών; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 

17,6% 

33,2% 22,4% 

22,4% 

4% 0,4% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις 

παρέχουν ενδυνάμωση στους εργαζομένους 

για να αντιμετωπίζουν τα παράπονα των 

πελατών; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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παραπόνων, οι ερωτηθέντες τον κατέταξαν, κυρίως, σε «μηδενικό», «πολύ μικρό» και 

«μικρό» (23,6%, 31,6% και 20% αντίστοιχα, Πίνακας9, Γράφημα9). 

 

Πίνακας9: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα 

στους εργαζομένους να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις για την αντιμετώπιση 

των παραπόνων των πελατών; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 59 

(23,6%) 

79 

(31,6%) 

50 

(20%) 

38  

(15,2%) 

22 

(8,8%) 

2 

(0,8%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα9: Λήψη Αποφάσεων  

 

 Ενώ, για το αν οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής έχουν ξεκάθαρες ευθύνες για την 

επίλυση των παραπόνων, το δείγμα απάντησε ότι έχουν σε «πολύ μικρό» (33,6%), 

«μικρό» (26,8%) και «μέτριο βαθμό» (23,2%) (Πίνακας10, Γράφημα10). 

 

Πίνακας10: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα παραπόνων των επιχειρήσεων 

είναι οργανωμένο έτσι ώστε οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής να έχουν ξεκάθαρες 

ευθύνες για την επίλυση παραπόνων; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 26 

(10,4%) 

84 

(33,6%) 

67 

(26,8%) 

58 

(23,2%) 

11 

(4,4%) 

4 

(1,6%) 

250 

(100%) 

23,6% 

31,6% 
20% 

15,2% 

8,8% 0,8% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις 

παρέχουν τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους να λαμβάνουν μόνοι τους 

αποφάσεις για την αντιμετώπιση των 

παραπόνων των πελατών; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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Γράφημα10: Λήψη Ευθυνών  

  

 Επιπροσθέτως, ρωτήσαμε το δείγμα πως θα χαρακτήριζε κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων όταν αυτοί αντιμετωπίζουν τα παράπονα των 

πελατών. Στον Πίνακα11 συνοψίζονται οι απαντήσεις. Για τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες το δείγμα δήλωσε στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι είναι «πολύ λίγο 

ικανοποιητικές» (25,6%) και «μετρίως ικανοποιητικές» (24%). Η προσοχή που 

δείχνουν οι εργαζόμενοι στις επιθυμίες των πελατών χαρακτηρίστηκε, κυρίως, «λίγο 

ικανοποιητική» (26%) και «μετρίως ικανοποιητική» (29,6%), ενώ, η ευγένεια των 

υπαλλήλων θεωρείται «μετρίως ικανοποιητική» (32%) και «αρκετά ικανοποιητική» 

(35,6%). Ακόμη, το χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας κρίθηκε «πολύ λίγο» (26%), 

«λίγο» (23,2%) και «μετρίως» (24,4%) ικανοποιητικό. Για τη σχέση εμπιστοσύνης που 

επιτυγχάνουν οι εργαζόμενοι με τους πελάτες, το δείγμα δήλωσε ότι αυτή είναι, κυρίως, 

«πολύ λίγο» (22,4%), «λίγο» (22%) και «μετρίως» (32%) ικανοποιητική. Τέλος, 

εξετάσαμε την επίτευξη αισθήματος δικαιοσύνης για τον πελάτη όσον αφορά στο 

αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης, στον τρόπο εξυπηρέτησης και στις διαδικασίες με τις 

οποίες επιλύονται τα παράπονα. Η αίσθηση δικαιοσύνης στους πελάτες για το 

αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε από τους ερωτηθέντες «πολύ λίγο» (24%), «λίγο» 

(24,4%) και «μετρίως» (26,8%) ικανοποιητική, για τον τρόπο εξυπηρέτησης το δείγμα 

δήλωσε ότι είναι «πολύ λίγο» (31,2%) και «μετρίως» (28%) ικανοποιητική και για τις 

διαδικασίες, «πολύ λίγο» (27,2%), «λίγο» (24%) και «μετρίως» (27,2%) ικανοποιητική.  

 

  

10,4% 

33,6% 

26,8% 

23,2% 

4,4% 1,6% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα 

παραπόνων των επιχειρήσεων είναι 

οργανωμένο έτσι ώστε οι υπάλληλοι 

πρώτης γραμμής να έχουν ξεκάθαρες 

ευθύνες για την επίλυση παραπόνων; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 



29 

 

Πίνακας11: Από την εμπειρία σας, πως θα χαρακτηρίζατε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων όταν αντιμετωπίζουν τα παράπονα των 

πελατών; 

 Καθόλου 

ικανοποιητική 

/ές 

Πολύ λίγο 

ικανοποιητικ

ή 

/ές 

Λίγο 

ικανοποιητικ

ή 

/ές 

Μετρίως 

ικανοποιητικ

ή 

/ές 

Αρκετά 

ικανοποιητικ

ή 

/ές 

Πάρα πολύ 

ικανοποιητικ

ή 

/ές 

Σύνολ

ο 

Επικοινωνιακέ

ς δεξιότητες 

28  

(11,2%) 

64  

(25,6%) 

57  

(22,8%) 

60  

(24%) 

39  

(15,6%) 

2 

 (0,8%) 

250 

(100%) 

Προσοχή στις 

επιθυμίες του 

πελάτη 

8 

(3,2%) 

36 

(14,4%) 

65 

(26%) 

74 

(29,6%) 

62 

(24,8%) 

5 

(2%) 

250 

(100%) 

Ευγένεια 11 

(4,4%) 

16 

(6,4%) 

43 

(17,2%) 

80 

(32%) 

89 

(35,6%) 

11 

(4,4%) 

250 

(100%) 

Ειλικρίνεια 43 

(17,2%) 

65 

(26%) 

58 

(23,2%) 

61 

(24,4%) 

20 

(8%) 

3 

(1,2%) 

250 

(100%) 

Επίτευξη 

σχέσης 

εμπιστοσύνης 

24 

(9,6%) 

56 

(22,4%) 

55 

(22%) 

80 

(32%) 

29 

(11,6%) 

6 

(2,4%) 

250 

(100%) 

Επίτευξη 

αισθήματος 

εμπιστοσύνης 

για το 

αποτέλεσμα 

της 

εξυπηρέτησης 

24 

(9,6%) 

60 

(24%) 

61 

(24,4%) 

67 

(26,8%) 

33 

(13,2%) 

5 

(2%) 

250 

(100%) 

        

Επίτευξη 

αισθήματος 

δικαιοσύνης 

για τον τρόπο 

εξυπηρέτησης 

17 

(6,8%) 

78 

(31,2%) 

48 

(19,2%) 

70 

(28%) 

32 

(12,8%) 

5 

(2%) 

250 

(100%) 

Επίτευξη 

αισθήματος 

δικαιοσύνης 

για τις 

διαδικασίες 

25 

(10%) 

68 

(27,2%) 

60 

(24%) 

68 

(27,2%) 

24 

(9,6%) 

5 

(2%) 

250 

(100%) 
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 Σημαντικό, ακόμη, θεωρήθηκε να μελετηθεί σε τι βαθμό πιστεύουν οι πελάτες 

ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν ένα σύστημα παραπόνων τόσο οργανωμένο ώστε τα πιο 

σοβαρά παράπονα να αναφέρονται στην ανώτατη διοίκηση. Οι απαντήσεις του 

δείγματος ήταν, κυρίως, σε «πολύ μικρό» (32,8%) και «μέτριο» (24,8%) βαθμό 

(Πίνακας12, Γράφημα11).  

 

Πίνακας12: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα παραπόνων των επιχειρήσεων 

είναι οργανωμένο έτσι ώστε τα πιο σοβαρά παράπονα να αναφέρονται στην 

ανώτατη διοίκηση; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 37 

(14,8%) 

82 

(32,8%) 

44 

(17,6%) 

62  

(24,8%) 

23 

(9,2%) 

2 

(0,8%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα11: Ανώτατη Διοίκηση  

  

 Όσον αφορά στο με ποιους τρόπους μπορούν να παραπονεθούν οι πελάτες σε 

μία εταιρεία, οι ερωτηθέντες δήλωσαν σε ποσοστό 22,4% «προφορικά», 19,6% 

«τηλεφωνικά», 1,2% «ταχυδρομικά», 6,4% «ηλεκτρονικά», 8,4% «μέσω φύλλου 

παραπόνων» και κατά 42% απάντησαν με ένα συνδυασμό των παραπάνω (Πίνακας13, 

Γράφημα12). 

 

 

 

14,8% 

32,8% 

17,6% 

24,8% 

9,2% 0,8% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα 

παραπόνων των επιχειρήσεων είναι 

οργανωμένο έτσι ώστε τα πιο σοβαρά 

παράπονα να αναφέρονται στην ανώτατη 

διοίκηση; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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Πίνακας13: Με ποιους τρόπους μπορείτε να παραπονεθείτε σε μία εταιρεία ως 

πελάτες της; 

 Προφορικά Τηλεφωνικά Ταχυδρομικά Ηλεκτρονικά Μέσω 

φύλλου 

παραπόνων 

Συνδυασμός Σύνολο 

 56 

(22,4%) 

49 

(19,6%) 

3 

(1,2%) 

16  

(6,4%) 

21 

(8,4%) 

105 

(42%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα12: Ενημέρωση Παραπόνων 

 

 Στην ερώτηση αν «Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν ένα 

μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από τα παράπονα των πελατών;», το δείγμα δήλωσε κατά 25,6% 

«ναι» ενώ, κατά 74,4% «όχι» (Πίνακας14, Γράφημα13). Επίσης, στην ερώτηση αν 

«Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου στις επιχειρήσεις με το οποίο να 

διασφαλίζεται ότι τα παράπονα των πελατών αντιμετωπίζονται άμεσα και 

αποτελεσματικά;», το δείγμα δήλωσε κατά 16,4% «ναι» και κατά 83,6% «όχι» 

(Πίνακας15, Γράφημα14). 

 

 

 

 

22,4% 

19,6% 

1,2% 

6,4% 8,4% 

42% 

Με ποιους τρόπους μπορείτε να παραπονεθείτε σε 

μία εταιρεία ως πελάτες της; 

Προφορικά 

Τηλεφωνικά 

Ταχυδρομικά 

Ηλεκτρονικά 

Μέσω φύλλου 
παραπόνων 

Συνδυασμός 
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Πίνακας14: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν ένα μηχανογραφημένο 

σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα 

παράπονα των πελατών; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

 64  

(25,6%) 

186  

(74,4%) 

250  

(100%) 

 

 

Γράφημα13: Μηχανογραφημένο Σύστημα 

 

Πίνακας15:  Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου στις επιχειρήσεις με το 

οποίο να διασφαλίζεται ότι τα παράπονα των πελατών αντιμετωπίζονται άμεσα και 

αποτελεσματικά; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

 41 

(16,4%) 

209  

(83,6%) 

250  

(100%) 

 

25,6% 

74,4% 

Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν ένα 

μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο 

διαχειρίζεται τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από τα παράπονα των 

πελατών; 

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα14: Σύστημα Ελέγχου  

 

Πίνακας16: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται στις 

επιχειρήσεις από τη διαχείριση των παραπόνων τροφοδοτούνται στα υπόλοιπα 

τμήματά τους έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις στα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 18 

(7,2%) 

72 

(28,8%) 

75 

(30%) 

71 

(28,4%) 

13 

(5,2%) 

1 

(0,4%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα15: Ενημέρωση Διοικητικών Τμημάτων  

16,4% 

83,6% 

Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου 

στις επιχειρήσεις με το οποίο να διασφαλίζεται 

ότι τα παράπονα των πελατών 

αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά 

Ναι 

Όχι 

7,2% 

28,8% 

30% 

28,4% 

5,2% 0,4% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι πληροφορίες 

που συλλέγονται στις επιχειρήσεις από τη 

διαχείριση των παραπόνων τροφοδοτούνται 

στα υπόλοιπα τμήματά τους έτσι ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και 

βελτιώσεις στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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 Ο Πίνακας16 και το Γράφημα15 δείχνουν σε τι βαθμό πιστεύουν οι ερωτηθέντες 

ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη διαχείριση των παραπόνων τροφοδοτούνται 

στα υπόλοιπα τμήματα των επιχειρήσεων για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και 

βελτιώσεις. Το δείγμα δήλωσε, κυρίως, σε «πολύ μικρό» (28,8%), «μικρό» (30%) και 

«μέτριο» (28,4%) βαθμό. 

 

 Επίσης, ρωτήσαμε το δείγμα αν πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις έχουν θέσει ως 

στόχο τα παράπονα των πελατών τους να αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και πόσο πιστεύουν ότι πρέπει να είναι αυτό το διάστημα. Στην πρώτη 

ερώτηση, οι απαντήσεις ήταν «ναι» σε ποσοστό 22,4% και «όχι» σε ποσοστό 77,6% 

(Πίνακας17, Γράφημα16), ενώ, στη δεύτερη ερώτηση, οι πελάτες δήλωσαν ότι το 

χρονικό διάστημα στο οποίο μία εταιρεία πρέπει να επιλύει τα παράπονα πρέπει να 

είναι, κυρίως, από «4 έως 10 μέρες» (28%), όπως παρατηρούμε στον Πίνακα18 και στο 

Γράφημα17. 

 

Πίνακας17: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν θέσει ως στόχο τα παράπονα των 

πελατών τους να αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

 56 

(22,4%) 

194 

(77,6%) 

250  

(100%) 

 

 

Γράφημα16: Αντιμετώπιση Παραπόνων σε συγκεκριμένο χρόνο  

 

 

22,4% 

77,6% 

Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν θέσει ως 

στόχο τα παράπονα των πελατών τους να 

αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα; 

Ναι 

Όχι 
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Πίνακας18: Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι μία εταιρεία πρέπει να 

επιλύει τα παράπονά σας; 

 0-3 

Μέρες 

4-10  

Μέρες 

11-20  

Μέρες 

1-2 

Μήνες 

6 

Μήνες 

Άμεσα Δε 

Γνωρίζω 

Εξαρτάται Άλλο Σύνολο 

 40 

(16%) 

70  

(28%) 

14 

(5,6%) 

25 

(10%) 

4 

(1,6%) 

40 

(16%) 

43 

(17,2%) 

13 

(5,2%) 

1 

(0,4%) 

250 

(100%) 

 

 

Γράφημα17: Χρονικό Διάστημα Επίλυσης Παραπόνων  

 

 Στην ερώτηση «Όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα παράπονο σε τι βαθμό 

πιστεύετε ότι αναλύουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα του προβλήματος που αφορά;», 

οι ερωτηθέντες απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε «πολύ μικρό» (21,6%), «μικρό» 

(25,6%) και «μέτριο» (34,4%) βαθμό (Πίνακας19, Γράφημα18). 

 

Πίνακας19: Όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα παράπονο σε τι βαθμό πιστεύετε 

ότι αναλύουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα του προβλήματος που αφορά; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 27 

(10,8%) 

54 

(21,6%) 

64 

(25,6%) 

86 

(34,4%) 

14 

(5,6%) 

5 

(2%) 

250 

(100%) 

 

16% 

28% 

5,6% 10% 

1,6% 

16% 

17,2% 

5,2% 0,4% 

Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι μία 

εταιρεία πρέπει να επιλύει τα παράπονά σας; 

0-3 Μέρες 

4-10 Μέρες 

11-20 Μέρες 

1-2 Μήνες 

6 Μήνες 

Άμεσα 

Δε Γνωρίζω 

Εξαρτάται 

Άλλο 
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Γράφημα18: Ανάλυση Αιτιών-Αποτελέσματος  

 

 Όσον αφορά στο αν οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο με τα παράπονα των 

πελατών που έχουν επιλυθεί και με τον ακριβή χρόνο που χρειάστηκαν για να 

επιλύσουν κάθε παράπονο, το δείγμα δήλωσε «ναι» κατά 29,6% και 13,6% αντίστοιχα, 

ενώ, «όχι» κατά 70,4% και 86,4% αντίστοιχα (Πίνακας20, Γράφημα19, Πίνακας21, 

Γράφημα20). 

   

Πίνακας20: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο με τα παράπονα των 

πελατών που έχουν επιλυθεί; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

 74 

(29,6%) 

176 

(70,4%) 

250  

(100%) 

 

 

Γράφημα19: Αρχείο Παραπόνων 

10,8% 

21,6% 

25,6% 

34,4% 

5,6% 2% 

Όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα 

παράπονο σε τι βαθμό πιστεύετε ότι 

αναλύουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα 

του προβλήματος που αφορά; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 

29,6% 

70,4% 

Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο 

με τα παράπονα των πελατών που έχουν 

επιλυθεί; 

Ναι 

Όχι 
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Πίνακας21: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο με τον ακριβή χρόνο 

που χρειάστηκαν για να επιλύσουν κάθε παράπονο; 

 Ναι Όχι Σύνολο 

 34 

(13,6%) 

216 

(86,4%) 

250  

(100%) 

 

 

Γράφημα20: Αρχείο Επίλυσης Παραπόνων  

 

 Ρωτήσαμε το δείγμα σε τι βαθμό έχει συμβεί οι επιχειρήσεις να επιλύουν τα 

παράπονά του. Οι απαντήσεις έδειξαν, κυρίως, «μηδενικό» (34,4%) και «μέτριο» 

(22,8%) βαθμό (Πίνακας22, Γράφημα21). 

  

Πίνακας22: Σε τι βαθμό σας έχει συμβεί οι επιχειρήσεις να επιλύουν τα παράπονά 

σας; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 86 

(34,4%) 

45 

(18%) 

45 

(18%) 

57 

(22,8%) 

11 

(4,4%) 

6 

(2,4%) 

250 

(100%) 

 

13,6% 

86,4% 

Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο 

με τον ακριβή χρόνο που χρειάστηκαν για να 

επιλύσουν κάθε παράπονο; 

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα21: Επίλυση Παραπόνων  

 

 Τέλος, για όσους από τους ερωτηθέντες δεν απάντησαν «καθόλου» στην 

παραπάνω ερώτηση ζητήθηκε να δηλώσουν σε τι βαθμό έδωσαν ανατροφοδότηση στις 

επιχειρήσεις μετά την επίλυση των παραπόνων τους και τι είδους απάντηση τους 

δόθηκε από τις επιχειρήσεις όταν είχαν κάποιο παράπονο. Ο Πίνακας23 και το 

Γράφημα22 δείχνουν ότι από το σύνολο των 164 ερωτηθέντων στους οποίους έχει 

συμβεί να επιλυθεί το παράπονό τους, το 18,4% δήλωσε ότι έδωσε ανατροφοδότηση 

στην επιχείρηση σε «μέτριο» βαθμό, το 14,4% σε «πολύ μικρό βαθμό», και μόνο ένα 

2% έδωσε την απάντηση σε «πολύ μεγάλο βαθμό». Ενώ, στον Πίνακα24 και στο 

Γράφημα23 παρατηρούμε ότι από το σύνολο των 164 πελατών, στο 32,8% δόθηκε ως 

απάντηση στα παράπονα η «αντικατάσταση του προϊόντος», στο 21,6% δόθηκε ένας 

«συνδυασμός απαντήσεων» και μόνο ένα 2% έλαβε «απολογητική επιστολή». 

 

Πίνακας23: Σε τι βαθμό δώσατε ανατροφοδότηση στις επιχειρήσεις μετά την 

επίλυση των παραπόνων σας; 

 Καθόλου Πολύ 

μικρό 

Μικρό Μέτριο Μεγάλο Πολύ 

μεγάλο 

Σύνολο 

 31 

(12,4%) 

36 

(14,4%) 

29 

(11,6%) 

46 

(18,4%) 

17 

(6,8%) 

5 

(2%) 

164 

(65,6%) 

 

34,4% 

18% 
18% 

22,8% 

4,4% 2,4% 

Σε τι βαθμό σας έχει συμβεί οι επιχειρήσεις 

να επιλύουν τα παράπονά σας; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 
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Γράφημα22: Ανατροφοδότηση  

 

Πίνακας24: Τι είδους απάντηση σας έχει προσφερθεί από τις επιχειρήσεις όταν 

είχατε κάποιο παράπονο; 

 Δωρεάν 

προϊόν ή 

υπηρεσίες 

Αντικατάσταση 

προϊόντος 

Αποστολή 

απολογητικής 

επιστολής 

Επιστροφή 

χρημάτων 

Κουπόνια Συνδυασμός Σύνολο 

 18  

(7,2%) 

82 

(32,8%) 

5 

(2%) 

2  

(0,8%) 

3 

(1,2%) 

54 

(21,6%) 

164 

(65,6%) 

 

 

Γράφημα23: Ανταπόκριση Επιχειρήσεων  

 

12,4% 

14,4% 

11,6% 

18,4% 

6,8% 

2% 

Σε τι βαθμό δώσατε ανατροφοδότηση στις 

επιχειρήσεις μετά την επίλυση των 

παραπόνων σας; 

Καθόλου 

Πολύ μικρό 

Μικρό 

Μέτριο 

Μεγάλο 

Πολύ μεγάλο 

7,2% 

32,8% 

2% 
0,8% 

1,2% 

21,6% 

Τι είδους απάντηση σας έχει προσφερθεί από τις 

επιχειρήσεις όταν είχατε κάποιο παράπονο; 

Δωρεάν προϊόν ή 
υπηρεσίες 

Αντικατάσταση 
προϊόντος 

Αποστολή απολογητικής 
επιστολής 

Επιστροφή χρημάτων 

Κουπόνια 

Συνδυασμός 



40 

 

5. Συμπεράσματα 

 

 Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν οι απόψεις των 

πελατών για τη διαχείριση των παραπόνων τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο 

υποκεφάλαιο 3.5 αναφέραμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα περιγράψουμε τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα 

και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρατηρούμε ότι τα δεδομένα  συμφωνούν με τις πληροφορίες που μας προσφέρει η 

βιβλιογραφία, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω. 

 

 Καταρχάς, οι ερωτηθέντες της έρευνας δήλωσαν ότι είναι δύσκολο για τους 

πελάτες να καταθέτουν τα παράπονά τους στις επιχειρήσεις και ότι αυτές τείνουν να 

μην δημοσιεύουν τις διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων. Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το συμπέρασμα, διότι το πρώτο μέλημα που πρέπει να 

απασχολεί τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει ο Zairi (2000), είναι να παρέχουν τη 

δυνατότητα στους πελάτες τους να εκφράζουν τα παράπονά τους.  

 

 Επίσης, πολύ σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι πελάτες θεωρούν υπεύθυνους 

για την αντιμετώπιση των παραπόνων, κυρίως, τους προϊσταμένους και τους 

διευθυντές, γεγονός το οποίο τονίζει τη συμβολή των ανώτερων στελεχών στη 

διαχείριση των παραπόνων, αν και η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι κυρίως οι υπάλληλοι 

πρώτης γραμμής είναι αυτοί που ασχολούνται με τα παράπονα των πελατών (Tax, 

Brown and Chandrashekaran (1998)).  

 

 Ακόμη, πολύ μικρή θεωρείται η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων σε ότι αφορά στη διαχείριση των παραπόνων των πελατών. Έχουμε ήδη 

αναφέρει, όμως, τη σημασία που δίνουν οι θεωρητικοί στην εκπαίδευση και την 

ενδυνάμωση των υπαλλήλων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση 

των παραπόνων (Boshoff and Leong (1998); Tax, Brown and Chandrashekaran (1998)). 

 

 Στο υποκεφάλαιο 2.3 τονίσαμε ότι αντίστοιχες έρευνες έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι αναφορικά με το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαχείριση των 

παραπόνων, τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν τους πελάτες αλλά και 

τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τα παράπονα, οι πελάτες δε 
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νιώθουν αίσθημα δικαιοσύνης (Tax, Brown and Chandrashekaran (1998)). Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν να συμφωνούν με αυτό το συμπέρασμα, 

καθώς, το δείγμα έκρινε την επίτευξη δικαιοσύνης στους πελάτες πολύ λίγο έως 

μετρίως ικανοποιητική. 

 

 Ένα θετικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις προσφέρουν στους πελάτες πολλούς τρόπους να παραπονεθούν. Το δείγμα 

δήλωσε ότι μπορεί να παραπονεθεί στις επιχειρήσεις με ένα συνδυασμό τρόπων, οι 

οποίοι αφορούν τη προφορική, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική και μέσω 

φύλλου παραπόνων κατάθεση των παραπόνων. Το συμπέρασμα αυτό είναι θετικό, 

διότι, όπως δηλώνουν οι Johnston και Fern (1999), έχει μεγάλη σημασία για τους 

πελάτες και την ικανοποίησή τους, το να έχουν πολλές δυνατότητες για την κατάθεση 

των παραπόνων τους. 

 

 Αντιθέτως, ένα αρνητικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις, ως επί το 

πλείστον, δε διαθέτουν μηχανογραφημένα συστήματα και συστήματα ελέγχου για τη 

διαχείριση των παραπόνων των πελατών. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος, όμως, των 

διαδικασιών είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη αποτελεσματικών συστημάτων 

διαχείρισης παραπόνων, όπως ορίζει και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

 

 Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Estelami (2000); Conlon and 

Murray (1996)), παρατηρήσαμε ότι ένα σύστημα διαχείρισης παραπόνων μπορεί να 

χαρακτηριστεί αποτελεσματικό όταν οι επιχειρήσεις θέτουν ως στόχο τους να 

αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 

οποίο πρέπει να είναι άμεσο. Η παρούσα έρευνα, όμως, έδειξε ότι οι πελάτες δεν 

πιστεύουν πως οι ελληνικές επιχειρήσεις θέτουν ως στόχο τους να αντιμετωπίζουν τα 

παράπονα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει αποδειχθεί πως 

επηρεάζει την ικανοποίηση του πελάτη. 

 

 Επίσης, το δείγμα της έρευνας δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις αναλύουν τις αιτίες 

και τα αποτελέσματα των προβλημάτων που περιγράφουν τα παράπονα των πελατών σε 

πολύ μικρό έως μέτριο βαθμό.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να μην 

μπορούν να προβλέψουν τη δημιουργία των παραπόνων και να μην επιτύχουν την 

εξάλειψή τους (Schibrowsky and Lapidous (1994)). 
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 Τελικός στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί αν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

επιλύουν τα παράπονα των πελατών και με ποιον τρόπο. Οι απαντήσεις του δείγματος 

έδειξαν ότι το γεγονός αυτό δε συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και όταν συμβαίνει οι 

εταιρείες ανταποκρίνονται στα παράπονα κυρίως με αντικατάσταση προϊόντος και 

σχεδόν καθόλου με αποστολή απολογητικής επιστολής, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει 

στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Conlon and Murray (1996), θεωρείται σημαντική 

για την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη.   

 

  Συνοψίζοντας, παρατηρούμε γενικά ότι οι απόψεις των πελατών για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι δε διαθέτουν οργανωμένα και αποτελεσματικά 

συστήματα διαχείρισης των παραπόνων και ότι οι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ακόμη και στα αρχικά στάδια των διαδικασιών, διότι δεν είναι αρκετά εύκολο για 

αυτούς να εκφράσουν τα παράπονά τους, έτσι ώστε αυτά στη συνέχεια να 

αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους εργαζομένους. 
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6. Περιορισμοί της έρευνας και περαιτέρω προτάσεις 

 

 Κρίνεται σημαντικό να αναφερθούμε στους περιορισμούς της παρούσας 

έρευνας. Συνιστάται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα να 

χρησιμοποιηθούν με προσοχή, διότι, πρώτον, το δείγμα της έρευνας δεν είναι αρκετά 

μεγάλο σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδος. Δεύτερον, η έρευνα μελετά όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, γενικά, χωρίς να αναγνωρίζει τις διαφορές των επιχειρήσεων σε 

κάθε έναν κλάδο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαιτέρως εύκολο να 

γενικεύσουμε τα συμπεράσματα, καθώς, κάθε κλάδος χαρακτηρίζεται από τις 

ιδιαιτερότητές του. Τρίτον, η διεξαγωγή της έρευνας έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψιν ο 

αριθμός των πολιτών που επιλέγουν να εκφράζουν τα παράπονά τους, ο οποίος αφορά 

δεδομένα στα οποία πρέπει να βασίζεται κάθε επιχείρηση όταν διαμορφώνει τα 

συστήματα διαχείρισης των παραπόνων. Τέλος, σημαντικός περιορισμός της έρευνας 

αποτελεί το εργαλείο συλλογής των δεδομένων, το οποίο ήταν το ερωτηματολόγιο. Η 

χρήση ερωτηματολογίου βασίζεται σε αυτοαναφορές, οι οποίες μπορεί μερικές φορές 

να είναι παραπλανητικές. 

 

 Ως συνάρτηση των περιορισμών της έρευνας, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν 

κάποιες προτάσεις για τη διεξαγωγή άλλων ερευνών του ίδιου αντικειμένου, οι οποίες 

θα χρησιμοποιούν μεγαλύτερο δείγμα και περισσότερα εργαλεία συλλογής δεδομένων ή 

ερευνών που θα προσανατολίζονται είτε στη μελέτη των απόψεων των πελατών για τα 

συστήματα διαχείρισης παραπόνων σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο ξεχωριστά, είτε στη 

μελέτη του αριθμού των Ελλήνων που εκφράζουν τα παράπονά τους, είτε στη μελέτη 

του τρόπου με τον οποίο θα ήθελαν να εξυπηρετούνται οι ίδιοι οι πελάτες.  

 

 Αν εξαιρέσουμε, όμως, τους περιορισμούς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

παρούσα έρευνα συμβάλλει σημαντικά στο να κατανοήσουμε τις απόψεις των  πελατών 

για τα συστήματα διαχείρισης των παραπόνων των ελληνικών επιχειρήσεων και 

αποτελεί μία βάση την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ανώτερα στελέχη των 

επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών 

αναφορικά με τα παράπονα των τελευταίων.  

 



44 

 

Βιβλιογραφία 

 

Κύριες πηγές 

 

Baer, R. and Hill, J. D. (1994), “Excuse Making: A Prevalent Company Response to 

Complaints”, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 

Behaviour, Vol. 7, 143-151. 

 

Bailey, D. (1994), “Recovery from Customer Service Shortfalls”, Managing Service 

Quality, Vol. 4, No. 6, 25-28. 

 

Bosch, G. V. and Enriquez, T. F. (2005), “TQM and QFD: exploiting a customer 

complaint management system”, International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol. 22, No. 1, 30-37. 

 

Boshoff, C. and Leong, J. (1998), “Empowerment, attribution and apologizing as 

dimensions of service recovery”, International Journal of Service Industry 

Management, Vol. 9, No. 1, 24-47. 

 

Clark, L. G., Kaminski, F. P. and Rink, R. D. (1992), “Consumer complaints: Advice on 

how companies should respond based on an empirical study”, The Journal of Consumer 

Marketing, Vol. 9, No. 3, 5-14. 

 

Clopton, W. S., Stoddard, E. J. and Clay, W. J. (2001), “Salesperson characteristics 

affecting consumer complaint responses”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 1, No. 

2, 124-139. 

  

Conlon, E. D. and Murray, M. N. (1996), “Customer Perceptions of Corporate 

Responses to Product Complaints: The Role of Explanations”, Academy of Management 

Journal, Vol. 39, No. 4, 1040-1056. 

 

Cook, S. and Macaulay, S. (1997), “Practical Steps to Empowered Complaint 

Management”, Managing Service Quality, Vol. 7, No. 1, 39-42. 

 



45 

 

Davidow, M. (2000), “The Bottom Line Impact of Organizational Responses to 

Customer Complaints”, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 24, No. 4, 

437-490.  

 

Davidow, M. (2003), “Organizational Responses to Customer Complaints: What Works 

and What Doesn’t”, Journal of Service Research, Vol. 5, No. 3, 225-250. 

 

De Ruyter, K. and Brack, A. (1993), “European legal developments in product safety 

and liability: The role of customer complaint management as a defensive marketing 

tool”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 10, 153-164. 

 

Del Rio-Lanza, B. A., Vazquez-Casielles, R. and Diaz-Martin, A. M. (2009), 

“Satisfaction with service recovery: Perceived justice and emotional responses”, 

Journal of Business Research, Vol. 62, 775-781. 

 

Dolinsky, L. A. (1994), “A Consumer Complaint Framework with Resulting Strategies. 

An Application to Higher Education”, Journal of Service Marketing, Vol. 8, No. 3, 27-

39. 

 

Duvarsula, S., Lysonski, S. and Mehta, C. S. (2000), “Business-to-business marketing. 

Service recovery and customer satisfaction issues with ocean shipping lines”, European 

Journal of Marketing, Vol. 34, No. 3/4, 433-452. 

 

Eccles, G. and Durand, P. (1998), “Complaining customers, service recovery and 

continuous improvement”, Managing Service Quality, Vol. 8, No. 1, 68-71. 

 

Estelami, H. (1999), “The Profit Impact of Consumer Complaint Solicitation Across 

Market Conditions”, Journal of Professional Services Marketing, Vol. 20, No. 1, 165-

195. 

 

Estelami, H. (2000), “Competitive and Procedural Determinants of Delight and 

Disappointment in Consumer Complaint Outcomes”, Journal of Service Research, Vol. 

2, No. 3, 285-300. 

 



46 

 

Gilly, C. M., Stevenson, B. W. and Yale, J. L. (1991), “Dynamics of Complaint 

Management in the Service Organization”, The Journal of Consumer Affairs, Vol. 25, 

No. 2, 295-322. 

 

Gursoy, D., Ekiz, H. E. and Chi, G. C. (2007), “Impacts of Organizational Responses on 

Complainants’ Justice Perceptions and Post-Purchase Behaviors”, Journal of Quality 

Assurance in Hospitality & Tourism, Vol. 8, No. 1. 

 

Homburg, C. and Furst, A. (2005), “How Organizational Complaint Handling Drives 

Customer Loyalty: An Analysis of the Mechanistic and the Organic Approach”, Journal 

of Marketing, Vol. 69, 95-114.  

 

Johnston, R. and Fern, A. (1999), “Service Recovery Strategies for Single and Double 

Deviation Scenarios”, The Service Industries Journal, Vol. 19, No. 2, 69-82. 

 

Karatepe, M. O. (2006), “Customer complaints and organizational responses: the effects 

of complainants’ perceptions of justice on satisfaction and loyalty”, Hospitality 

Management, Vol. 25, 69-90. 

 

Levesque, J. T. and McDougall, H. G. G. (2000), “Service Problems and Recovery 

Strategies: An Experiment”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol. 17, No. 

1, 20-37. 

 

Mitchell, V. W. (1993), “Handling Consumer Complaint Information: Why and How?”, 

Management Decision, Vol. 31, No. 3, 21-28.  

 

Ramsey, P. R. and Sohi, S. R. (1997), “Listening to Your Customers: The Impact of 

Perceived Salesperson Listening Behaviour on Relationship Outcomes”, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 25, No. 2, 127-137. 

 

Schibrowsky, A. J. and Lapidus, S. R. (1994), “Gaining a Competitive Advantage by 

Analyzing Aggregate Complaints”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 11, No. 1, 16-

26. 

 



47 

 

Tax, S. S., Brown, W. S. and Chandrashekaran, M. (1998), “Customer Evaluations of 

Complaint Experiences: Implications for Relationship Marketing”, Journal of 

Marketing, Vol. 62, 60-76.   

 

Vos, J. F. J. and Huitema, B. G. (2008), “How organizations can learn from 

complaints”, The TQM Journal, Vol. 20, No. 1, 8-17. 

 

Zairi, M. (2000), “Managing customer dissatisfaction through effective complaints 

management systems”, The TQM Magazine, Vol. 12, No. 5, 331-335. 

 

Δευτερεύουσες πηγές 

 

Berry, L. and Parasuraman, A. (1991), Marketing Services, The Free Press, New York, 

NY. 

 

Deming, W. E. (1986), Out of the Crisis, MIT Centre for Advanced Engineering 

Studies, Cambridge, MA. 

 

Estelami, H. (2000), “Competitive and Procedural Determinants of Delight and 

Disappointment in Consumer Complaint Outcomes”, Journal of Service Research, Vol.  

2, No. 3, 285–300. 

 

Fornell, C. and Westbrook, A. R. (1984), “The Vicious Circle of Consumer 

Complaints”, Journal of Marketing, Vol. 48, 68-78. 

 

Grainer, M. (2003), Customer Care: The Multibillion Dollar Sinkhole: A Case of 

Customer Rage Unassuaged. Alexandria, VA: Customer Care Alliance. 

 

Hart, C. W. L., Heskett, J. L. and Sasser, Jr. W. E. (1990), “The Profitable Art of 

Service Recovery”, Harvard Business Review, Vol. 68, 148-156. 

 



48 

 

Παράρτημα 

 

 Ερωτηματολόγιο έρευνας 

 

1. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο για τους πελάτες να καταθέτουν τα παράπονά τους σε μία 

συγκεκριμένη επιχείρηση; 

a. Πολύ δύσκολο 

b. Δύσκολο 

c. Λίγο δύσκολο 

d. Λίγο εύκολο 

e. Εύκολο 

f. Πολύ εύκολο 

 

2. Σε τι βαθμό οι επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων έτσι 

ώστε αυτές να είναι γνωστές στους πελάτες; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

3. Ποιοι εργαζόμενοι πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των 

παραπόνων των πελατών; 

 

 

 

4. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν εκπαίδευση στους εργαζομένους 

τους για να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα παράπονα των πελατών; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν ενδυνάμωση στους εργαζομένους 

για να αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 
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6. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις για την αντιμετώπιση των 

παραπόνων των πελατών; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

7. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα παραπόνων των επιχειρήσεων είναι 

οργανωμένο έτσι ώστε οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής να έχουν ξεκάθαρες ευθύνες για 

την επίλυση παραπόνων; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

8. Από την εμπειρία σας πως θα χαρακτηρίζατε τα παρακάτω χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων όταν αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών; 

i. Επικοινωνιακές δεξιότητες 

a. Καθόλου ικανοποιητικές 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητικές 

c. Λίγο ικανοποιητικές 

d. Μετρίως ικανοποιητικές 

e. Αρκετά ικανοποιητικές 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητικές 

 

ii. Προσοχή στις επιθυμίες του πελάτη 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

iii. Ευγένεια 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

iv. Ειλικρίνεια 

a. Καθόλου ικανοποιητική 
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b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

v. Επίτευξη σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

vi. Επίτευξη αισθήματος δικαιοσύνης για τον πελάτη για το αποτέλεσμα της 

εξυπηρέτησης 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

vii. Επίτευξη αισθήματος εμπιστοσύνης για τον πελάτη για τον τρόπο εξυπηρέτησης 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

viii. Επίτευξη αισθήματος εμπιστοσύνης για τον πελάτη για τις διαδικασίες με τις 

οποίες επιλύεται το παράπονό του 

a. Καθόλου ικανοποιητική 

b. Πολύ λίγο ικανοποιητική 

c. Λίγο ικανοποιητική 

d. Μετρίως ικανοποιητική 

e. Αρκετά ικανοποιητική 

f. Πάρα πολύ ικανοποιητική 

 

9. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι το σύστημα παραπόνων των επιχειρήσεων είναι 

οργανωμένο έτσι ώστε τα πιο σοβαρά παράπονα να αναφέρονται στην ανώτατη 

διοίκηση; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 
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10. Με ποιους τρόπους μπορείτε να παραπονεθείτε σε μία εταιρεία ως πελάτες της; 

a. Προφορικά 

b. Τηλεφωνικά 

c. Ταχυδρομικά 

d. Ηλεκτρονικά 

e. Μέσω φύλλου παραπόνων 

f. Συνδυασμός των παραπάνω 

g. Άλλο 

 

11. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν ένα μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο 

διαχειρίζεται τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα παράπονα των πελατών; 

a. ΝΑΙ 

b. ΟΧΙ 

 

12. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου στις επιχειρήσεις με το οποίο να 

διασφαλίζεται ότι τα παράπονα των πελατών αντιμετωπίζονται άμεσα και 

αποτελεσματικά; 

a. ΝΑΙ 

b. ΟΧΙ 

 

13. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται στις επιχειρήσεις από τη 

διαχείριση των παραπόνων τροφοδοτούνται στα υπόλοιπα τμήματά τους έτσι ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

14. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν θέσει ως στόχο τα παράπονα των πελατών τους 

να αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; 

a. ΝΑΙ 

b. ΟΧΙ 

 

15. Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι μία εταιρεία πρέπει να επιλύει τα 

παράπονά σας; 

 

 

16. Όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ένα παράπονο σε τι βαθμό πιστεύετε ότι αναλύουν 

τις αιτίες και τα αποτελέσματα του προβλήματος που αφορά; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 
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17. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο με τα παράπονα των πελατών που 

έχουν επιλυθεί; 

a. ΝΑΙ 

b. ΟΧΙ 

 

18. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν αρχείο με τον ακριβή χρόνο που 

χρειάστηκαν για να επιλύσουν κάθε παράπονο; 

a. ΝΑΙ 

b. ΟΧΙ 

 

19. Σε τι βαθμό σας έχει συμβεί οι επιχειρήσεις να επιλύουν τα παράπονά σας; 

a. Καθόλου (Αν επιλέξετε αυτή την απάντηση, μην απαντήσετε τις ερωτήσεις 20 

και 21) 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

20. Αν σας έχει συμβεί, σε τι βαθμό δώσατε ανατροφοδότηση στις επιχειρήσεις μετά 

την επίλυση των παραπόνων σας; 

a. Καθόλου 

b. Πολύ μικρό 

c. Μικρό 

d. Μέτριο 

e. Μεγάλο 

f. Πολύ μεγάλο 

 

21. Τι είδους απάντηση σας έχει προσφερθεί από τις επιχειρήσεις όταν είχατε κάποιο 

παράπονο; 

a. Άρνηση παραδοχής του προβλήματος 

b. Δωρεάν προϊόν ή υπηρεσίες 

c. Αντικατάσταση προϊόντος 

d. Αποστολή απολογητικής επιστολής 

e. Επιστροφή χρημάτων 

f. Κουπόνια 

g. Συνδυασμός των παραπάνω 

h. Άλλο 

 

Φύλο: 

a. Άνδρας 

b. Γυναίκα 

Ηλικία: 

a. 18 – 25 

b. 26 – 35 

c. 36 – 45 
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d. 46 – 55 

e. Άνω των 55 

Εκπαίδευση: 

a. Καμία 

b. Δημοτικό 

c. Γυμνάσιο 

d. Λύκειο/Τεχνική σχολή 

e. ΙΕΚ 

f. ΤΕΙ/ΑΕΙ 

g. Μεταπτυχιακό 

h. Διδακτορικό 

 

 

 


