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Δςσαπιζηίερ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ςπρήο φινπο φζνη ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ MBA ,ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Πξσηίζησο ηνλ θαζεγεηή κνπ Αλδξέα Αλδξνληθίδε, ν νπνίνο κε εκπηζηεχηεθε 

θαη αλέιαβε ηελ επίβιεςή ηεο. Με ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζή ηνπ επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο θαη ππνζηήξημε έκπξαθηα ηελ 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζήο ηεο. Δπραξηζηίεο ηνπ νθείισ θαη γηα ηνπο νξίδνληεο πνπ 

άλνημε ζηελ αθαδεκατθή αιιά θαη πξαθηηθή κνπ κφξθσζε, θαζ’ φιε  ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ ηνπ. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή  Υξήζην Βαζηιεηάδε γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ βνήζεηα πνπ κνπ έδσζε κε ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο θαη 

ζπκβνπιέο ηνπ . 

Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηφζν ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΑΕ, εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδνκαη, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηε 

ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο . 

Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ ζηνπο θίινπο κνπ θαη θπξίσο  

ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ άκεζε ζπκπαξάζηαζε ηνπο, αθνχ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ 

ηελ αγσλία θαη ην άγρνο κνπ. Ηδηαίηεξα ηνλ παηέξα κνπ γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζε ψζηε 

λα ζπδεηήζεη καδί κνπ ηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο . 
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Πεπίλητη 
 

Ζ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Καζψο νη 

ηειεπηαίεο θέξνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα πιηθά αγαζά, ε παξνρή ηνπο θαη 

ζπλεπψο ε δηνίθεζή ηνπο παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. ήκεξα νη ππεξεζίεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη γεληθά 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ. πλεπψο θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ κνληέια 

κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ παξάιιεια 

κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο απηψλ. Ζ ΟΠΑΠ ΑΔ είλαη κηα εηαηξία 

πνπ πξνζθέξεη ακηγψο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε 

έξεπλα ζε 187 πξαθηνξεία ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο κε ζθνπφ λα 

θαηαγξάςεη πψο αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ησλ πξαθηνξείσλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

πνηα θξηηήξηα νξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη 

αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, εληνπίδνληαο ηα 

ιεγφκελα θελά πνηφηεηαο (quality gaps).χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα, 

παξαηεξείηαη αμηφινγε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πψο ζα έπξεπε λα είλαη ζηελ 

θαιχηεξε κνξθή ηνπο, ην δείγκα δελ εκθαλίδεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ηνπ σο 

πξνο ην θχιν, ελψ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

κεηαβιεηέο: ειηθία, εξγαζηαθή εκπεηξία ζην πξαθηνξείν θαη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξαθηνξείνπ. 
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Διζαγυγή - Γομή ηηρ επγαζίαρ 
 

Ζ εξγαζία απηή απνζθνπεί ζηε κειέηε εηδηθψλ ζεκάησλ ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ ζε 

κηα ζχγρξνλε εηαηξία. Πην εηδηθά, θαζψο νη ππεξεζίεο απνηεινχλ ζήκεξα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηεο Διιάδαο, φζν θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, θξίζεθε ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πην εηδηθά, ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηεο παξνρήο ηνπο. 

 

ηελ εξγαζία επηιέρζεθε ε εηαηξία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ΟΠΑΠ Α.Δ. πνπ θαηεμνρήλ 

είλαη πάξνρνο ππεξεζηψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθπφλεζε ζπκπεξαζκάησλ 

κέζσ πνζνηηθήο κειέηεο γηα ην πψο αμηνινγνχλ νη ζπλεξγάηεο- πξαθηνξεία ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη πψο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζε απηέο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν κέηξεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ SERVQUAL γηα ηελ 

δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν βαζίζηεθε ζε 5 παξάγνληεο/θξηηήξηα ειέγρνπ. 

 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ, πεξηγξάθεηαη ε θχζε 

ησλ ππεξεζηψλ θαη αλαιχνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο (άπιεο) ππεξεζίεο θαη ηα 

(πιηθά) αγαζά, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ,  πεξηγξάθνληαη νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

δηεθπεξαηψζεη ην έξγν ηεο απνηειεζκαηηθά, θαη ηέινο επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο 

Γηνίθεζεο ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο.   

 

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζπκβνιήο ησλ ππεξεζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκίεο, ν νπνίνο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε  κεηάβαζε απφ 

ηε βηνκεραληθή θνηλσλία πξνο ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, 

παξέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηνίθεζεο ππεξεζηψλ, αλαιχνληαη ηα πην γλσζηά κνληέια 

απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ελψ ηέινο γίλεηαη παξνπζίαζε 

ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ.  

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα, 

φπνπ επηζεκαίλεηαη ε θαηάζηαζε θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ πνπ επηθξαηνχζε κέρξη ηε 
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πξφζθαηε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΠΑΠ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ θαη 

άιινπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα, κε αλαθνξά ζηελ ―γθξίδα‖ δψλε 

ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ρσξίο λα έρνπλ δνζεί άδεηεο θαη ρσξίο λα 

θαηαβάιινληαη νη αλαινγνχληεο θφξνη. Σέινο γίλεηαη αλάιπζε ηεο αγνξάο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα κε ρξήζε δχν κνληέισλ – ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter θαη ηεο 

αλάιπζεο SWOT (Ηζρπξά θαη Αδχλαηα εκεία, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο). Με βάζε ηελ 

αλάιπζε SWOT, πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο νη νπνίεο πξέπεη 

λα ραξαρζνχλ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ,  ζην λέν πιαίζην πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηνίθεζε 

πνηφηεηαο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ ΟΠΑΠ ΑΔ, ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο θαζψο θαη νη εξσηήζεηο πνπ 

ηέζεθαλ ζε ηδηνθηήηεο πξαθηνξείσλ ΟΠΑΠ - πξνζσπηθφ ελφο δείγκαηνο 187 

πξαθηνξείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, κε ζθνπφ ησλ εληνπηζκφ ―θελψλ 

πνηφηεηαο‖ (quality gaps) ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αθφκε παξνπζηάδνληαη ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξεζεί ε αληίιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ πξάμε θαζψο θαη ε 

γλψκε ηνπ γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε ζσζηή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS (έθδνζε 17.0) ηεο 

εηαηξείαο SPSS Inc. Παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε νπνία παξαηίζεηαη 

ζην ηέινο ηεο.  

 

Δπηπιένλ, ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ νη δηάθνξνη πίλαθεο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ην πξφγξακκα SPSS θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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Κεθάλαιο 1: Η Γιοίκηζη Τπηπεζιών- βιβλιογπαθική επιζκόπηζη 

 

Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 
 
Η παξνρή ππεξεζηώλ είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηδηαηηεξόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απαηηνύλ εηδηθή κειέηε ώζηε λα είλαη ζε ζέζε κηα εηαηξία λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

απνηειεζκαηηθά. Γηα λα γίλεη απηό κε ηξόπν απνδνηηθό, νη εηαηξίεο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ 

επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο γηα λα νξγαλώζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

απηή. Καζώο ε ηειεπηαία δηαζέηεη όπσο αλαθέξζεθε ηδηαηηεξόηεηεο, ζήκεξα έρεη 

αλαπηπρζεί εηδηθόο θιάδνο, ε Γηνίθεζε Υπεξεζηώλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηώλ. Μέζσ ηεο Γηνίθεζεο 

Υπεξεζηώλ, νη εηαηξίεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ θαη νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ 

ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο ζύλζεηεο αλάγθεο ηνπο.   

 

1.1 Η θύζη ηυν ςπηπεζιών 
 

 

Μηα ππεξεζία νξίδεηαη σο νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή φθεινο πνπ έλα κέξνο κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ζε έλα άιιν, είλαη άπιε θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβίβαζε ηεο 

θπξηφηεηαο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. ε αληίζεζε κε ηα εκπνξεχκαηα θαη 

γεληθά ηα αγαζά, ε εμππεξέηεζε είλαη πάληα έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

Οη ππεξεζίεο απνηεινχληαη απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε 

ηξίηνπο, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο αξρηθήο παξαγσγήο ή ηεο πψιεζεο 

αγαζψλ. Μία έλδεημε φηη κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη ππεξεζία είλαη φηη 

ππάξρεη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή αμία γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, δειαδή φηη παξέρεηαη 

ζπλήζσο κε αληάιιαγκα θάπνηαο κνξθήο (λνκηζκαηηθήο) απνδεκίσζεο (Brown et al., 

(1994)). Γηαθνξεηηθά, ζα κπνξνχζε απιψο λα είλαη κηα απιή παξεπφκελε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ παξέρεηαη καδί ή κεηά ηελ αγνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ. 

Ωζηφζν, ε πξφζεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε ην κέξνο πνπ πξνζθέξεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη απαξαίηεηα έλα θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ εάλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο "ππεξεζία". Δίλαη πεξηζζφηεξν έλα δήηεκα 

πνπ αθνξά θαηά πφζνλ ε ππεξεζία αλήθεη ζε κηα αλεμάξηεηε αγνξά απνηεινχκελε απφ 
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πειάηεο θαη φρη ηνλ ηξφπν ή ηε κνξθή πνπ έρεη ε απνδεκίσζε (Collier & Meyer, 

(1998)). 

 

Ζ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε 

κε ηε θχζε ησλ πξντφλησλ - αγαζά (Chesbrough θαη Spohrer, (2006); Bowen θαη Ford, 

(2002)). Οη δηαθνξέο απηέο, πνπ απνηεινχλ έλα πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ζε αθαδεκατθφ 

επίπεδν, δεκηνπξγνχλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηε ζσζηή πξνψζεζή ηνπο ζην θνηλφ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

θαηαιήγνπλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο 

απφ ηα αγαζά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη είλαη άπιεο, αδηαρψξηζηεο, εηεξνγελείο 

θαη θζαξηέο. Πην εηδηθά: 

 

 Οη ππεξεζίεο είλαη άπιεο: Ζ βηβιηνγξαθία ζεσξεί ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ σο 

κηα απφ ηηο πην βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ. Πην εηδηθά, ν Regan (1963) 

ππνζηεξίδεη φηη ε θχζε ηεο ππεξεζίαο είλαη νπζηαζηηθά ε ηθαλνπνίεζε, ηα 

νθέιε πνπ βηψλεη θαη αηζζάλεηαη έλαο θαηαλαισηήο αγνξάδνληαο κηα 

δξαζηεξηφηεηα. ε αληηδηαζηνιή, ην πξντφλ είλαη έλα απηφ αληηθείκελν πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε δεδνκέλν ρξφλν θαη ρψξν (ζπλήζσο).  

 

Οη Darby θαη Karni (1973) ηνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη ν βαζκφο ηεο απηφηεηαο 

απηήο επεξεάδεη ην πφζν εχθνια νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Wyckham et al. (1975) θαη ν 

Bowen (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ θάηη είλαη άπιν, είλαη πην δχζθνιν γηα ηνλ 

θαηαλαισηή λα ην αμηνινγήζεη, θαζψο δελ κπνξεί λα ην πεξηγξάςεη θαη 

ζπλεπψο λα ην θξίλεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα αγαζά αμηνινγνχληαη θαιχηεξα θαη 

πην νξζά απφ φηη νη ππεξεζίεο, θαζψο ε ππνθεηκεληθφηεηα γηα ην πψο ν θάζε 

θαηαλαισηήο αληηιακβάλεηαη ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ παξέρεηαη ελέρεη ζπνπδαίν 

ξφιν. 

 

Παξφια απηά, πνιιέο κειέηεο, φπσο ησλ Onkvisit θαη Shaw (1991), ζεσξνχλ 

φηη ε έλλνηα ηεο άπιεο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή. Ο 

πειάηεο κπνξεί εχθνια λα αμηνινγήζεη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ βίσζε απφ 

ηελ ππεξεζία θαη φρη απαξαίηεηα ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία σο αληηθείκελν.  
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 Οη ππεξεζίεο είλαη αδηαρψξηζηεο: ε ππεξεζία δελ δχλαηαη λα πξνζθεξζεί ή λα 

θαηαλαισζεί ζηαδηαθά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ πσιεηή, ε 

ππεξεζία θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ πειάηε (Carmen θαη Langeard, (1980)). Απηφ 

είλαη επίζεο έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Οη ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξνγέλεηα: νη Zeithaml et al (1985) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηεξνγέλεηα ζηηο ππεξεζίεο ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ παξνρή 

απηψλ ππάξρεη κεγάινο βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε 

ππεξεζία παξέρεηαη απφ θάπνηνλ εξγαδφκελν, απηή κπνξεί λα έρεη δηαθνξά απφ 

κέξα ζε κέξα, ή απφ άηνκν ζε άηνκν, θαζψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη 

εχθνια κεηαβαιιφκελνο θαη επεξεάδεηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ (Carmen θαη 

Langeard, (1980)). Αθφκε θαη αλ ε εηεξνγέλεηα ελέρεη θίλδπλν κε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εληνχηνηο νη Wyckham et 

al. (1975) πξνηείλνπλ φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ κπνξεί λα εηζαρζεί σο 

πιενλέθηεκα θαη ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ. 

 

 Οη ππεξεζίεο  ραξαθηεξίδνληαη απφ θζαξηφηεηα: ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη 

φηη ε θζαξηφηεηα είλαη επίζεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Onkvisit θαη Shaw (1991), είλαη επξέσο απνδεθηφ ην γεγνλφο 

φηη νη ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα 

πσιεζνχλ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ απηφλ πνπ θηηάρλνληαη, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε ζεσξία απνζεκάησλ γηα ηα πιηθά αγαζά. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ππεξεζίεο παξάγνληαη ζηηγκηαία, θαη κειινληηθά δελ δχλαηαη λα ππάξμνπλ, άξα 

είλαη θζαξηέο.  

 

 

1.2 Η ζημαζία ηηρ Γιοίκηζηρ 

 
 

Ο ζεκεξηλφο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζπλερέο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη 

απφ ηε κία πιεπξά ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά 

νη άλζξσπνη έρνπλ πιένλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ φηη ζην 
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παξειζφλ. Ζ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007 είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα ν 

αληαγσληζκφο λα γίλεη πην ζθιεξφο θαη νη ζπλζήθεο επηβίσζεο ησλ εηαηξηψλ πην 

απεηιεηηθέο. 

 

ήκεξα, νη πειάηεο απαηηνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνηφηεηαο, εληζρχνληαο έηζη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη αλαγθάδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

θαη πην απνδνηηθά. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη κέηνρνη ησλ εηαηξηψλ πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή νκάδα δηνίθεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο νξγαλψλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαζθαιίδνπλ 

φηη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη κε ην ζσζηφ 

ηξφπν. 

 

Οη Kraut θαη Pedigo (1989) ππνζηεξίδνπλ φηη φζν ν αληαγσληζκφο γίλεηαη φιν θαη πην 

έληνλνο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ κεγαιψλνπλ, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

γίλεηαη πην αλαγθαία θαη ηαπηφρξνλα πην πεξίπινθε. ηελ θαζεκεξηλή δσή κηαο 

επηρείξεζεο, νη κάλαηδεξ, δειαδή ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο έρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά θαζήθνληα πξνο εθηέιεζε: 

 

 Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

 Πσιήζεηο, 

 Πξνζιήςεηο, 

 Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, 

 Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο, 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο, 

 Αληηκεηψπηζε λνκηθψλ ζεκάησλ, 

 Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ο ξφινο ηνπ κάλαηδεξ είλαη απαηηεηηθφο θαη πεξίπινθνο. Ο Dillon (1998) ππνδειψλεη 

φηη έλαο θαιφο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα είλαη έλα άηνκν κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη 

γλψζεηο, ψζηε λα εληνπίζεη ηη ρξεηάδεηαη ή πξέπεη λα γίλεη γηα λα βνεζήζεη ηελ εηαηξία 

λα αλαπηπρζεί, λα επεθηαζεί, λα είλαη παξαγσγηθή θαη θεξδνθφξα. Σα θαζήθνληά ηνπ 

απαηηνχλ λα νξγαλψλεη ηνπο πφξνπο, λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηελ απφδνζε θαη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ, λα αλαπηχζζεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη επηηπρήο. Οη ελέξγεηέο ηνπ ζα πξέπεη κε θάζε ηξφπν 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο επξχηεξα απνδεθηέο  εζηθέο αξρέο. 

 

χκθσλα κε Huselid (1995), ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εηαηξία ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ δηνίθεζε θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη ππεχζπλεο γηα λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα φπνηα πξνβιήκαηα εκθαληζηνχλ ζα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ψζηε 

λα κελ εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηελ 

ηειεπηαία λα νινθιεξψζεη ηα έξγα ηεο θαη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη απηνί δελ ζα πξέπεη λα 

ζθέθηνληαη κφλν ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο, θαζψο θαη 

φινπο ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Ζ δηνίθεζε (ην management) παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζσζηψλ 

κεραληζκψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα 

κε ηνπο Μπνπξαληά θαη Παπαιεμαλδξή (2003), αζρνιείηαη κε φια ηα εμήο αληηθείκελα 

πξνο κειέηε: 

 

 Αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία απφ ην εμσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ (πνιηηηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί παξάγνληεο), 

 Αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξία απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ (ρξεκαηννηθνλνκηθνί, θπζηθνί, αλζξψπηλνη, ηερλνινγηθνί 

πφξνη), 

 πληνληζκφο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ (πξνκήζεηεο, 

παξαγσγή, κάξθεηηλγθ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πξνζσπηθφ) 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε ηεο εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ. 

 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζψο φια απηά ηα παξαπάλσ δεηήκαηα αθνξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο ή νξγαληζκνχ, ην management είλαη ην πιένλ 

νπζηψδεο θνκκάηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ. 
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Ζ Γηνίθεζε απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν. Πην εηδηθά (Μπνπξαληάο θαη 

Παπαιεμαλδξή, (2003)): 

 Πξνγξακκαηηζκφο: είλαη ην πξψην βήκα πνπ πξνβαίλεη ην κάλαηδκελη θαη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 Καηαγξαθή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

 Αμηνιφγεζε 

 

 Οξγάλσζε: Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσζηαθή δνκή. 

Απηφο αθνξά: 

 ρεδηαζκφ ζέζεσλ: δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζε επηκέξνπο κε 

ζθνπφ λα αλαηεζεί ζε θάζε κέινο ζπγθεθξηκέλν έξγν 

 Οκαδνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ηκεκαηνπνίεζε) 

 Καζνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηεο δηνίθεζεο  

 Καζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο  

 Γηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ  

 

ε φιεο ηηο κνξθέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρνπλ δχν είδε 

νξγάλσζεο: ε ηππηθή θαη ε άηππε νξγάλσζε. Ζ ηππηθή νξγάλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα ζχλνιν αξρψλ θαη θαλνληζκψλ, κε βάζε ηελ εηδίθεπζε θαη ηππνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηψλ, ελψ ε άηππε βαζίδεηαη ζηηο απζφξκεηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δελ 

νξίδνληαη απφ θακία αξρή ηεο νξγάλσζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηδίσμε 

ηθαλνπνίεζεο θνηλψλ αλαγθψλ. 

  

 Γηνίθεζε: ν ηξφπνο ή ε ηεξαξρία ησλ επηπέδσλ εγεζίαο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

εηαηξία. πλήζσο, ππάξρνπλ ηξία επίπεδα ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δηνίθεζε, ην 

αλψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο, ην κεζαίν θαη ην θαηψηεξν. 

 



 
 

7 
 

 Έιεγρνο:  είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

 

1.3 Η ανάπηςξη ηηρ Γιοίκηζηρ Τπηπεζιών 

 
 

Ζ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνλ θαηαλαισηή (Carmen θαη Langeard, (1980)). Ζ επηηπρία ηεο Γηνίθεζεο 

Τπεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο λα ελζσκαηψζνπλ 

ζε φιν ην θάζκα ηεο δηνίθεζεο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, πιεξνθνξηθήο θαη 

κεζφδσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο θαη λέσλ κεζφδσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ λα επηηξέπεη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα επηθνηλσλνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε κε φια 

ηα επίπεδα δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο κέζσ πάληα ηεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο.  

 

H Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ ελζσκαηψλεη αξρέο απφ ηα πεδία ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο 

νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Rathmell, (1966)).   

 

Καζψο φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ απαηηείηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο θαη δηάθνξσλ 

θαηλνηνκηψλ γηα λα κπνξέζεη ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ, πνιιέο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο δεκηνχξγεζαλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία θαηάιιεια γηα εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο ππεξεζηψλ. Σν πην 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο εηαηξίαο IBM, ε νπνία δεκηνχξγεζε έλα 

ηέηνην εξγαιείν πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ, ηα ζπζηήκαηα, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ, ησλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιε ηελ αιπζίδα ππεξεζηψλ, απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ σο 

θαη ηελ παξνρή ηνπο, θαη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο.  

 

Οη ζηφρνη ησλ εξγαιείσλ απηψλ, φπσο απηνχ ηεο ΗΒΜ, είλαη (Γηθηπαθφο ηφπνο IBM): 

 Πξνβνιή: δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηεξγαζίεο 

θαζεκεξηλά. 
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 Έιεγρνο:  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

θαηάιιειεο ηαθηηθέο πνπ ζα δηαηεξνχλ ηελ εηαηξία ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε. 

 Απηνκαηνπνίεζε: δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ζχλζεηεο 

ππνδνκέο απνηειεζκαηηθά, ελψ κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα. 

 

Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία απηά ζπκβάινπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ 

ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο. Σέηνηα εξγαιεία αθνξνχλ ζε (Donegan 

& Meyer, (2008)): 

 

 Γηαρείξηζε Απφδνζεο Δθαξκνγψλ (Application Performance Management): 

βνεζά ζην λα δηαζθαιηζηεί φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηθαλνπνηεί ηελ 

επηρείξεζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε ζπλερφκελε βάζε θαη ηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ζηελ επηρείξεζε. Με ηε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξφηππε πξνθαζνξηζκέλε απφδνζε, γίλεηαη πην άκεζε δηάγλσζε ησλ φπνησλ 

εκπνδίσλ θαζψο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ.  

 

 Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ (Service Management): επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θάζε ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε 

πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ παξέρνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

απηνκαηηζκνχο. Απηφ ην νινθιεξσκέλν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ βνεζά ζηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

 

 Κέληξα Απηνκαηηζκνχ (Data Center Automation): νη δπλαηφηεηέο ηνπο είλαη 

πέξα απφ ηελ απιή απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ, θαζψο επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ν νπνίνο ζπκβάιιεη 

ζηελ επίηεπμε επειημίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απηνκαηνπνηεζνχλ.  

 

 Γηνίθεζε Τπνδνκψλ (Infrastructure Management): παξέρεη δπλαηφηεηεο 

ζπζρεηηζκνχ ζπκβάλησλ θαη κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πψο ηα ππάξρνληα 
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πξνγξάκκαηα θαη νη ηερλνινγίεο ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

 

Ζ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ σο θιάδνο ηεο επξχηεξεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηψλ εδψ θαη δεθαεηίεο. Τπάξρνπλ αλαιπηέο, φπσο νη Nie 

θαη Kellogg (1999), νη Congram θαη Epelman (1995) θαη νη Chesbrough θαη Spohrer 

(2006), πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη ιφγνο γηα λα 

αλαπηπρζεί ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ μερσξηζηά απφ φηη ε δηνίθεζε πνπ αθνξά εηαηξίεο 

πνπ παξάγνπλ πιηθά αγαζά. Απηφ θπξίσο γηαηί είλαη δχζθνιν ζηελ πξάμε λα 

πεξηγξαθεί θαη ζπλεπψο λα αλαιπζεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο.  

 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ πνιινί αλαιπηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

νη ππεξεζίεο είλαη άπιεο ελψ ηα πξντφληα είλαη πιηθά, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηνίθεζεο πνπ λα βαζίδνληαη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα απηή. 

Μηα ηέηνηα κειέηε είλαη απηή ησλ Campbell θαη Verbeke (1994) πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη 

δηάθνξεο κέζνδνη, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελφο πιηθνχ 

αγαζνχ κπνξεί λα κελ είλαη εθαξκφζηκεο ζε εηαηξίεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο 

κε χπαξμεο απηψλ κε πιηθή ππφζηαζε. Πην εηδηθά, νη Bowen θαη Ford (2002) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξά ζην λα δηνηθνχληαη εηαηξίεο ππεξεζηψλ απφ φηη 

εηαηξίεο πιηθψλ αγαζψλ θαη νθείιεηαη ζηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ 

(άπιεο, αδηαρψξηζηεο, εηεξνγελείο, θζαξηέο). Οη κειεηεηέο ηνλίδνπλ φηη ε άπιε θχζε 

ησλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη  

ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο παξαγφκελεο ππεξεζίαο. Έηζη, είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρνπλ εηδηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηνίθεζε ππεξεζηψλ. 

 

Σέινο, ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη πσο ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ζηηο εηαηξίεο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ (Campbell θαη Verbeke, 

(1994); Rathmell, (1966) ). Σέηνηα είλαη: 

 Μείσζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο ππεξεζηψλ θαζψο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πην απνηειεζκαηηθά, 

 εκαληηθή βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απηνί ιακβάλνπλ, 

 Αχμεζε εζφδσλ θαη θεξδνθνξίαο, 
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 Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη δεκηνπξγία πην ηζρπξήο 

εηθφλαο ζηελ αγνξά, 

 ηαδηαθή απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

 

 

1.4 Ο πόλορ ηυν ςπηπεζιών ζηην κοινυνία και η ανάγκη διοίκηζηρ 

αςηών 
 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ έγηλε δσηηθήο 

ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ 

αιιά θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Ο πην ζεκαληηθφο ιφγνο ήηαλ φηη θαζψο νη ζχγρξνλεο 

νηθνλνκίεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, έρεη απμεζεί ε 

αλάγθε νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε απφδνζε θαη 

θαιχηεξε πνηφηεηα ψζηε λα αμίδνπλ ηα θνλδχιηα πνπ επελδχνληαη ζε απηέο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ΖΠΑ θαη ν Καλαδάο, 

πηνζεηνχλ κεζφδνπο φπσο ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ηφζν ν ηδησηηθφο φζν θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο (Beatson et al., 

(2007)). Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζην λα αιιάμεη θαη 

ζηαδηαθά λα βειηησζεί ν ηξφπνο πνπ εξγάδνληαη νη ππάιιεινη θαη έηζη, ζηαδηαθά λα 

βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ έγηλε απαξαίηεηε είλαη φηη ν 

ηνκέαο απηφο πάζρεη ζπρλά απφ δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη ηφζν εχθνιν 

λα αληηκεησπηζηνχλ φζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο αγαζψλ θαη πξντφλησλ. πρλά, ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε παξνρή ηνπο γίλεηαη κε απνηειεζκαηηθή γηα ην 

θνηλφ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Howells (2004), είλαη απαξαίηεην ζην ηξέρνλ 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, νη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ: 

 ηαζεξφηεηα, 

 Ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα φπνηα εκπφδηα ζηελ πξνζθνξά ησλ 

ππεξεζηψλ, 

 Απνθπγή πεξηπηψζεσλ κεξνιεπηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

 Ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, 

 Ηθαλφηεηα λα θαηλνηνκνχλ, 
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 Σάζε λα επαλαιάβνπλ ηελ επηηπρία, 

 Πξνζπκία λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο, 

 Γπλαηφηεηα λα θαηνξζψζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 

Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ είλαη πιένλ αλαγθαία θαη γηα ηνλ 

δεκφζην ηνκέα. χκθσλα κε ηνπο Flynn et al. (1994), ν ηειεπηαίνο ρξεηάδεηαη λα 

πηνζεηήζεη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπσο ε ηθαλφηεηα γηα 

θαηλνηνκία, ηελ πξνζπκία λα αλαιάβεη θηλδχλνπο, θ.α. ψζηε νη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. Απηφ είλαη κηα βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επεκεξία φιεο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο αλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

παξνρήο ππεξεζηψλ γίλνπλ πην απνδνηηθνί, ζα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο 

θαη βνήζεηαο πξνο ειιεηκκαηηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο εθ κέξνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηα θνλδχιηα 

απηά κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ ζε απνηειεζκαηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή νθέινπο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηε ρψξα γεληθφηεξα.  
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Κεθάλαιο 2: Η ζημαζία και ο πόλορ ηηρ Γιοίκηζηρ Τπηπεζιών ζήμεπα 
 

Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 
 
Τν θεθάιαην απηό αθνξά ζηελ κειέηε ηνπ ξόινπ ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ζύγρξνλεο 

νηθνλνκίεο θαη ζηα κνληέια πνπ έρνπλ δηαρξνληθά αλαπηπρζεί γηα ηελ νξζή δηνίθεζε ησλ 

ππεξεζηώλ απηώλ. Όπσο θαίλεηαη από δηάθνξεο κειέηεο, ζήκεξα νη ππεξεζίεο απνηεινύλ 

κεγάιν ηκήκα ησλ ζύγρξνλσλ νηθνλνκηώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ΑΔΠ ηνπο. Καζώο νη 

ππεξεζίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνύλ από ηα πξντόληα, ε 

δηνίθεζή ηνπο θαη ε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξνρήο ηνπο είλαη έλα δήηεκα πνπ 

απαζρνιεί ηελ ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία. Πνιιά κνληέια έρνπλ αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο απηήο. Σήκεξα, ππάξρνπλ επηπιένλ ζύγρξνλα 

εξγαιεία πνπ εμαζθαιίδνπλ άξηζην επίπεδν πνηόηεηαο από ηελ δηνίθεζε ππεξεζηώλ θαη 

ηελ παξνρή ηνπο ζηνπο πειάηεο. 

 

2.1 Η ζςμβολή ηυν ςπηπεζιών ζηην οικονομία 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη 

επξσπατθέο αγνξέο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ήδε απφ ηελ 

αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έγηλαλ πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη ππφθεηληαη ζε δηαξθή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πξνο εθζπγρξνληζκφ. Ζ 

επειημία έγηλε έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάζε πιένλ θιάδνο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο 

αλακέλεηαη λα έρεη. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ επηηαρχλεη ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ 

νξγάλσζεο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε λέεο κνξθέο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Οη ππεξεζίεο 

ζπκβάιινπλ ζην 72,5% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ Δπξψπε ησλ 27, ην 

έηνο 2011, ζε ζχγθξηζε κε ην 70,2% ηνπ 2001. ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ μεπεξλάεη  ην 

75% (Γηθηπαθφο ηφπνο Eurostat).  

 

Οη δνκηθέο αιιαγέο είλαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα κέξνο, απνηέιεζκα θαηλνκέλσλ φπσο 

ε ηερλνινγηθή αιιαγή, νη εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο ηηκέο, ε εμσηεξίθεπζε θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε κεηαθίλεζε ησλ βηνκεραληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηνρέο ρακειφηεξνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο. ηελ Διιάδα, φπσο ζε 
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φιεο ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, νη ππεξεζίεο ζπλαληψληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ο 

πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε εμέιημε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

φιν θαη πην εθζπγρξνληζκέλσλ ππεξεζηψλ, νδεγψληαο ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ λα 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  Απηφ ηζρχεη ζε φιεο ηηο 

νηθνλνκίεο γεληθφηεξα ηεο Δπξψπεο, φπνπ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλνιηθή δήηεζε, ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε φιν θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηέο ζρεηίδνληαη  ηφζν κε ηηο παξαδνζηαθφηεξεο ππεξεζίεο 

φπσο ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ν ηνπξηζκφο, φζν θαη κε ππεξεζίεο θαηλνηφκεο πνπ θπξίσο 

αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη άηνκα. ήκεξα, κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ 

(εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ησλ 27 ηελ πεξίνδν 2001-2011:  

 

 

Πίνακαρ 2.1: Γιασπονική ποπεία αξίαρ ςπηπεζιών (Διζαγυγέρ και Δξαγυγέρ) ζε σώπερ ηηρ ΔΔ (ζε 

%), 2001-2011 

Πηγή: WTO, 2012 

 

(Billion dollars) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
            

Exports                       

World  1495,5 1609,1 1843,5 2240,1 2506,8 2841,9 3420,3 3846,7 3420,7 3764,9 4168,8 

North America and Europe           

EFTA  47,0 50,0 57,2 69,4 79,6 88,3 106,7 122,3 114,8 123,6 139,0 

European Union 
(27) - - - 1072,8 1181,4 1329,7 1609,7 1782,2 1545,1 1604,4 1781,9 

NAFTA 322,5 332,2 344,2 396,1 433,9 479,8 555,5 606,5 564,0 614,7 670,7 

Imports                       

World  1479,4 1565,7 1787,1 2136,9 2375,8 2662,7 3177,2 3636,6 3241,2 3556,7 3953,0 

North America and Europe           

EFTA  30,8 33,7 38,8 46,3 57,0 60,3 73,2 81,4 76,2 84,0 94,1 

European Union 
(27) - - - 981,9 1071,5 1175,5 1410,1 1585,3 1389,5 1419,2 1542,8 

NAFTA 261,9 269,7 289,2 332,2 358,7 401,8 443,1 485,5 447,9 481,7 520,2 

 

 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη δηαρξνληθά ε αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ ππεξεζηψλ απμαλφηαλ, έσο ην 

2009 φηαλ ε χθεζε έγηλε αηζζεηή ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Έθηνηε, 

απμήζεθε θαη πάιη αιιά ην 2011 έθηαζε ηα επίπεδα ηνπ 2008. Ίδηα πνξεία αθνινπζνχλ 

δηαρξνληθά θαη νη εηζαγσγέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξψπεο, πνπ φκσο θέξνπλ 

ρακειφηεξεο αμίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο εμαγσγέο. 
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2010), φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απηέο αληηπξνζσπεχνπλ θαηά κέζν φξν ην 6,4% ηνπ 

ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με εμαίξεζε ην Λνπμεκβνχξγν, ην Βέιγην, ηε 

Φηλιαλδία, ηε νπεδία  θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηα πεξηζζφηεξα άιια θξάηε κέιε 

βξίζθνληαη θνληά ζην κέζν φξν. πσο θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά, ηα θξάηε- κέιε έρνπλ 

ζεκαληηθά αλεπηπγκέλν ησλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αθνινπζνχλ νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, θαη κεηά ε εθπαίδεπζε: 

 

 

 

Γιάγπαμμα 2.1: ςμμεηοσή κλάδυν ςπηπεζιών ζηο ΑΔΠ ηηρ ΔΔ 

Πηγή: European Commission, 2010 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε ΔΔ έρεη ζεκαληηθά αλεπηπγκέλν ηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ φινπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ είλαη 

έλα γεγνλφο πνπ δελ βνεζά ηδηαίηεξα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ λα αλνίμεη ηα ζχλνξα ησλ 

ρσξψλ- κειψλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή λα πξνβεί ζε απειεπζέξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ νπζηαζηηθά επηηξέπεη ηελ 

παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ λα πσινχλ απηέο ζε άιιεο 
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ρψξεο. Δδψ ε έλλνηα ηεο ππεξεζίαο αληηκεησπίδεηαη σο έλα αγαζφ πνπ πξνζθέξεηαη 

πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία παξαγσγήο ηνπ. Σα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ είλαη πνιιά, θαζψο ηα 

θέξδε απφ ην εκπφξην ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απμάλνληαη ηφζν γηα ηνλ πσιεηή, 

αιιά θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο ρσξίο λα δηαζρίζεη ηα ζχλνξα κπνξεί λα 

επηιέμεη ππεξεζίεο πνπ σο ηψξα πξνζθέξνληαλ κφλν ζε άιιν θξάηνο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Γηαλλαθφπνπιν (2006), ππφ ην πξίζκα απηφ, ε έλλνηα ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ε 

εηαηξία ή ν νξγαληζκφο λα ππνζηεί απεξηφξηζηε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη έμνδν 

θεθαιαίσλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ. Έηζη, πξαθηηθά νη ρψξεο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ 

ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ μέλσλ επελδχζεσλ αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά, 

ηαπηφρξνλα, λα αληιήζνπλ ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα νθέιε ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγψληαο ζε πεξηβάιινλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

είλαη βαζηθφ λα πξνζπεξαζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ. (φπνπ έλα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία.) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, είλαη εκθαλέο φηη ε παξνρή απηψλ εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

χκθσλα κε ηνπο Torres θαη Pina (2010),  ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ε 

αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο «δεκφζηεο ππεξεζίεο» ζηεξίδεηαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνλ εθάζηνηε ηνκέα. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ σο βάζε ην ξσκατθφ 

δίθαην έρνπλ πηνζεηήζεη κηα πην ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη λνκηθή δηάζηαζε 

ζηελ έλλνηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζίσλ. ε άιια θξάηε- κέιε, φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, 

ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα, ε έλλνηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία, αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαίνπ ή ηελ εκπινθή ζπγθεθξηκέλνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. ηελ Διιάδα θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε έθθξαζε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη φηη νη δηνηθεηηθέο 

αξρέο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ε έλλνηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ εκπίπηεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ λνκηθφ θαζεζηψο, ελψ ζε άιια θξάηε, εκπίπηεη ζε γεληθέο αξρέο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλεο. Δπνκέλσο, είλαη βαζηθφ κέιεκα λα ππάξμνπλ 
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θνηλνηηθνί θαλνληζκνί πνπ λα ειέγμνπλ ηηο δηαθνξέο απηέο ζηε δνκή ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα κπνξέζεη ζηαδηαθά λα γίλεη ε απειεπζέξσζή ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο δηαρξνληθά έρεη σο εμήο: 

 

 

 
Γιάγπαμμα 2.2: Οι ςπηπεζίερ υρ ποζοζηό ηος ελληνικού ΑΔΠ, 2002-2012 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/ 
 

 

Παξαηεξνχκε φηη σο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο χθεζεο ηνπ 2007 ε 

νπνία έγηλε αηζζεηή ζηε ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 2009, νη ππεξεζίεο απνηεινχζαλ πνζνζηφ 

ιίγν κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ ΑΔΠ, κε κηθξέο απνθιίζεηο. κσο, κεηά ηελ εκθάληζε 

ηεο χθεζεο, θαζψο ε ξεπζηφηεηα πεξηνξίζηεθε θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο κείσζαλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο, ην πνζνζηφ απηφ πέθηεη ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, ην 2008 ήηαλ 

22,09% ηνπ ΑΔΠ θαη ην επφκελν έηνο θζάλεη ην 17,96%. ηαδηαθά, θαη πάιη ην 

πνζνζηφ απμάλεηαη, ζε πνζνζηά φκσο κηθξφηεξα ησλ επηπέδσλ πξν θξίζεο. Καη πάιη 

φκσο, γεληθφηεξα, κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ππεξεζίεο απνηεινχλ ζήκεξα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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 2.2 Η ανάπηςξη πποζεγγίζευν για ηη μέηπηζη ηυν αποηελεζμάηυν 

ηηρ Γιοίκηζηρ Τπηπεζιών 
 

 

Ζ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εληφο ηεο εηαηξίαο/ 

νξγαληζκνχ- παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. Ο ζθνπφο είλαη ε φιε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο 

ηειεπηαίαο λα γίλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ν θαηαλαισηήο λα έρεη ηελ κέγηζηε δπλαηή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο. Με άιια ιφγηα, ε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο παξαγφκελεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 

επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή. Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη 

δηάθνξα κνληέια ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη ζηνλ θαηαλαισηή. Σα βαζηθφηεξα εθ ησλ κνληέισλ απηψλ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Έλα απφ ηα πξψηα κνληέια αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε έλαο νξγαληζκφο 

ήηαλ απηφ ηνπ Gronroos (1984). Ο ηειεπηαίνο αλέπηπμε ην κνληέιν Nordic πνπ αθνξά 

ζηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Σν κνληέιν εμέηαδε πψο ε ηερληθή 

πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθή πνηφηεηα επεξεάδεη ηελ αλακελφκελε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ελφο παξφρνπ. Αλ θαη ην κνληέιν ηνπ Gronroos απνηειεί έλα πνιχ 

πξσηαξρηθφ βήκα ζηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε πνηφηεηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κηαο 

ππεξεζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηάο ηεο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε βαζηθή ηνπ ηδέα είλαη νξζή θαζψο  ε πνηφηεηα ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κηαο ππεξεζίαο είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ ν πειάηεο αμηνινγεί φηαλ ε 

δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο νινθιεξσζεί (Rosen et al., (2003)).  Απηφ ην 

κνληέιν έρεη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 2.3: Σο μονηέλο Nordic ηνπ Gronroos 

Πηγή: http://www.ukoln.ac.uk/   

 

Έλα άιιν κνληέιν ήηαλ απηφ ησλ Berry, Parasuraman, θαη Zeithaml (1985). Οη 

εξεπλεηέο ππνζηήξηδαλ φηη θαηά ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο απφ ηελ εηαηξία ζηνλ 

πειάηε κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηηπγράλνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη 

ή ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Αλέπηπμαλ έηζη έλα κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

παξερφκελνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ψζηε λα εληνπίδεηαη αλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα 

πξφηππα. Σν κνληέιν έγηλε γλσζηφ σο κνληέιν ραζκάησλ (Gap Model) θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ηππνπνηεκέλα ράζκαηα (Gaps), απφ ηα νπνία ηα ηξία απνηεινχλ 

δείθηεο δηάζηαζεο κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ θαη ηνπ πειάηε πνπ 

αγνξάδεη ηελ ππεξεζία. Σν κνληέιν θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/quality/appendix-3.html
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Γιάγπαμμα 2.4: Σο μονηέλο σαζμάηυν 

Πηγή: Deans & Von Allmen,  2003 

 

Οη Parasuarman, Zeithaml θαη Berry (1988) δεκηνχξγεζαλ έλα λέν κνληέιν γλσζηφ σο  

SERVQUAL.  Απηφ ην κνληέιν απνηειείηαη απφ πέληε δηαζηάζεηο: ηελ αμηνπηζηία 

(reliability), ηελ ππεπζπλφηεηα (responsiveness), ηελ ελζπλαίζζεζε (empathy), ηηο 

δηαβεβαηψζεηο (assurances)θαη ηελ πιηθή ππφζηαζε (tangibles). Απηέο νη δηαζηάζεηο 

δεκηνπξγνχλ κηα βάζε γηα ηε κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο απφ ηελ 

πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

αληίιεςε γηα ηελ αλακελφκελε ππεξεζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληηιακβαλφκελε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Σν SERVQUAL  έρεη δερζεί πνιιέο επηθξίζεηο, φπσο απφ 

ηνπο Johns et al. (2008),  ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα πνζνηηθνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα κεηξήζεη επαξθψο ηελ 

πνηφηεηα πνπ έρεη ε ππεξεζία.  Σν κνληέιν θαη νη πέληε δηαζηάζεηο ηνπ θαίλνληαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γιάγπαμμα 2.5: Σο μονηέλο SERVQUAL ηυν Parasuarman, Zeithaml και Berry 

Πηγή: Parasuarman et al., 1988 

 

Σν INTSERVQUAL, φπσο δειψλεη ε νλνκαζία ηνπ παξέρεη κία κέζνδν γηα ηε κέηξεζε 

ηεο εζσηεξηθήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Σν κνληέιν 

απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιηζηεί έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

ηξφπσλ πνπ ηα εζσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέιε κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε. Σν κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ε 

εηαηξία πξέπεη λα ππνινγίδεη ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα 

πνπ ιακβάλνπλ. Πην εηδηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα αθνξά ζηελ κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηνίθεζεο ππεξεζηψλ (Frost θαη Kumar, (2000)). Ζ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο κεηξάηαη απφ ην INTSERVQUAL κε ηηο ίδηεο πέληε 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην SERVQUAL. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ππφδεηγκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ SERVQUAL θαη 

ηελ ηδέα ησλ ραζκάησλ ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ γηα λα θαηακεηξήζεη θαη λα 

πνζνηηθνπνίεζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν κνληέιν θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Γιάγπαμμα 2.6: Σο μονηέλο INTSERVQUAL 

Πηγή: Frost & Kumar, 2000 

 

 

Απφ ηνπο Rust θαη Oliver (1994) αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν γλσζηφ σο ην κνληέιν ησλ 

Σξηψλ Παξαγφλησλ, κε ζθνπφ λα ζπλδπάζεη ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ηεο έξεπλαο κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα πην εθζπγρξνληζκέλε πξνζέγγηζε 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ απφ φηη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ κνληέισλ. Σν 

κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα 

κηαο ππεξεζίαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Baharun θαη Feiz (2012), ππνζηεξίδεη 

φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ην κνληέιν απηφ πξνηείλεη φηη ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο,  ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ απηή αλαπηχζζεηαη θαη 

πξνζθέξεηαη. Με άιια ιφγηα, ην κνληέιν ησλ Σξηψλ Παξαγφλησλ ζεσξεί φηη ε 

πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο επεξεάδεηαη απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε ηεο 

ππεξεζίαο απηήο θαζ’ απηήο. Απηφ ην κνληέιν έρεη σο εμήο: 
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Γιάγπαμμα 2.7: Σο μονηέλο ησλ Σπιών Παπαγόνηυν ησλ Rust και Oliver 

Πηγή: Rust και Oliver, 1994 

 

Αξγφηεξα, νη Dabholkar, Thorpe θαη Rentz (1996) αλέπηπμαλ έλα λέν κνληέιν, ην 

κνληέιν ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ,  πνπ αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ζηελ κέηξεζε ηεο  

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο. Οη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζε δηάθνξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα, απηφ ην 

κνληέιν ζεσξεί φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ βαζηδφκελνη ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ επηιέγνληαη 

ππνθεηκεληθά,  θαη επηπιένλ φηη απηέο νη έμη δηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ πνιιέο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο. Σν κνληέιν θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 
 

 
Γιάγπαμμα 2.8: Σο μονηέλο ηυν πολλαπλών παπαγόνηυν ηυν Dabholkar, Thorpe και Rentz 

Πηγή: Brady και Cronin, 2001 
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2.3 ύγσπονα επγαλεία για ηη μέηπηζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ 

Γιοίκηζηρ Τπηπεζιών 
 

ήκεξα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλάγθεο νη ππεξεζίεο λα δηνηθνχληαη απνηειεζκαηηθά γηα 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, δηάθνξα ζχγρξνλα 

εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ λα γίλνληαη 

απνδνηηθνί ζην ξφιν ηνπο. 

 

Έλα απφ ηα εξγαιεία απηά είλαη ην Lean Six Sigma. χκθσλα κε ηελ Stephens (2007), 

ην Lean Six Sigma γηα ηηο ππεξεζίεο είλαη κηα κεζνδνινγία βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

παξνρήο απηψλ, ψζηε λα ππάξρνπλ πην ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο, κεησκέλν θφζηνο, 

απμεκέλε πνηφηεηα, κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη εληέιεη κεγαιχηεξε 

αμία ησλ γηα ηνπο κεηφρνπο. Σν εξγαιείν απηφ απνηειεί ηνλ ζπλδπαζκφ δχν άιισλ 

κεζφδσλ, ηνπ Lean θαη ηνπ Six Sigma.  

 

Πην εηδηθά, θαη νη δχν κέζνδνη ζπκβάινπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο 

κηαο ππεξεζίαο, αιιά κεκνλσκέλα, ην  Lean δελ κπνξεί λα θέξεη κηα δηαδηθαζία ππφ 

πνζνηηθνπνηεκέλν έιεγρν ελψ ην Six Sigma δελ κπνξεί λα βειηηψζεη δξακαηηθά ηελ 

ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, ην Six Sigma: 

 ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο λα αλαγλσξηζηνχλ νη επθαηξίεο θαη 

λα εμαιεηθζνχλ ηα ειαηηψκαηα ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ νη θαηαλαισηέο, θαη 

 απαηηεί νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε γλψκνλα ηα δεδνκέλα θαη αλαπηχζζεη 

έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο 

ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

 

Σαπηφρξνλα, ην Lean: 

 εζηηάδεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, 

 παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ηεο ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ρξφλνπο 

θαζπζηέξεζεο ζε θάζε ζηάδην παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, θαη 

 δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο 

πνπ ελέρνπλ θφζηε ρσξίο λα απμάλνπλ ηελ αμία ηεο ππεξεζίαο.   

 

Οη δχν κεζνδνινγίεο εληζρχνπλ νπζηαζηηθά ε κία ηελ άιιε. Σν Lean Six Sigma, εθηφο 

απφ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κεζφδσλ, πξνηείλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 
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κηα ηζνξξνπεκέλε δηαδηθαζία πνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη βάζε ησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Έλα άιιν ζχγρξνλν εξγαιείν είλαη ην Continual Service Improvement (CSI), ην φπνην 

είλαη φπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπ κηα ζπλερήο πξαθηηθή πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

φιε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ ζε δηαξθή βάζε, ζε αληίζεζε 

κε έλα εξγαιείν πνπ εθαξκφδεηαη γηα επίιπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή κηα 

πξνζσξηλή θξίζε. Καηά θχξην ιφγν, αθνξά εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά 

ηερλνινγία θαη Πιεξνθνξηθή, θάηη πνπ φκσο ζήκεξα ηζρχεη γηα ζρεδφλ φιεο ηηο 

εηαηξίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο αλεμαξηήησο θιάδνπ (Hsu et al., (2008)).  

 

Σν CSI απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνρψλ βειηίσζεο γηα ηε ζηξαηεγηθή, ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ κεηαθνξά θαη παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

 

Σν εξγαιείν απηφ ζπκβάιεη  ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξαθηηθψλ, δειαδή ηεθκεξηψλεη 

βαζηθνχο ξφινπο θαη επζχλεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ 

CSI. Δπηπιένλ, ην ηειεπηαίν θαζνξίδεη ηα είδε ησλ κεηξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ ππεξεζηψλ. Σν CSI ζεσξεί φηη γηα λα γίλεη ε κέηξεζε ππάξρνπλ ηξεηο 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ, ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

νη ίδηεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη. Σν 

πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ έλαληη ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ νη εηαηξίεο- πάξνρνη ππεξεζηψλ είλαη φηη απηφ κπνξεί λα κεηξήζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο ππεξεζίαο, λα αμηνινγήζεη δειαδή ηελ πνηφηεηά ηεο, θάηη 

πνπ ηα δηάθνξα εξγαιεία δελ κπνξνχλ (Spalding & Case).  

 

Σν CSI έηζη πξνβαίλεη ζε: 

 

 αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

βειηίσζεο ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο ππεξεζίαο: ηξαηεγηθή, 

ρεδηαζκφο, Μεηαθνξά θαη παξνρή, 

 αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο, 
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 πξνζδηνξηζκφο θαη εθαξκνγή ησλ κεκνλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηηο παξάγνπλ, θαη 

 βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
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Κεθάλαιο 3: Ο κλάδορ ηυν ηςσεπών παισνιδιών ζηην Δλλάδα και η 

πεπίπηυζη ηηρ ΟΠΑΠ ΑΔ 
 

Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 
 
Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθνληαη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ηπρεξώλ παηρληδηώλ θαη δίλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., 

βάζεη ηεο νπνίαο ζα αθνινπζήζεη ε πνζνηηθή έξεπλα. Ο θιάδνο ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ 

Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από κεγάινπο πεξηνξηζκνύο θαη λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πνιιέο επίζεκεο κειέηεο γηα ηελ πνξεία ηνπ. Ο ΟΠΑΠ είλαη 

ε βαζηθή εηαηξία ηνπ θιάδνπ ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα είρε δεκηνπξγήζεη 

κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο ζηνλ θιάδν ζηε ρώξα. Η ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο απηήο θαη 

ε ζηαδηαθή ξύζκηζε ησλ ππαξρόλησλ λνκνζεηηθώλ θελώλ αλακέλεηαη λα δώζεη ώζεζε 

ζηνλ θιάδν λα αλαπηπρζεί θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ζην ΑΔΠ ηεο ρώξαο. 

 

3.1 Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος κλάδος ζηη σώπα 

 

H Διιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέρξη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο 

πεξηνξηζκνχο θαη απαγνξεχζεηο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε δηαξθείο ηξηβέο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ιφγσ θαηαγγειηψλ θαηά ηνπ ΟΠΑΠ, ηνπ κεγαιχηεξνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα, απφ αληαγσληζηέο κε έδξα άιια θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ.  

Ζ Διιάδα δηαηήξεζε ην κνλνπψιην ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο (εθηφο απφ ηηο άδεηεο θαδίλν θαη 24 νξγαληζκνχο 

παξνρήο online ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί λα 

ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά ρσξίο άδεηα), ζεσξψληαο φηη απηά είλαη εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία κφλν ην θξάηνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ππεχζπλν παηρλίδη.  

O θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ παξνπζίαζε ζηαζεξή αλάπηπμε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θξίζεο ζηε ρψξα. Ωο ην 2009, πξηλ ε χθεζε πιήμεη ηε ρψξα, νη εηζπξάμεηο έθηαζαλ ηα 
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9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζηνηρήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. αλήθνπλ ηα 

5,4 απφ απηά, ελψ ζηα θαδίλν ηα 2,8 θαη ζηηο ηππνδξνκίεο ηα 0,697.   

Ζ εκθάληζε ηεο θξίζεο πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηα πνζά απηά, θαζψο ην 2012 ν ζπλνιηθφο 

ηδίξνο ησλ λφκηκα δηεμαγφκελσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 1.848 εθ.€, κε 

ηελ παξαθάησ θαηαλνκή ηνπ (www.gamingcommission.gov.gr):  

 Ο ΟΠΑΠ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα παηρλίδηα Λνηην, Σδφθεξ, Κίλν, Πξψην θιπ. είρε 

ην 42% ηεο παξαπάλσ αμίαο θαζψο θαη ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα (25% ηνπ ηδίξνπ) 

 ηα 9 θαδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα θαηείραλ ην 18% ηνπ παξαπάλσ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, 

 δηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ online ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

θαηείραλ ην 9% ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, 

 ηα θξαηηθά ιαρεία ην 5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαη 

 ν Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδαο ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

Παξά ηε δηαξθή χθεζε ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί δαπάλεο γηα 

ηπρεξά παηρλίδηα παξακέλεη πςειφ (42%), ελψ ηα κηθηά έζνδα αλά ελήιηθα ζηελ 

Διιάδα ην 2012 παξέκεηλαλ πνιχ θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Διιάδα 197,2 €, κ.ν. ΔΔ 202,6 €) δηαηεξψληαο ηελ ρψξα ζηηο πην ειθπζηηθέο αγνξέο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο ΔΔ. Δθηηκάηαη επίζεο φηη κεηά απφ κία αθφκε πησηηθή ρξνληά 

ηνπ 2013 (θχθινο εξγαζηψλ 1.661 εθ.€), απφ ην 2014 ζα αξρίζεη κηα απμεηηθή πνξεία, 

πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ην 2022 ζην χςνο ησλ 3.157 εθ.€.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξφνδνο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε απμεκέλε πιένλ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πιαηθνξκψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν παίθηεο έρεη πξφζβαζε ζε online ηπρεξά παηρλίδηα. Ζ πην πξφζθαηε 

κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 2012 απφ ηελ Gambling Data ππνζηεξίδεη 

πσο νη παίθηεο ησλ online ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο απφ εηαηξίεο πνπ δελ έρνπλ πάξεη άδεηα.  

 

Ζ κειέηε ππνζηεξίδεη φηη ζηελ Διιάδα ηα online ηπρεξά παηρλίδηα κειινληηθά ζα 

απνηεινχλ κηα πιήξσο ξπζκηζκέλε αγνξά κε ηνλ ΟΠΑΠ λα δηαηεξεί ην κνλνπψιην 

εληφο ηεο ρψξαο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013, ην ειιεληθφ δεκφζην ζθνπεχεη λα πξνβεί 
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ζε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηψλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ εληφο ζπλφξσλ, αθνχ 

ν ΟΠΑΠ πξνβιέπεηαη λα θαηέρεη ην κνλνπψιην ζηα πξντφληα δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, 

πιελ θαδίλν θαη πφθεξ (www.capital.gr).  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθξηηηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο online ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο 

Διιάδαο κε άιιεο ρψξεο, είλαη γλσζηφ πσο ηφζν ε Διιάδα φζν θαη ε Γαιιία 

επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ειάρηζησλ εηαηξηψλ online ζηνηρήκαηνο: κφιηο 11 ζηε Γαιιία 

φηαλ ζηελ Ηηαιία είλαη πάλσ απφ 50. Δπηπιένλ θαη ζηηο δχν ρψξεο (Διιάδα θαη Γαιιία) 

ππάξρεη έληνλν ην θαηλφκελν ηνπ κνλνπσιίνπ (Francaise Des Jeux ζηε Γαιιία, ΟΠΑΠ 

ζηελ Διιάδα), ην νπνίν δχλαηαη λα πξνσζήζεη ην δηαδηθηπαθφ πξντφλ κέζσ ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

Βάζεη ηεο κειέηεο ηεο Gambling Data, ε Γαιιία επηβάιιεη 8.5% θφξν επί ηνπ ηδίξνπ 

ζηνπο online bookmakers, ν νπνίνο πξαθηηθά πξνζνκνηάδεη ζηελ πξνηεηλφκελε 

θνξνιφγεζε εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο: 30% θφξν ζηα κεηθηά έζνδα θαη 10% ζηα θέξδε 

ησλ παηθηψλ. Δληνχηνηο ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο κειινληηθά ε αλακελφκελε αγνξά 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο ζηελ Διιάδα ζα είλαη ε κηζή ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο ηεο Γαιιηθήο αγνξάο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά ζην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο, νχηε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ εηαηξηψλ θαη ε «γθξίδα» (κε αδεηνδνηεκέλε) 

αγνξά.  

 

 

3.2 Ανάλςζη ηηρ αγοπάρ ηςσεπών παισνιδιών ζηην Δλλάδα  
 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

κνληέια ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ην Μνληέιν ησλ 5 Γπλάκεσλ ηνπ Porter θαη ε 

αλάιπζε SWOT. 

Σν Μνληέιν ησλ 5 Γπλάκεσλ ηνπ Porter είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο κηαο αγνξάο. Σν κνληέιν 

αλαιχεη ηνπο 5 βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ν 

πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο, ε απεηιή λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ θιάδν, ε απεηιή ησλ 
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ππνθαηάζηαησλ, ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (Grundy, 

(2006)). 

 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, νη πέληε παξάγνληεο έρνπλ σο εμήο γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ: 

 Υθηζηάκελνο Αληαγσληζκόο ζηνλ θιάδν: Ζ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ 

Διιάδα έρεη ζρεδφλ κνλνπσιηαθφ ραξαθηήξα ζε φηη αθνξά ηε λφκηκε δηάζηαζή ηεο. Ο 

αληαγσληζκφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηα παξάλνκα παηρλίδηα θαη έρεη ηηο 

δηαζηάζεηο απηέο ιφγσ έιιεηςεο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην online. πλεπψο, ν 

πθηζηάκελνο αληαγσληζκφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ρακειφο. 

 Απεηιή λενεηζεξρνκέλσλ: ηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ζα εμαξηεζεί απφ ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ απηφ ζα πεξηέρεη. Ζ απνηίκεζε ηεο άδεηαο θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο, ε 

πξφζβαζή ηεο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο θιπ. ζα θαζνξίζνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ. Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νπφηε αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ηελ είζνδν θαη ζε 

λενεηζεξρφκελεο, ηζρπξέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επίπεδν Δ.Δ. πλεπψο, ε 

απεηιή κειινληηθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ζεκαληηθή.  

 Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντόλησλ: Οη ηπρεξνί δηαγσληζκνί θαη νη θιεξψζεηο 

πνπ δηελεξγνχλ άιιεο εηαηξείεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ζηα πιαίζηα πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ (π.ρ. θιεξψζεηο δψξσλ, ηαμίδηα, ρξεκαηηθά έπαζια απφ αγνξά πξντφληνο ή 

ζπκκεηνρή θιπ.). πλεπψο, ε απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο ρακειή. 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πξνκεζεπηώλ: Τπάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξείο 

πξνκεζεπηέο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ παγθφζκηα θαη αληαγσλίδνληαη ζθιεξά γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ πειάηεο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο, ε δχλακε είλαη ζηνλ αγνξαζηή 

θαη φρη ζηνλ πξνκεζεπηή, ελψ θίλδπλνο θαζεηνπνίεζεο ππάξρεη πξνο ηα εκπξφο θαη φρη 

πξνο ηα πίζσ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη κφλν πιενλέθηεκα ην θφζηνο αιιαγήο πξνκεζεπηή 

ιφγσ ηζρπξήο ηερλνγλσζίαο. πλεπψο, ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο κέηξηα. 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε αγνξαζηώλ: Σν πξντφλ είλαη απιφ θαη δελ 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά νπφηε ν αγνξαζηήο ζεσξεηηθά κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ άιιε εηαηξεία. ε πεξίπησζε φκσο πεξηνξηζκέλνπ 
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αξηζκνχ θαλαιηψλ δηαλνκήο, ππάξρεη ην θφζηνο αιιαγήο (ηερλνινγηθφ, αμηνπηζηίαο). 

πλεπψο, ε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κέηξηα. 

 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, κπνξεί λα πξνζηεζεί αθφκε 

έλαο παξάγνληαο ζην κνληέιν απηφ, ν νπνίνο είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηνπ 

δηθηύνπ δηαλνκήο. Σν δίθηπν δηαλνκήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δηέπεηαη απφ θάπνην 

θαζεζηψο εθκίζζσζεο (franchise) πηζαλφλ λα έρεη ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ιφγσ ζπγθέληξσζεο (ηζρπξφ ζσκαηείν), ελψ ε θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ (δηεμαγσγή 

παξάλνκνπ παηρληδηνχ ζηα ζεκεία πψιεζεο) είλαη ζεκαληηθή απεηιή. πλεπψο, ε 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο πςειή. 

 

H αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κάλαηδεξ, 

επηρεηξεκαηίεο θαη αθαδεκατθνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη πηζαλά πξνβιήκαηα ηεο. Ζ αλάιπζε SWOT πήξε 

ην φλνκά ηεο απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ εμεηάδεη: Σα ηζρπξά (Strengths) 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία (Weaknesses) ηεο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο (Opportunities) θαη απεηιέο (Threats) πνπ 

θξχβεη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ (Παηξηλφο & Πνιιάιεο, (1999)). 

 

Έηζη, ε αλάιπζε SWOT γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ έρεη σο εμήο: 

 

 Ηζρπξά ζεκεία : 

 Ηδησηηθνπνίεζε ΟΠΑΠ Α.Δ.: Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξίαο, κπνξεί λα ηελ 

αθππλίζεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνζηαηεπηηζκφ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο 

ηεο πξνο κηα αληαγσληζηηθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ., 

 Σν δίθηπν πσιήζεσλ ησλ 4.739 πξαθηνξείσλ ζε φιε ηε ρψξα, 

 Οη λέεο άδεηεο θαη νη απνθιεηζηηθέο άδεηεο πνπ έρεη πάξεη ν ΟΠΑΠ πξηλ απφ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζή ηνπ. 
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Αδχλαηα ζεκεία : 

 

 Ζ λννηξνπία εθεζπραζκέλνπ, θαιά ακεηβφκελνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ πνπ έρεη 

θαιιηεξγεζεί γηα πνιιά ρξφληα θαη ε χπαξμε ζηεγαλψλ ζε φηη αθνξά ζην 

πξνζσπηθφ (κφληκνη – ανξίζηνπ ρξφλνπ),  

 Ο αλνξζνινγηζκφο ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο (π.ρ. αηξνθηθέο ππεξεζίεο 

πσιήζεσλ, ππεξηξνθηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην 

θξάηνο θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη φρη ζηνλ πειάηε-ρξήζηε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ). 

  

Δπθαηξίεο: 

 Τςειή δήηεζε ησλ Διιήλσλ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα, 

 πλερήο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν, 

 ηαζεξνπνίεζε – αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη άξα ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ. 

Απεηιέο: 

 πλέρηζε ηεο χθεζεο,  

 Αλεπαξθήο ξχζκηζε: είλαη δχζθνιν λα αλαπηπρζεί έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ 

ζα εγγπάηαη ηελ θαιή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηξίησλ εηαηξηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ.   

 Αχμεζε αληαγσληζκνχ, θαζψο κειινληηθά ζα είλαη ζρεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο 

εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, 

 Τπεξβνιηθφο έιεγρνο απφ ηε ξπζκηζηηθή αξρή πάλσ ζηνλ ΟΠΑΠ, ιφγσ ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπ ζηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα, θαη 

άζθεζε πίεζεο απφ ηελ Δ.Δ. πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
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Με βάζε ηηο δχν παξαπάλσ κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ 

Διιάδα, πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζε φηη αθνξά ζηελ αγνξά 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα, ζηνλ ΟΠΑΠ θαη ζην ειιεληθφ δεκφζην.  

 

Αξρηθά, ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα ζπλδπαζηεί κε 

παξαγσγή επαξθνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ηελ Δ.Δ. 

θαη κε ηε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο 

εηαηξείεο λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαιχηεξα.  

 

Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί επαξθήο ειεγθηηθφο κεραληζκφο πνπ ζα 

ειαρηζηνπνηεί ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζα δηαζθαιίδεη ηηο λφκηκεο εηαηξείεο απφ 

αζέκηην αληαγσληζκφ, ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ δηαθπγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο ρξήζηεο, ηδηαίηεξα ηνπο λένπο, απφ ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εμάξηεζεο 

απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα.  

 

Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ επλντθέο ζπλζήθεο εηζφδνπ λέσλ παηθηψλ 

ζηελ Διιεληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ ψζηε λα ππάξμεη αχμεζε ηνπ λφκηκνπ 

αληαγσληζκνχ ζε απηήλ. Παξάιιεια, ην θξάηνο ζα ήηαλ θξφληκν λα εθαξκφζεη 

πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ απφ εζηζκφ θαη εμάξηεζε, 

ψζηε λα ηζνξξνπήζεη ηελ έθεζε ησλ Διιήλσλ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα. ην πιαίζην ησλ 

πνιηηηθψλ απηψλ, ην θξάηνο κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην ζέκα ηνπ παξάλνκνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηαθπγήο 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή πιήηηεη ζνβαξά ην εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ.   

 

Κξίλεηαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ππάξμνπλ πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ κέζσ λέσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθά ε αληηκεηψπηζε ηεο κείσζεο ησλ 

εζφδσλ ιφγσ χθεζεο θαη ησλ απσιεηψλ απφ ηελ θνξνδηαθπγή ηεο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηα λα είλαη δπλαηφ ηα παξαπάλσ πξνηεηλφκελα κέηξα λα εθαξκνζηνχλ, πξέπεη λα 

ππάξμεη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. πξνο απνθπγή 

πεξαηηέξσ ηξηβψλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ηαπηφρξνλα επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη έιεγρν ηεο ζρεηηθήο 
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αγνξάο. 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνχ 

ΟΠΑΠ , ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη ηεο ζρέζεο λφκηκεο πξνο παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα, 

πξνθχπηεη φηη ην φθεινο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά, ζε 

πεξίπησζε πνπ ην άλνηγκα θαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο, νδεγήζεη θαη ζηελ θνξνιφγεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

3.3 Πληποθοπίερ για ηην εηαιπία ΟΠΑΠ Α.Δ. 
 

Ο ΟΠΑΠ ηδξχζεθε ην 1958, αλ θαη ην 1999 ζεσξείηαη ζήκεξα ην έηνο αλαγέλλεζεο ηνπ, 

θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε Αλψλπκε Δηαηξεία (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 228/1999) κε ην 

Διιεληθφ Γεκφζην σο ην κνλαδηθφ κέηνρν θαη θαηαξηίδεηαη ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο 

ηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε Αλψλπκε Δηαηξεία κεηνλνκάδεηαη ζε 

«Οξγαληζκφ Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ.» (ζε ζπληνκνγξαθία «ΟΠΑΠ 

Α.Δ.»). Απφ ην 2003,ζχκθσλα µε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ε έδξα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κεηαθέξεηαη ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ 

 Αηηηθήο. 

 

ήκεξα ν ΟΠΑΠ έρεη εμειηρζεί ζε φκηιν εηαηξεηψλ. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. είλαη κέινο ζε 

επξσπατθέο θαη δηεζλείο ελψζεηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή θαη 

παξνπζία ηφζν ζηα αληίζηνηρα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ηηο επηηξνπέο, φζν θαη ζε 

ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη. Απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν κε δηαθνξά 

πάξνρν ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα, ζε ζεκείν πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

ραξαθηεξηδφηαλ έσο πξφζθαηα απφ κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο. Ο ΟΠΑΠ ζήκεξα έρεη 

πάλσ απφ 4.000 πξαθηνξεία ζε φιε ηελ ρψξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί (www.opap.gr): 

  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ 

ΑΣΣΗΚΖ 1.902 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, ΘΔΑΛΗΑ & 

ΖΠΔΗΡΟΤ 
758 
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ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 
880 

ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 408 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΔΤΒΟΗΑ, 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ & ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 
791 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ 4.739 

 

Πξφζθαηα ε θπβέξλεζε, κέζσ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, έρεη πξνρψξεζε ζηελ πψιεζε ηνπ 33% 

ηνπ ΟΠΑΠ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο θξαηηθήο ζπκκεηνρήο, κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ θνηλνπξαμία EMMA DELTA, κε πξνζθνξά πνπ δηακνξθψζεθε ηειηθά 

ζηα 652 εθ. € (www.hradf.com). 

Με βάζε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ (Σακείν Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ) : 

 Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλέξρεηαη ζε 712 εθ. € θαη απνηειείηαη απφ ηα 652 εθ. € 

πιένλ ηα κεξίζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012, χςνπο 60 εθ. €, πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. Σν ηίκεκα απηφ, αληηζηνηρεί ζε 18,6 θνξέο ηα εθηηκψκελα θέξδε ηεο 

ρξήζεο ηνπ 2013. 

 Δάλ δελ ηδησηηθνπνηείην ν ΟΠΑΠ, ην Γεκφζην ζα εηζέπξαηηε κέξηζκα (γηα ηε 

ρξήζε ηνπ 2013) χςνπο 13 εθ. €, ελψ γηα δηάζηεκα δεθαεηίαο ζα εηζέπξαηηε 360 εθ. €, 

δειαδή ην 50% πεξίπνπ ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηεη κε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. 

 Απφ ην 2013 θαη κεηά, ην θξάηνο επηβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή θνξνινγία 30% επί 

ησλ κηθηψλ θεξδψλ, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ηνπ απνθέξεη έζνδα χςνπο 6,3 δηο. € ζηελ 

δεθαεηία (κεηψλνληαο θαηά ην ίδην πνζφ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ ΟΠΑΠ). 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΠΑΠ απνηειεί ζνβαξή ηνκή ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ ζηελ Διιάδα θαη πξννησλίδεηαη ζεκαληηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά. Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζα κεηαβιεζεί απφ 

αληαγσληζηή ζε ξπζκηζηή ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, κε απνηέιεζκα (www.hradf.com): 

 ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ αλάπηπμεο πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηε 

ζρεηηθή αγνξά κε  ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ λέσλ παηθηψλ ζε απηή, 

 ηελ επηδίσμε απνηξνπήο αζέκηησλ πξαθηηθψλ θαη θαηάρξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο ηνπ ηδησηηθνχ πιένλ ΟΠΑΠ, γηα φζν δηάζηεκα απηφο έρεη ην ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, 
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 ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ θαη ηαρχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κε 

ηηο επξσπατθέο, ζηε βάζε ηνπ ρεδίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο απηφ 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηα αληίζηνηρα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηνπο επί 

κέξνπο άμνλεο ζηφρσλ. 

Σέινο ζε φηη αθνξά ζηνλ ΟΠΑΠ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην γεγνλφο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζήο ηεο γηα λα αθππληζζεί απφ ηνλ ιήζαξγν ηνπ θξαηηζκνχ θαη ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο δνκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο γηα λα ην πεηχρεη. 

 

3.4 Η διοίκηζη ποιόηηηαρ ζηην ΟΠΑΠ Α.Δ. 
 

Γηα λα είλαη ζε ζέζε ε ΟΠΑΠ λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ηεο 

ππνδνκψλ φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, εθαξκφδεη ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο βάζεη  ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 9001:2008. Ζ εηαηξία ήδε απφ ην 2004 

έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην Γηεζλή Φνξέα Πηζηνπνίεζεο LRQA (www.opap.gr). 

 

Παξάιιεια, ν κηινο έρεη αλαπηχμεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ν νπνίνο 

ζηνρεχεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη επξχηεξνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

 

ηνλ Κψδηθα απηφ, πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

Γηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ηα 

πξφηππα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη πξνάγεηαη ε απμεκέλε δηαθάλεηα 

ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο (www.opap.gr). 

 

 

Ζ δηνίθεζε ππεξεζηψλ ηνπ ΟΠΑΠ γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα, ζε έλα πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ 

http://www.opap.gr/
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αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ην πην ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα, 

ην εθηεηακέλν ζε φιε ηε ρψξα δίθηπν ησλ 4.739 πξαθηνξείσλ ηνπ.  

 

Ζ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ ηελ ΟΠΑΠ 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαθηνξείσλ ηεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί ε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ.  
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Κεθάλαιο 4: Έπεςνα 

 

4.1 κοπόρ, ζηόσοι και επεςνηηικά επυηήμαηα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα 

πξαθηνξεία ηνπ ΟΠΑΠ, επηθεληξψλνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Διιάδαο. 

ηελ έξεπλα απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ην πψο αμηνινγεί ην 

πξνζσπηθφ ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ ΟΠΑΠ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην πνηα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο νξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη αλ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, εληνπίδνληαο ηα ιεγφκελα 

θελά πνηφηεηαο (quality gaps). Αλαιπηηθφηεξα, ηα επί κέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: 

 

 Πψο αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξαθηνξεία ηνπο 

νη εξσηψκελνη; Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε ζηνηρεία φπσο ην θχιν, 

ε ειηθία ηα ρξφληα εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ; 

 

 Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε γλψκε πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ γηα ηελ θαιή 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα 

δηθά ηνπο ηα πξαθηνξεία; 

 

 Πψο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη παξάγνληεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηα ππφ εμέηαζε πξαθηνξεία; 

 

 Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ θαη απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ; 

 

 Πνηνη παξάγνληεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε ελφο θαιχηεξνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πνηφηεηα παξνρήο πνπ πξνζθέξεηαη ζηα 

πξαθηνξεία; 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα απαληψληαη ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ ζηα νπνίν 

αλαιχνληαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία. Αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηα ζπλνιηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο 
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4.2  Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ  

 

4.2.1  Μεθοδολογικά επγαλεία - Δπυηημαηολόγιο 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθε εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ ServQual 

(internal customer) ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε 187 πξαθηνξεία ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, επί 

ζπλφινπ 880 πξαθηνξείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο,ψζηε λα ζπκπιεξσζεί απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ επηαβάζκηα ηχπνπ Likert κε δηαβάζκηζε 1-Γηαθσλψ απφιπηα, 7-

πκθσλψ απφιπηα.  

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία 5 παξάγνληεο/θξηηήξηα ειέγρνπ: 

 

 Tangibility (Τιηθά ζηνηρεία) 

 Reliability (Αμηνπηζηία) 

 Responsiveness (Αληαπφθξηζε) 

 Assurance (Γηαζθάιηζε) 

 Empathy (Δλζπλαίζζεζε) 

 

ηα εξσηεκαηνιφγηα ηχπνπ ServQual ηχπνπ εζσηεξηθνχ πειάηε δηεξεπλάηαη ε πνηφηεηα 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηακεηξψληαο ηελ αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε γλψκε ηνπ γηα ην πψο είλαη ε 

ζσζηή παξνρή ππεξεζηψλ αληίζηνηρα.  

 

Οη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 

Οκάδαο 1 (Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία) 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε ζην πξαθηνξείν; 

 Πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεί ην πξαθηνξείν; 

 

Οκάδα 2 (Αληίιεςε πνηφηεηαο πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ) 
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 Αμηνινγήζηε απφ 1 (Γηαθσλψ απνιχησο) έσο 7 (πκθσλψ απνιχησο) ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο: 

 

1. Σν πξαθηνξείν κνπ έρεη κνληέξλν θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ 

2. Οη ρψξνη ηνπ πξαθηνξείνπ  κνπ  είλαη θαζαξνί είλαη αηζζεηηθά εμαηξεηηθνί 

3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πξαθηνξείνπ, είλαη εππξεπέο θαη έρεη θαιή επαγγεικαηηθή 

εκθάληζε 

4. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνπο πειάηεο είλαη επγεληθή θαη θηιηθή 

5. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην πξαθηνξείν είλαη αξθεηφ ζε αξηζκφ γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο. 

6. Σν πξαθηνξείν κνπ βξίζθεηαη ζε εχθνια πξνζβάζηκν κέξνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

7. Σν πξαθηνξείν πξνζθέξεη γξήγνξεο ππεξεζίεο θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ 

8. Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζην πξαθηνξείν κνπ 

9. Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ βξίζθνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

πξαθηνξείνπ επράξηζηε θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζε απηφ είλαη κεγάινο 

10. Ζ Γηνίθεζε ελεκεξψλεηαη γηα ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ πάληα 

11. Ζ Γηνίθεζε πξνζπαζεί λα βξεη θαη λα παξέρεη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

παξάπνλα ησλ πειαηψλ 

12. Έρσ απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ζην φηη ζα κε εμππεξεηήζεη 

γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδσ  

13. Ζ Γηνίθεζε κε ελεκεξψλεη πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 

παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο 

14. Οη ππεξεζίεο θαη ε εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη ην πξαθηνξείν κνπ είλαη πςειήο 

πνηφηεηαο 

15. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ γεληθή εηθφλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

βειηησζεί θάηη ζε απηφ 

 

 

Οκάδα 3 (Γλψκε πεξί νξζήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ) 

Αμηνινγήζηε απφ 1 (Γηαθσλψ απνιχησο) έσο 7 (πκθσλψ απνιχησο) ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο: 
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Έλα πξαθηνξείν κε πςειήο πνηφηεηαο παξνρή ππεξεζηψλ πξέπεη: 

 

1. Να δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε επράξηζηε, θηιηθή πξνζσπηθφηεηα 

2. Να δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 

3. Να ζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ηε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε λέεο  ππεξεζίεο, ηερλνινγίεο θιπ 

4. Να ζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ηε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, 

πξνβιεκάησλ ή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

5. Να δηαζέηεη πξνζσπηθφ πνπ λα είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ή αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

6. Να αμηνινγείηαη θαη λα επηβξαβεχεηαη (αλαιφγσο) ην πξνζσπηθφ απφ ηε δηνίθεζε σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη 

7. Να αμηνινγείηαη ην πξνζσπηθφ απφ ηε δηνίθεζε σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 

8. Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζβάζηκν απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ κηαο 

πεξηνρήο 

9. Να δηαζέηεη ρψξνπο θαζαξνχο θαη θαιήο αηζζεηηθήο 

10. Να πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπραγσγία ησλ πειαηψλ 

(ηειεφξαζε, βίληεν, κνπζηθή, ίληεξλεη) 

11. Ζ Γηνίθεζε λα ελεκεξψλεη πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 

παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο 

12. Οη πειάηεο λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο ρψξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ θαη 

λα ην βξίζθνπλ επράξηζην 

13. Οη ζρέζεηο κε ηε Γηνίθεζε λα είλαη θαιέο θαη ε επηθνηλσλία ζπζηεκαηηθή 

14. Σν πξνζσπηθφ λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε Γηνίθεζε γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα 

15. Σν πξνζσπηθφ λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 

Οκάδα 4 (Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε) 

Αμηνινγήζηε απφ 1(θαζφινπ) έσο 7(απφιπηα) ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηα 

παξαθάησ: 

 

1. πλνιηθά απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ 
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2. Απφ ηηο απνδνρέο ηεο εξγαζίαο κνπ 

3. Απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη  

πξσηνβνπιηψλ κνπ. 

4. Απφ ην εξγαζηαθφ κνπ πεξηβάιινλ. 

5. Απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο κνπ  ζηελ εξγαζία. 

6. Απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο 

 

4.2.3 Μέθοδορ ανάλςζηρ ηυν δεδομένυν 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη ζην εξσηεκαηνιφγην θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (αλάιπζε) ησλ απαληήζεσλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS (έθδνζε 17.0) ηεο εηαηξίαο SPSS inc.   

 

Οη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη αλήθνπλ ζε νκάδεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ θάζε έλα απφ 

ηνπ πξναλαθεξζέληεο 5 παξάγνληεο ειέγρνπ πνηφηεηαο. ηελ έξεπλά καο δηαηππψζεθαλ 

15 εξσηήζεηο αλά θαηεγνξία (αληίιεςεο θαη γεληθφηεξεο γλψκεο) νη νπνίεο αλά 3 

αλήθαλ ζε έλα παξάγνληα ειέγρνπ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη νκάδεο εξσηήζεσλ αλά παξάγνληα ειέγρνπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

Παπάγονηερ 

Δλέγσος 

Ανηίλητη ποιόηηηαρ 

πποζθεπόμενυν ςπηπεζιών 

Γνώμη πεπί οπθήρ ποιόηηηαρ 

παποσήρ ςπηπεζιών 

 

Τλικά ζηοισεία 

 

εξ.5.2, εξ.5.3, εξ.5.4 εξ.6.1, εξ.6.9, εξ.6.10 

 

Αξιοπιζηία 

 

εξ.5.1, εξ.5.11, εξ.5.12 εξ.6.2, εξ.6.3, εξ.6.4 

 

Ανηαπόκπιζη 

 

εξ.5.5, εξ.5.6, εξ.5.7 εξ.6.5, εξ.6.8, εξ.6.14 

 

Γιαζθάλιζη 

 

εξ.5.8, εξ.5.10, εξ.5.13 εξ.6.6, εξ.6.11, εξ.13 
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Δνζςναίζθηζη 

 

εξ.5.9, εξ.5.14, εξ.5.15 εξ.6.7, εξ.6.12, εξ.6.15 

 

 

Σέινο δηακνξθψζεθε κηα ηξίηε κηθξφηεξε θαηεγνξία εξσηήζεσλ ε νπνία απνηειεί έλαλ 

ηξίην αλεμάξηεην παξάγνληα πνπ απνηππψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ.  

 

Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

 Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 1: ηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ. 

Απηή ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ κε 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πξαγκαηνπνηψληαο ειέγρνπο κέζσλ φξσλ Independent T-test 

γηα ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ One Way Anova γηα ηηο ππφινηπεο ηξεηο εξσηήζεηο. 

 

 Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 2: Paired t-tests  

γηα φια ηα δεχγε κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ην πξαθηνξείνπ θαη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηα γεληθφηεξα standards 

ηεο θαιήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 

 Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 3: Pearson's Correlations 

πζρέηηζε ησλ πέληε παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ παξάγνληα 

πνπ αθνξά ζην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο γεληθφηεξα. 

 

 Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 4: Linear Regression 

Γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ 5 παξαγφλησλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ γεληθφηεξε εηθφλα 

ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπο θαη θαηαζθεπή γξακκηθνχ κνληέινπ πνπ λα εθθξάδεη ηε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 
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 Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 5: Linear Regression 

Γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ 5 παξαγφλησλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ 

εξσηψκελσλ θαη θαηαζθεπή γξακκηθνχ κνληέινπ πνπ λα εθθξάδεη ηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

 

4.3 Δςπήμαηα ηηρ ανάλςζηρ δεδομένυν 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη απαληήζεηο πνπ έδσζε ην πξνζσπηθφ ησλ 

πξαθηνξείσλ ζην εξσηεκαηνιφγην θσδηθνπνηήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία (αλάιπζε) ησλ απαληήζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS (έθδνζε 

17.0) ηεο εηαηξίαο SPSS inc.   

1) ρεηηθά κε ηε αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα κε ρξήζε ηεο εληνιήο Frequencies ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS: 

Ωο πξνο ην θχιν ζην δείγκα επηθξαηνχλ θπξίσο νη άλδξεο (74,2%) ελψ νη γπλαίθεο  

(25,8%), νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξεο. (Πίλαθαο & Γξάθεκα 4.1) 
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Γπάθημα 4.1: Ανάλςζη ηυν δημογπαθικών δεδομένυν- Φύλο 
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Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ε κεγάιε πιεηνςεθία (54,3%) είλαη θάησ ησλ 46 εηψλ, ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 46-55 αλήθεη ην 29,6% ελψ κφιηο ην 16,2% έρνπλ ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ 56 εηψλ. (Πίλαθαο 2 & Γξάθεκα 4.2) 
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Γπάθημα 4.2: Ανάλςζη ηυν δημογπαθικών δεδομένυν- Ηλικιακά γκπούπ 

 

Σν 38,8% ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη απφ 10 έσο 20 

έηε ελψ ην 41% πάλσ απφ 20. Σν 18,1% κεηξά απφ 2 έσο 10 έηε εξγαζίαο ελψ 

θαηλνχξγην πξνζσπηθφ είλαη κφιηο ην 2,1% (Πίλαθαο 3 & Γξάθεκα 4.3) 
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Γπάθημα 4.3: Ανάλςζη ηυν δημογπαθικών δεδομένυν- Δπγαζιακή εμπειπία 

 

Σα πξαθηνξεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κεηξνχλ θαηά 53,7% πάλσ απφ 10 έηε 

ιεηηνπξγίαο. Σν 42,5% ιεηηνπξγνχλ 2 έσο 10 έηε ελψ κφιηο ην 3,7% είλαη λέα 

πξαθηνξεία (Πίλαθαο 4 & Γξάθεκα 4.4) 
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Γπάθημα 4.4: Ανάλςζη ηυν δημογπαθικών δεδομένυν- Έηη λειηοςπγίαρ ηυν επυηηθένηυν 

ππακηοπείυν 
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ηνπο πίλαθεο 5, 6 θαη 7 (παξάξηεκα 2) εκθαλίδνληαη, γηα θάζε εξψηεζε, νη κέζεο ηηκέο 

θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε δεχηεξε, ηξίηε θαη 

ηέηαξηε νκάδα εξσηήζεσλ 

ηελ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

απαληήζεσλ έρνπλ κέζε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 5. Απηφ ππνδειψλεη φηη γεληθφηεξα νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ζεηηθέο θαη ηείλνπλ πξνο ην ζπκθσλψ απφιπηα  

ζηελ θιίκαθα πνπ νξίζακε απφ 1-7 δειαδή απφ Γηαθσλψ απφιπηα έσο πκθσλψ 

απφιπηα. Δπηπξφζζεηα, ε ηππηθή απφθιηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ είλαη πνιχ 

κηθξή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θνληά ζην 1 ππνδειψλνληαο φηη ππάξρεη νκνηνγέλεηα 

ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή.  

Οη εξσηεζέληεο εκθαλίδνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηελ θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξαθηνξείνπ πξνο ηνπο πειάηεο (Μ.Ο.: 6,27, Σππηθή 

Απφθιηζε: 0,76), ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη αξθεηφ ζε αξηζκφ γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο 

πειάηεο  (Μ.Ο.: 6,15, Σππηθή Απφθιηζε: 0,8)  

Δλ αληηζέζεη κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε εκθαλίδνπλ ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπο (Μ.Ο.: 5,08, Σππηθή Απφθιηζε: 1,34) θαη κε ηε 

βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ 

ησλ πειαηψλ (Μ.Ο.: 5,27, Σππηθή Απφθιηζε: 1,13) 

ηελ ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ νη κέζεο ηηκέο πνπ θαηεγξάθεζαλ ππεξβαίλνπλ ην 6 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ απφιπηα ζρεδφλ κε φιεο ηηο 

δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο. 

Οη εξσηεζέληεο εκθαλίδνληαη λα ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα πξαθηνξεία ηελ θηιηθή θαη επράξηζηε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (Μ.Ο.: 6,58, Σππηθή Απφθιηζε: 0,6) θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη θαιή αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ πξαθηνξείνπ (Μ.Ο.: 6,53, Σππηθή 

Απφθιηζε: 0,67). 

Ωο ιηγφηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο θξίλνληαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηε 

δηνίθεζε σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ (Μ.Ο.: 6, 

Σππηθή Απφθιηζε: 0,83) θαη ε ελεξγή ζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ 
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εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε λέεο ππεξεζίεο θα ηερλνινγίεο (Μ.Ο.: 6, Σππηθή 

Απφθιηζε: 1,02) 

ηελ ηειεπηαία νκάδα εξσηήζεσλ πνπ δηεξεπλά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξσηψκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: Τπάξρεη γεληθφηεξα 

ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Μ.Ο.: 5,42, Σππηθή Απφθιηζε: 

1,09) θαη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε (Μ.Ο.: 5,44, Σππηθή Απφθιηζε: 1,17), ελψ 

δπζαξέζθεηα δειψλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο (Μ.Ο.: 4,9, Σππηθή Απφθιηζε: 1,11) θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο  γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη  πξσηνβνπιηψλ απφ ην ίδην ην πξνζσπηθφ (Μ.Ο.: 4,98, 

Σππηθή  Απφθιηζε: 1,0) 

Πξαγκαηνπνηνχκε έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο εθαξκφδνληαο 

πξψηα Test KMO and Bartlett's  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy / 

Bartlett's Test of Sphericity) 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην εθφζνλ ν ζπληειεζηήο KMO είλαη 0.902, άξα κεγαιχηεξνο ηνπ 

0,813 θαη ν ζπληειεζηήο Bartlett είλαη 0 θαη άξα κηθξφηεξνο ηνπ 0,01, ηφηε ην δείγκα 

είλαη επαξθέο θαη αμηφπηζην, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζε παξαγνληηθή αλάιπζε 

(Πίλαθαο 8 – παξάξηεκα 2). 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνχκε έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ δείγκαηνο ππνινγίδνληαο ηνλ 

ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha. Γηα λα ζεσξεζεί αμηφπηζην ην δείγκα ζα πξέπεη ν 

ζπληειεζηήο απηφο λα ππεξβαίλεη ην 0,70. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο εξσηήζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ν ζπληειεζηήο 

απηφο είλαη 0,955>0,70 άξα ην δείγκα είλαη αμηφπηζην γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο 

(Πίλαθαο 9 - παξάξηεκα 2). Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 10 

– παξάξηεκα 2) 

Με ηνλ ίδην ηξφπν δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha γηα ηελ ηξίηε 

νκάδα εξσηήζεσλ είλαη 0,936>0,70 θαη παξακέλεη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,70 γηα θάζε κηα 

κεηαβιεηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Καηά ζπλέπεηα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

δείγκα είλαη αμηφπηζην γηα πεξαηηέξσ αλαιχζεηο (Πίλαθαο 11 – παξάξηεκα 2). Σν ίδην 

ηζρχεη γηα θάζε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 12 – παξάξηεκα 2). 

Πξνρσξνχκε ζε εθαξκνγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο (Factor Analysis) γηα ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο 5 παξάγνληεο ειέγρνπ γηα ηηο δχν νκάδεο εξσηήζεσλ, 
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έηζη ψζηε λα δνχκε πφζνη άμνλεο ζπζρέηηζεο πξνθχπηνπλ θαη πψο ηνπνζεηνχληαη νη 

κεηαβιεηέο επάλσ ζηνπο άμνλεο απηνχο. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο έρνπλ 

ηζρπξή παξαγνληηθή ζέζε κε ζπληειεζηέο κεγαιχηεξνπο ηνπ 0,40 (Πίλαθαο 13 – 

παξαξηήκαηνο 2). πλεπψο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε σο παξάγνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζά ηνπο. 

Σα δχν ηεζη αμηνπηζηίαο θαη νη ζπληειεζηέο ησλ παξαγφλησλ απνδεηθλχνπλ φηη:  

α) ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ επαξθέο,   

β) νη παξάγνληεο παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ,  

γ) ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαη  

δ) ππάξρεη δπλαηή ζπλνρή εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ.  

πκπεξαίλνπκε φηη νη κεηαβιεηέο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην κνληέιν 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ είλαη θαηάιιειεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζέζεηο 

ησλ εξσηψκελσλ θαη ηα  εξεπλεηηθά  εξσηήκαηα. 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε αλαδεηθλχεη δχν θχξηνπο άμνλεο ζπζρεηίζεσλ. Ο πξψηνο 

εμεγεί ην 58,9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ αμφλσλ, ελψ ν δεχηεξνο έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ, ην 13,35%. πλνιηθά νη δχν απηνί άμνλεο εξκελεχνπλ ην 72,26% 

ηεο δηαθχκαλζεο θαη είλαη αξθεηνί γηα λα εξκελεχζνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηηο 

αληηζέζεηο επί ησλ πηζαλψλ ζπλνιηθψλ αμφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ (Πίλαθαο 14 – 

παξάξηεκα 2). 

 

ηνλ πίλαθα 15 (παξάηεκα 2) εκθαλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ επί ησλ δχν 

αμφλσλ: 

α) 1ορ Άξοναρ: Ο πξψηνο άμνλαο ζρεκαηίδεηαη απφ δχν κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα άθξα ηνπ. ην έλα άθξν βξίζθνπκε ηνλ παξάγνληα ηεο 

δηαζθάιηζεο φπσο απηφο απνηππψλεηαη απφ ην πψο αμηνινγνχλ νη εξσηψκελνη ην 

πξαθηνξείν ηνπο. ην αληίζεην άθξν βξίζθεηαη θαη πάιη ν παξάγνληαο ηεο δηαζθάιηζεο 

αιιά φπσο απηφο αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ βαξχηεηά ηνπ ζηελ θαιή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ.  
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Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη ζηηο ππνεξσηήζεηο ησλ δχν θαηεγνξηψλ. Γειαδή, νη 

εξσηψκελνη σο επί ην πιείζην ζεσξνχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα 

δηαζθάιηζε ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δελ αμηνινγνχλ 

ηφζν πςειά ηηο ήδε πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ησλ πξαθηνξείσλ ηνπο ζε ζέκαηα 

δηαζθάιηζεο.  

Αληίζηνηρα, εθαηέξσζελ ζηα δχν άθξα βξίζθνπκε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ παξάγνληα 

αμηνπηζηία, δειαδή θαη πάιη νη εξσηψκελνη πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα ηεο 

αμηνπηζηίαο δελ αμηνινγνχλ πςειά ηα πξαθηνξεία ηνπο σο πξνο απηφ. εκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν παξάγνληαο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ν νπνίνο 

ηνπνζεηείηαη θνληά ζην άθξν ηνπ άμνλα φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη απφςεηο πεξί 

αμηνπηζηίαο θαη δηαζθάιηζεο σο πξνο ηε βαξχηεηά ηνπο ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ.  

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη εξσηψκελνη παξνπζίαζαλ παξεκθεξείο απαληήζεηο ζηηο 

ηξεηο απηέο ππνθαηεγνξίεο εξσηήζεσλ. πλεπψο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο ζηα πξαθηνξεία ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο σο απαξαίηεηνπο παξάγνληεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη αξλεηηθή ζπλάξηεζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηα πξαθηνξεία ηνπο.  

Γειαδή, ζηα δεηήκαηα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθά κεγάιν quality gap, ππνδεηθλχνληαο φηη πθίζηαηαη 

πεξηζψξην βειηίσζεο ζηελ παξνρή ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ 

ΟΠΑΠ. 

 

β) 2ορ Άξοναρ: ηνλ δεχηεξν άμνλα απνηππψλεηαη ε θχξηα αληίζεζε αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο εξσηήζεσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ άμνλα έρνπκε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ φπσο απηά αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηα 

πξαθηνξεία ηνπο, ελψ ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ άμνλα ηνπνζεηνχληαη νη παξάγνληεο ζε 

ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ νη 

εξσηψκελνη.  
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ε απηφλ ηνλ άμνλα ν παξάγνληαο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 

ζην θέληξν κε κεγαιχηεξε εγγχηεηα ζηνλ παξάγνληα ελζπλαίζζεζε θαη αμηνπηζηία 

φπσο αμηνινγείηαη γηα ηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ζηα πξαθηνξεία. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη εξσηψκελνη πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη σο 

πξνο ηελ εξγαζία ηνπο αμηνινγνχλ πςειφηεξα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα 

πξαθηνξεία φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 

ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο εθαξκφδνπκε κεζφδνπο ζχγθξηζεο 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επί κέξνπο θαηεγνξηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ. 

πγθεθξηκέλα γηα ηε κεηαβιεηή θχιν εθαξκφδνπκε T-Test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Independent samples T-Test).  

 

Έζησ αξρηθή ππφζεζε φηη νη κέζεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ 5 παξαγφλησλ θαη γηα ηηο 

δχν νκάδεο εξσηήζεσλ δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην θχιν. Απφ 

ηελ αλάιπζε κε ηελ πξναλαθεξζείζα κέζνδν δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο 

ζεκαληηθφηεηαο Sig. είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,05 γηα φιεο ηηο ππνεξσηήζεηο ησλ 

παξαγφλησλ. πλεπψο, ε αξρηθή καο ππφζεζε ηζρχεη θαη δελ παξαηεξείηαη θακία 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπο θαη 

άξα ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 16 – παξάξηεκα 2). 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ κε ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζχγθξηζε κέζσλ κε ηε κέζνδν One Way 

ANOVA, θαζψο νη ππφινηπεο ηξεηο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθψλ έρνπλ παξαπάλσ 

απφ δχν ηηκέο. 

ε ζρέζε κε ηελ ειηθία ην δείγκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κφλν ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηνξείσλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο. ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 0,05. Δπίζεο δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο εκθαλίδνπλ 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο νη εξσηψκελνη ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο (Πίλαθαο 17 – παξάξηεκα 2) 

Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξψληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ζηηο απαληήζεηο αλάινγα κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα παξαηεξνχκε ηα εμήο: ηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο νη απαληήζεηο 
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ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ην ζπκθσλψ απφιπηα φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ πξαθηνξείσλ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, ελψ αληίζηξνθα ζηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο νη ππεξεζίεο αμηνινγνχληαη ιηγφηεξν θαιά (Πίλαθαο 18 – παξάξηεκα 2).  

Ζ κεηαβιεηή ησλ εηψλ εξγαζίαο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αμηνιφγεζε 

ησλ παξαγφλησλ ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηηο πθηζηάκελεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, ζηα πιηθά ζηνηρεία σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

θαιή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ζην ζέκα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Πίλαθαο 19 – 

παξάξηεκα 2). 

Παξαηεξψληαο πην πξνζεθηηθά ηνπ κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ παξαηεξείηαη φηη ζε 

απηέο ηηο κεηαβιεηέο φζν ιηγφηεξα είλαη ηα ρξφληα εξγαζίαο ηφζν πην ςειά 

βαζκνινγνχληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο, ελψ αληίζηξνθα ν βαζκφο αμηνιφγεζεο 

κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία (Πίλαθαο 20 – παξάξηεκα 2). 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ, ε κεηαβιεηή απηή θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα ησλ 

πιηθψλ ζηνηρείσλ ζηα πξαθηνξεία (Πίλαθαο 21 – παξάξηεκα 2). Απφ ηελ παξαηήξεζε 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ, φλησο δηαπηζηψλεηαη φηη φζν ιηγφηεξα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο κεηξά ην πξαθηνξείν ηφζν πην πςειά αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα πιηθά ζηνηρεία, ελψ αληίζηξνθα ηα πξαθηνξεία κε πεξηζζφηεξα έηε 

ιεηηνπξγίαο αμηνινγνχληαη ρακειφηεξα φζνλ αθνξά ηα πιηθά ζηνηρεία (Πίλαθαο 22 – 

παξάξηεκα 2) 

 

 

2) Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ αληηζηνηρνχλ ζηα 5 θξηηήξηα ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Ζ δεχηεξε νκάδα κειεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ην πξαθηνξείνπ θαη ε ηξίηε νκάδα εξσηήζεσλ ηελ αληίιεςή 

ηνπο γηα ηα γεληθφηεξα standards ηεο θαιήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ―Paired Samples T test‖).  

Τπνινγίδνληαο ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δεχγε θξηηεξίσλ ειέγρνπ ησλ δχν νκάδσλ 

εξσηήζεσλ πξνθχπηνπλ ηα ιεγφκελα quality gaps δειαδή ηα θελά πνηφηεηαο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ζεκαληηθή ηφηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηη 
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ζεσξνχλ πςειή πνηφηεηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζην ηη πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

πξνζθέξεηαη απφ ηα πξαθηνξεία ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ είλαη 

ζρεηηθά κεγάιε θαη άξα ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο ηνπο. 

Έζησ αξρηθή ππφζεζε φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δεπγψλ 

θξηηεξίσλ δελ είλαη ζεκαληηθή. Δθαξκφδνπκε ηε κέζνδν ―Paired Samples T test‖, απφ 

ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά κέηξα φπσο νη κέζνη φξνη ησλ θξηηεξίσλ 

ειέγρνπ ηεο θάζε νκάδαο εξσηήζεσλ (Πίλαθαο 23 – παξάξηεκα 2). 

Ο ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο ζε φια ηα δεχγε θξηηεξίσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 0,05 

(Sig.<0,05) γεγνλφο πνπ απνξξίπηεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε (Πίλαθαο 24 – παξάξηεκα 

2). πλεπψο, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο εξσηήζεσλ είλαη ζεκαληηθή 

ππνδειψλνληαο φηη νη εξσηψκελνη βξίζθνπλ κεησκέλε ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηα πξαθηνξεία ηνπο ζε ζρέζε κε ην πψο ζα έπξεπε απηή λα ήηαλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά (quality gap) ζεκεηψλεηαη ζηνλ παξάγνληα ειέγρνπ πνπ 

αθνξά ηελ αμηνπηζηία (Reliability). Αληίζηνηρα ε κηθξφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

γλψκε πεξί πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πθηζηάκελεο 

ππεξεζίεο φπσο παξέρνληαη παξαηεξείηαη ζηνλ παξάγνληα ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ 

αληαπφθξηζε (Responsiveness). 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα δεχγε θξηηεξίσλ ησλ δχν νκάδσλ 

εξσηήζεσλ παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

Έζησ αξρηθή ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δεχγε θξηηεξίσλ ησλ 

νκάδσλ εξσηήζεσλ. 

Ο ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

0,05 (Sig.<0,05) άξα ε ππφζεζε δελ ηζρχεη θαη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηα δεχγε θξηηεξίσλ. Δπηπξφζζεηα νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο είλαη κε ζεηηθφ 

πξφζεκν ππνδειψλνληαο κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε (Πίλαθαο 25 – παξάξηεκα 2). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε θιηκάθσζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο είλαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αλάινγε. Γειαδή φζν απμάλεηαη ν βαζκφο απάληεζεο ζηελ κηα νκάδα 

εξσηήζεσλ ηφζν απμάλεηαη θαη ζηελ άιιε. 

3) ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κειεηάηαη ε ζπζρέηηζε πνπ θαηαγξάθεηαη αλάκεζα 

ζηα θξηηήξηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ήδε πξνζθέξνληαη απφ ηα πξαθηνξεία ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο. 

Πξαγκαηνπνηνχκε έιεγρν ζπζρεηίζεσλ Pearson, πξνζζέηνληαο έλαλ επηπιένλ 
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παξάγνληα ειέγρνπ ην βαζκφ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηψκελσλ, ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ 4ε θαη ηειεπηαία νκάδα εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο. 

Έζησ ινηπφλ αξρηθή ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο 

επηιεγκέλνπο παξάγνληεο ειέγρνπ. Ο πίλαθαο 26 (παξάξηεκα 2) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δείρλεη φηη ε παξαπάλσ ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη γηα φια ηα 

δεχγε παξαγφλησλ, εθφζνλ ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο Sig. είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 

0,05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

ινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θνξηηζκέλνη ζεηηθά, δειαδή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

φζν απμάλεηαη ν βαζκφο απάληεζεο / ηθαλνπνίεζεο ζηνλ έλα παξάγνληα ειέγρνπ ηφζν 

απμάλεηαη θαη ζηνλ άιιν. 

Ζ πην κεγάιε ζπζρέηηζε (0,804) ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο Αμηνπηζηία 

θαη Γηαζθάιηζε, ελψ ε κηθξφηεξε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη ζην δεχγνο παξαγφλησλ 

Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη Αληαπφθξηζε. 

4) ηφρνο ηνπ 4νπ θαη 5νπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ 5 

παξαγφλησλ κε δχν κεηαβιεηέο: α) ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ εξσηψκελσλ 

θαη β) ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπο. θνπφο είλαη 

ε θαηαζθεπή δχν γξακκηθψλ κνληέισλ πνπ λα εθθξάδνπλ ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ εθαξκφδνπκε ηελ αλάιπζε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

(Linear Regression Model) ζην SPSS, θαηαζθεπάδνληαο έλα γξακκηθφ κνληέιν πνπ 

ζπλδέεη ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Ο γεληθφο ηχπνο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ 

ζπζρέηηζεο είλαη: 

 

Φ = Υ * ζςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ + constant value 

όπος Φ = εξαπηώμενη μεηαβληηή και Υ = ανεξάπηηηη μεηαβληηή 

 

α) Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 4, ε ζπζρέηηζε είλαη ηζρπξή (R=0,747) θαη ε 

κεηαβνιή εμεγείηαη θαηά 55,8% απφ ην γξακκηθφ κνληέιν (R square=0,558) (Πίλαθαο 

27 – παξάηεκα 2). Ο δείθηεο Sig. είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,05 θαη ζπλεπψο ην κνληέιν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη έγθπξν (Πίλαθαο 28 – παξάξηεκα 2). 
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Απφ ηελ αλάιπζε, νη ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (ΒΔΣΑ) πνπ πξνθχπηνπλ γηα 

ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο 5 παξάγνληεο είλαη: 0,333 (Τιηθά ζηνηρεία), 0,216 (Αμηνπηζηία),  

-0,028 (Αληαπφθξηζε), 0,184 (Γηαζθάιηζε), 0,152 (Δλζπλαίζζεζε), ελψ ε ηηκή constant 

value ηζνχηαη κε 0,60 (Πίλαθαο 29 – παξάξηεκα 2). 

Παξαηεξψληαο ηνπο ζπληειεζηέο ζεκαληηθφηεηαο Sig. δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηνπο 5 

παξάγνληεο κφλν γηα ηνπο δχν ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ 0,05 (Τιηθά ζηνηρεία θαη 

Αμηνπηζηία). πλεπψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κε απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ γλσξίδνπκε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δχν παξαγφλησλ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ εξσηψκελνπ αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

Πξαγκαηνπνηψληαο μαλά ηελ αλάιπζε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν step-wise 

δηαπηζηψλνπκε φηη φλησο ε ηζρπξφηεξε γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε παξαηεξείηαη γηα ηνπο παξάγνληεο ησλ Τιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο. Ο παξάγνληαο ηεο δηαζθάιηζεο είλαη έλαο ελ δπλάκεη ηξίηνο παξάγνληαο 

πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην γξακκηθφ κνληέιν, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

ζπληειεζηή Sig. (0,067) πνπ εκθάληζε ζηελ αξρηθή αλάιπζε δελ θξίλεηαη απαξαίηεην 

λα ζπκπεξηιεθζεί (Πίλαθεο 30-33 – παξάξηεκα 2). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ζα επηιέμνπκε ην δεχηεξν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

step-wise analysis απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ Τιηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη 0,396, ηεο Αμηνπηζηίαο 0,429 θαη ε ζηαζεξά constant ηζνχηαη κε 0,439 

(Πίλαθαο 32 – παξάξηεκα 2). 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη θαη ζπλδέεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε ηνπο παξάγνληεο 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

 

Δπγαζιακή Ικανοποίηζη = Αξιοπιζηία * 0,429 + Τλικά ζηοισεία * 0,396 + 0,439 

 

 

β) Γηα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 5 ε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη είλαη ηζρπξή (R=0,877) 

θαη ε κεηαβνιή εμεγείηαη θαηά 76,9% απφ ην γξακκηθφ κνληέιν (R square=0,769) 

(Πίλαθαο 27 – παξάξηεκα 2). Ο δείθηεο Sig. είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,05 θαη ζπλεπψο ην 

κνληέιν πνπ πξνθχπηεη είλαη έγθπξν (Πίλαθαο 35 – παξάξηεκα 2). 
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Απφ ηελ αλάιπζε, νη ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (ΒΔΣΑ) πνπ πξνθχπηνπλ γηα 

ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο 5 παξάγνληεο είλαη: -0,069 (Τιηθά ζηνηρεία), 0,082 (Αμηνπηζηία),  

-0,098 (Αληαπφθξηζε), -0,104 (Γηαζθάιηζε), 0,976 (Δλζπλαίζζεζε), ελψ ε ηηκή 

constant value ηζνχηαη κε 0,555 (Πίλαθαο 36). 

Παξαηεξψληαο ηνπο ζπληειεζηέο ζεκαληηθφηεηαο Sig. δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηνπο 5 

παξάγνληεο κφλν ν παξάγνληαο ηεο ελζπλαίζζεζεο έρεη ηηκή κηθξφηεξε απφ 0,05. 

πλεπψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην πξαθηνξείν ηνπο βξίζθεηαη ζε 

ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κε απηφλ ηνλ παξάγνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ 

γλσξίδνπκε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν παξαγφλησλ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ην πψο αμηνινγεί ην πξαθηνξείν ηνπ. 

Πξαγκαηνπνηψληαο μαλά ηελ αλάιπζε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν step-wise 

δηαπηζηψλνπκε φηη φλησο ε ηζρπξφηεξε γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εηθφλα ηνπ πξαθηνξείνπ παξαηεξείηαη γηα ηνλ παξάγνληα ελζπλαίζζεζε.  

Ωζηφζν, ππάξρεη θαη έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο παξνπζηάδεη γξακκηθή 

ζπζρέηηζε αιιά φρη ηφζν ζεκαληηθή, ε αληαπφθξηζε ε νπνία εκθαλίδεηαη σο ελ δπλάκεη 

δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην γξακκηθφ κνληέιν. Ο 

ζπληειεζηήο Sig. (0,093) πνπ εκθάληζε ζηελ αξρηθή αλάιπζε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο 

ηνπ 0,05 θαη κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην κνληέιν. (Πίλαθεο 37-40 – παξάξηεκα 2). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ζα επηιέμνπκε ην πξψην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ step-

wise analysis απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηεο Δλζπλαίζζεζεο 

είλαη 0,864 (Πίλαθαο 39 – παξάξηεκα 2).  

Σν κνληέιν πνπ πξνθχπηεη θαη ζπλδέεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ 

πξαθηνξείνπ κε ηνλ παξάγνληα ελζπλαίζζεζε σο εμήο: 

 

Ικανοποίηζη από ηο ππακηοπείο = Δνζςναίζθηζη * 0,864 - 0,287 
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ςμπεπάζμαηα 
 
Ζ Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Οη ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή 

δηνίθεζε παξαγσγήο πξντφλησλ. ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ βαζίδνπλ 

κεγάιν ηκήκα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηνπο (ΑΔΠ) ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε απηψλ είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθή παξνρή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ έκκεζε 

θεξδνθνξία ηνπ παξφρνπ. 

Καζψο νη ππεξεζίεο ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο απειεπζέξσζεο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ησλ ππεξεζηψλ, 

ψζηε λα ηνλσζεί ν αληαγσληζκφο εληφο ηεο θνηλήο αγνξάο. Ζ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ αλακέλεηαη λα θέξεη νθέιε ζε εηαηξίεο αιιά θαη ζε 

θαηαλαισηέο, θαζψο ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα αλέιζεη.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ππεξεζία δελ κπνξεί λα πνζνηνθνπνηεζεί γηα λα αμηνινγεζεί ε 

πνηφηεηά ηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηαρξνληθά κνληέια πνπ εθηηκνχλ ζηελ νπζία ηελ πνηφηεηα πνπ απηή ελέρεη. Σέηνηα 

κνληέια, φπσο ην SERVQUAL, ην Μνληέιν Υαζκάησλ θαη ην INTSERVQUAL 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κειεηεηέο θαη επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ππεξεζίαο. Λφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζνληαη θαη δηαδίδεηαη 

ζεκαληηθά ε ρξήζε αθφκε πην ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαηακέηξεζεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ. 

ηελ εξγαζία απηή, ρξεζηκνπνηήζεθε πξνο κειέηε ε πεξίπησζε ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ, ηνπ 

κεγαιχηεξνπ παξφρνπ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα απνζθνπεί λα 

θαηαγξάςεη ην πψο αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ ΟΠΑΠ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνηα θξηηήξηα πνηφηεηαο νξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο 

ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, εληνπίδνληαο ηα ιεγφκελα θελά πνηφηεηαο (quality gaps). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα σο 

πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα πξαθηνξεία ηνπ 
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ΟΠΑΠ ζηε Βφξεην Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζε απηά ηα νπνία αλήθνπλ ζηε Γηεχζπλζε 

Κεληξηθήο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Δπίζεο, απνηππψζεθε ε άπνςε ηνπ 

πξνζσπηθνχ σο πξνο ην πψο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ε ηδαληθή πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζηα πξαθηνξία θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Απφ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ ησλ εξσηψκελσλ πξνέθπςε επηπιένλ ν 

εληνπηζκφο ησλ quality gaps, θελψλ πνηφηεηαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα πξαθηνξεία 

ζχκθσλα κε ην εξσηψκελν πξνζσπηθφ. 

H πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ππνδειψλνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπο ε 

νπνία ηείλεη πξνο ην ζπκθσλψ απφιπηα ζηελ θιίκαθα πνπ νξίζακε (απφ 1-7 δειαδή απφ 

Γηαθσλψ απφιπηα έσο πκθσλψ απφιπηα). Δπηπιένλ απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρεη 

νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

Οη εξσηεζέληεο είλαη πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηελ θηιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πξαθηνξείνπ ην νπνίν ζεσξνχλ αξθεηφ ζε αξηζκφ γηα λα εμππεξεηήζεη 

ηνπο πειάηεο  Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πξαθηνξείνπ ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ 

Ωο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

θαηαγξάθνληαη ε επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαζαξηφηεηα θαη ε θαιή 

αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ, ελψ ιηγφηεξν ζεκαληηθνί θξίλνληαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ ηε δηνίθεζε σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπ θαη ε ελεξγή ζηήξημε απφ ηε Γηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε λέεο ππεξεζίεο θα ηερλνινγίεο. 

Σν πξνζσπηθφ δειψλεη γεληθφηεξα επραξηζηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Πεξηζζφηεξε 

ηθαλνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε, ελψ δπζαξέζθεηα δειψλεηαη γηα ηηο απνδνρέο θαη απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη  πξσηνβνπιηψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ έπεηηα απφ ηνπο αλάινγνπο ειέγρνπο θξίζεθε αμηφπηζην γηα 

πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. Σν δείγκα δελ εκθαλίδεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ηνπ σο 

πξνο ην θχιν, ελψ νη ππφινηπεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο. 

πγθεθξηκέλα φζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, φζν ιηγφηεξα ρξφληα 

εξγαζίαο κεηξνχλ θαη φζν ιηγφηεξα ρξφληα ιεηηνπξγεί ην πξαθηνξείν ηφζν θαιχηεξα 

αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ. 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο 5 παξάγνληεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: 

1) Παξαηεξείηαη αμηφινγε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πψο ζα έπξεπε λα είλαη ζηελ θαιχηεξε 

κνξθή ηνπο.  

2) Σα πην ηζρπξά θελά πνηφηεηαο (quality gaps) δηαπηζηψλνληαη γηα ηνπο 

παξάγνληεο ηεο Αμηνπηζηίαο θαη ηεο Γηαζθάιηζεο, ελψ ην κηθξφηεξν θελφ πνηφηεηαο 

εκθαλίδεη ν παξάγνληαο ηεο Αληαπφθξηζεο. 

3) ζν ιηγφηεξα έηε εξγαζίαο έρνπλ νη εξσηψκελνη ηφζν θαιχηεξα αμηνινγνχλ ηνλ 

παξάγνληα πιηθά ζηνηρεία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε ζηηο πθηζηάκελεο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληα. Αληίζηνηρα, ε ίδηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα έηε ιεηηνπξγίαο 

ησλ πξαθηνξείσλ θαη ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο 

4) Ο βαζκφο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηνλ αληίζηνηρν 

βαζκφ αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ Αμηνπηζηία θαη Τιηθά ζηνηρεία θαζψο κεηαμχ ηνπο 

εκθαλίδνπλ ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

5) Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξσηψκελσλ απφ ην πξαθηνξείν ηνπο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε απφ ην πψο αμηνινγνχλ ηνλ παξάγνληα ηεο ελζπλαίζζεζεο ζε απηά, θαζψο 

νη δχν κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζε ζρεδφλ απφιπηε γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

Μηα κειινληηθή εξεπλεηηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

εληνπηζκέλσλ θελψλ πνηφηεηαο φπσο γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο, 

κε ηελ δηεμαγσγή αληίζηνηρεο έξεπλαο, κε αλάινγν εξσηεκαηνιφγην ηχπνπ ServQual 

(external customer) εμσηεξηθνχ πειάηε.  

Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα θελά πνηφηεηαο φπσο θαηαγξάθνληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο πειάηεο δειαδή ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο ησλ πξαθηνξείσλ, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα θαηαγξάςεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα 

πξαθηνξεία ηνπ ΟΠΑΠ θαη λα δηαηππσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο πινπνίεζε 

θαη εθαξκνγή ζηα πξαθηνξεία ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ζε απηά απμάλνληαο ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ησλ 

πειαηψλ. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΑ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 
 
 
 
1. Φύλο: 
 
                 Άλδξαο                        Γπλαίθα 
 
 
2. Ηλικία: 
 
            25-35                           46-55                     66+ 
 
 

36-45 56-65 

 
 
3. Πόσα σπόνια επγάζεστε στο ππακτοπείο; 
 
 Ληγόηεξν από 1 έηνο                           2-5 έηε                  5-10 έηε 
 
 
     11-20 έηε                   Πεξηζζόηεξν από 20 έηε 

 
 
4. Πόσα σπόνια λειτοςπγεί το ππακτοπείο; 

 
Ληγόηεξν από 1 έηνο                           2-5 έηε                   5-10 έηε 
 
 
     11-20 έηε                   Πεξηζζόηεξν από 20 έηε 

 
 
5. Αξιολογήστε από 1 (Διαυωνώ απολύτωρ) έωρ 7 (ςμυωνώ απολύτωρ) τιρ  

παπακάτω πποτάσειρ:  

 

 
Δηαθσλώ  
Απόιπηα 

  
                            Σπκθσλώ 
                             Απόιπηα 

1.Τν πξαθηνξείν κνπ έρεη κνληέξλν θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό  
    ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Οη ρώξνη ηνπ πξαθηνξείνπ  κνπ  είλαη θαζαξνί είλαη αηζζεηηθά 
εμαηξεηηθνί 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Τν πξνζσπηθό ηνπ πξαθηνξείνπ, είλαη εππξεπέο θαη έρεη θαιή 
επαγγεικαηηθή εκθάληζε  

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ απέλαληη ζηνπο πειάηεο 
είλαη επγεληθή θαη θηιηθή.  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Τν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην πξαθηνξείν είλαη 
αξθεηό ζε αξηζκό γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Τν πξαθηνξείν κνπ βξίζθεηαη ζε εύθνια πξνζβάζηκν κέξνο 
γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Τν πξαθηνξείν πξνζθέξεη γξήγνξεο ππεξεζίεο θαη 
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ δειώλνπλ επραξηζηεκέλνη από 
ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζην πξαθηνξείν κνπ  

1 2 3 4 5 6 7 

9. Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ βξίζθνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ επράξηζηε θαη ν ρξόλνο 
παξακνλήο ηνπο ζε απηό είλαη κεγάινο  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Η Δηνίθεζε ελεκεξώλεηαη γηα ηα παξάπνλα ησλ πειαηώλ 
πάληα  

1 2 3 4 5 6 7 

11. Η Δηνίθεζε πξνζπαζεί λα βξεη θαη λα παξέρεη ιύζεηο γηα ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηα παξάπνλα ησλ πειαηώλ  

1 2 3 4 5 6 7 

12.Έρσ απόιπηε εκπηζηνζύλε ζηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζην 
όηη ζα κε εμππεξεηήζεη γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πνπ  

     αληηκεησπίδσ  
1 2 3 4 5 6 7 

13. Η Δηνίθεζε κε ελεκεξώλεη πάληα γηα ηηο λέεο  
     ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο 

1 2 3 4 5 6 7 

14.Οη ππεξεζίεο θαη ε εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη ην 
πξαθηνξείν κνπ είλαη πςειήο πνηόηεηαο. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ 
πξαθηνξείνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη ζε απηό   

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6. Αξιολογήστε από 1 (Διαυωνώ απόλςτα) μέσπι 7 (ςμυωνώ απόλςτα) τιρ 

παπακάτω πποτάσειρ: 

 

Έλα πξαθηνξείν κε πςειήο πνηόηεηαο παξνρή ππεξεζηώλ πξέπεη: 
Δηαθσλώ 
Απόιπηα 

     
Σπκθσλώ 
Απόιπηα 

1. Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε επράξηζηε, θηιηθή 
πξνζσπηθόηεηα 1 2 3 4 5 6 7 

2. Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο 
ηθαλόηεηεο 1 2 3 4 5 6 7 
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3. Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε λέεο ππεξεζίεο, 
ηερλνινγίεο θιπ 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 
αληηκεηώπηζε θξίζεσλ, πξνβιεκάησλ ή ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Να δηαζέηεη πξνζσπηθό πνπ λα είλαη ηθαλό λα δηαρεηξηζηεί 
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ή 
αληηκεηώπηζεο ησλ παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Να αμηνινγείηαη θαη λα επηβξαβεύεηαη (αλαιόγσο) ην 
πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε σο πξνο ηελ πνηόηεηα 
εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Να αμηνινγείηαη ην πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε σο πξνο 
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ 1 2 3 4 5 6 7 

8. Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζβάζηκν από ηελ πιεηνςεθία 
ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο 1 2 3 4 5 6 7 

9. Να δηαζέηεη ρώξνπο θαζαξνύο θαη θαιήο αηζζεηηθήο 
1 2 3 4 5 6 7 

10.Να πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ 
ζηελ ςπραγσγία ησλ πειαηώλ (ηειεόξαζε, βίληεν, 
κνπζηθή, ίληεξλεη) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Η Δηνίθεζε λα ελεκεξώλεη πάληα γηα ηηο λέεο  
     ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Οη πειάηεο λα παξακέλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ θαη λα ην βξίζθνπλ επράξηζην 1 2 3 4 5 6 7 

13. Οη ζρέζεηο κε ηε Δηνίθεζε λα είλαη θαιέο θαη ε 
επηθνηλσλία ζπζηεκαηηθή 

 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Τν πξνζσπηθό λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε Δηνίθεζε γηα 
ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα 1 2 3 4 5 6 7 

15. Τν πξνζσπηθό λα ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηε δεκηνπξγία 
πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο παξνρήο 
ππεξεζηώλ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7. Αξιολογήστε από 1(καθόλος) έωρ 7(απόλςτα) το πόσο ικανοποιημένοι είστε 

από τα παπακάτω: 

 
Καζόινπ Πνιύ 

Λίγν  
Λίγν  Μέηξηα Πνιύ  Πάξα 

πνιύ  
Απόιπηα  

1.Σπλνιηθά από ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ 1 2 3 4 5 6 7 

2.Από ηηο απνδνρέο ηεο εξγαζίαο κνπ 1 2 3 4 5 6 7 

3.Από ηηο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 1 2 3 4 5 6 7 
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ηθαλνηήησλ θαη  πξσηνβνπιηώλ κνπ. 

4.Από ην εξγαζηαθό κνπ πεξηβάιινλ. 1 2 3 4 5 6 7 

5.Από ηελ αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο κνπ  ζηελ εξγαζία. 1 2 3 4 5 6 7 

6.Από ηε Δηνίθεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Α ! 
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Πίλαθαο 1. 

Φύιν Πνζνζηό 

(%) 

 Άλδξαο 74,2 

Γπλαίθα 25,8 

  

 

 

Πίλαθαο 2. 

Ηλικία 
Πνζνζηό 

(%) 

 25-35 21,5 

36-45 32,8 

46-55 29,6 

56-65 15,1 

66 1,1 

 

 

Πίλαθαο 3. 

Έτη επγασίαρ 
στο ππακτοπείο 

Πνζνζηό 

(%) 

 Ληγόηεξν από 

1 έηνο 

2,1 

2-5 έηε 8 

5-10 έηε 10,1 

11-20 έηε 38,8 

Πεξηζζόηεξν 

από 20 έηε 

41 

 

 

 
 

Πίλαθαο 4. 
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Έτη λειτοςπγίαρ 
ππακτοπείος 

Πνζνζηό 

(%) 

 Ληγόηεξν από 

1 έηνο 

3,7 

2-5 έηε 22,3 

5-10 έηε 20,2 

11-20 έηε 33 

Πεξηζζόηεξν 

από 20 έηε 

20,7 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5. 

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Τν πξαθηνξείν κνπ έρεη 

κνληέξλν θαη ζύγρξνλν 

εμνπιηζκό ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ 

188 5,0851 1,34570 

Οη ρώξνη ηνπ πξαθηνξείνπ  

κνπ  είλαη θαζαξνί είλαη 

αηζζεηηθά εμαηξεηηθνί 

188 5,5160 1,13041 

Τν πξνζσπηθό ηνπ 

πξαθηνξείνπ, είλαη εππξεπέο 

θαη έρεη θαιή επαγγεικαηηθή 

εκθάληζε 

185 5,8811 ,93653 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνύ απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο είλαη επγεληθή θαη 

θηιηθή 

188 6,2713 ,76405 

Τν πξνζσπηθό πνπ 

απαζρνιείηαη ζην πξαθηνξείν 

είλαη αξθεηό ζε αξηζκό γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο 

186 6,1505 ,80467 
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Τν πξαθηνξείν κνπ βξίζθεηαη 

ζε εύθνια πξνζβάζηκν 

κέξνο γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο 

188 5,6968 1,12748 

Τν πξαθηνξείν πξνζθέξεη 

γξήγνξεο ππεξεζίεο θαη 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ 

187 5,8770 ,93375 

Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ 

δειώλνπλ επραξηζηεκέλνη 

από ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζην πξαθηνξείν 

κνπ 

187 5,9144 ,93507 

Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ 

βξίζθνπλ ηε δηακνλή ηνπο 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

πξαθηνξείνπ επράξηζηε θαη ν 

ρξόλνο παξακνλήο ηνπο ζε 

απηό είλαη κεγάινο 

186 5,6935 1,03332 

Η Δηνίθεζε ελεκεξώλεηαη γηα 

ηα παξάπνλα ησλ πειαηώλ 

πάληα 

186 5,4301 1,05930 

Η Δηνίθεζε πξνζπαζεί λα 

βξεη θαη λα παξέρεη ιύζεηο γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

παξάπνλα ησλ πειαηώλ  

187 5,2727 1,13850 

Έρσ απόιπηε εκπηζηνζύλε 

ζηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά 

ζην όηη ζα κε εμππεξεηήζεη 

γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

πνπ       αληηκεησπίδσ  

187 5,4011 1,18440 

Η Δηνίθεζε κε ελεκεξώλεη 

πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο 

πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε 

ζηνπο πειάηεο 

185 5,6270 ,95912 

Οη ππεξεζίεο θαη ε 

εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη 

ην πξαθηνξείν κνπ είλαη 

πςειήο πνηόηεηαο 

187 5,5561 1,00579 



 
 

74 
 

Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από 

ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ 

πξαθηνξείνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη 

ζε απηό 

185 5,3081 1,04111 

Valid N (listwise) 175   

 
 

 

 

Πίλαθαο 6. 

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε 

επράξηζηε, θηιηθή 

πξνζσπηθόηεηα 

187 6,5882 ,60150 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε 

εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο 

ηθαλόηεηεο 

188 6,2394 ,71735 

Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από 

ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ζε λέεο ππεξεζίεο, 

ηερλνινγίεο θιπ 

188 6,0000 1,02899 

Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από 

ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 

αληηκεηώπηζε θξίζεσλ, 

πξνβιεκάησλ ή ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ 

παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

188 6,0638 ,91111 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό πνπ 

λα είλαη ηθαλό λα δηαρεηξηζηεί 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ή 

αληηκεηώπηζεο ησλ 

παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

188 6,1596 ,86282 
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Να αμηνινγείηαη θαη λα 

επηβξαβεύεηαη (αλαιόγσο) ην 

πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε 

σο πξνο ηελ πνηόηεηα 

εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη 

186 6,0968 ,81955 

Να αμηνινγείηαη ην 

πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε 

σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπ 

185 6,0000 ,83406 

Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν 

πξνζβάζηκν από ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ 

κηαο πεξηνρήο 

186 6,2634 ,79216 

Να δηαζέηεη ρώξνπο 

θαζαξνύο θαη θαιήο 

αηζζεηηθήο 

184 6,5380 ,67643 

Να πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ςπραγσγία ησλ 

πειαηώλ (ηειεόξαζε, βίληεν, 

κνπζηθή, ίληεξλεη) 

185 6,0054 1,15860 

Η Δηνίθεζε λα ελεκεξώλεη 

πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο 

πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε 

ζηνπο πειάηεο 

184 6,3207 ,79645 

Οη πειάηεο λα παξακέλνπλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ θαη 

λα ην βξίζθνπλ επράξηζην 

186 6,2312 ,86073 

Οη ζρέζεηο κε ηε Δηνίθεζε λα 

είλαη θαιέο θαη ε επηθνηλσλία 

ζπζηεκαηηθή 

185 6,4000 ,66103 

Τν πξνζσπηθό λα 

ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε 

Δηνίθεζε γηα ηελ εμεύξεζε 

ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα 

185 6,3838 ,66656 

Τν πξνζσπηθό λα 

ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

παξνρήο ππεξεζηώλ 

185 6,2486 ,73928 
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Valid N (listwise) 178   

 

 

 

Πίλαθαο 7. 

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Σπλνιηθά από ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο κνπ 

186 5,3656 1,01113 

Από ηηο απνδνρέο ηεο 

εξγαζίαο κνπ 

186 4,9086 1,11367 

Από ηηο δπλαηόηεηεο θαη 

επθαηξίεο  γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη  

πξσηνβνπιηώλ κνπ 

187 4,9412 1,08844 

Από ην εξγαζηαθό κνπ 

πεξηβάιινλ 

187 5,4225 1,09157 

Από ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

πξνζθνξάο κνπ  ζηελ 

εξγαζία 

186 5,2043 1,12523 

Από ηε Δηνίθεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο 

186 5,4462 1,17165 

Valid N (listwise) 183   

 
 

Πίλαθαο 8. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,902 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1367,369 

 
df 55 

 
Sig. ,000 

 

Πίλαθαο 9. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,955 20 

 

Πίλαθαο 10. 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Τν πξαθηνξείν κνπ έρεη 

κνληέξλν θαη ζύγρξνλν 

εμνπιηζκό ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ 

107,5486 188,837 ,660 ,954 

Οη ρώξνη ηνπ πξαθηνξείνπ  

κνπ  είλαη θαζαξνί είλαη 

αηζζεηηθά εμαηξεηηθνί 

107,1029 192,125 ,694 ,953 

Τν πξνζσπηθό ηνπ 

πξαθηνξείνπ, είλαη εππξεπέο 

θαη έρεη θαιή επαγγεικαηηθή 

εκθάληζε 

106,7371 194,560 ,732 ,952 

Η ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνύ απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο είλαη επγεληθή θαη 

θηιηθή 

106,3314 203,596 ,485 ,955 

Τν πξνζσπηθό πνπ 

απαζρνιείηαη ζην πξαθηνξείν 

είλαη αξθεηό ζε αξηζκό γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο 

106,4686 201,765 ,539 ,955 

Τν πξαθηνξείν κνπ βξίζθεηαη 

ζε εύθνια πξνζβάζηκν 

κέξνο γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο 

106,9371 195,942 ,557 ,955 

Τν πξαθηνξείν πξνζθέξεη 

γξήγνξεο ππεξεζίεο θαη 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ 

106,7200 193,419 ,784 ,952 

Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ 

δειώλνπλ επραξηζηεκέλνη 

από ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζην πξαθηνξείν 

κνπ 

106,6800 192,960 ,795 ,951 



 
 

78 
 

Οη πειάηεο ηνπ πξαθηνξείνπ 

βξίζθνπλ ηε δηακνλή ηνπο 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

πξαθηνξείνπ επράξηζηε θαη ν 

ρξόλνο παξακνλήο ηνπο ζε 

απηό είλαη κεγάινο 

106,9143 193,938 ,683 ,953 

Η Δηνίθεζε ελεκεξώλεηαη γηα 

ηα παξάπνλα ησλ πειαηώλ 

πάληα 

107,2057 193,694 ,677 ,953 

Η Δηνίθεζε πξνζπαζεί λα 

βξεη θαη λα παξέρεη ιύζεηο γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

παξάπνλα ησλ πειαηώλ  

107,3200 193,450 ,634 ,954 

Έρσ απόιπηε εκπηζηνζύλε 

ζηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά 

ζην όηη ζα κε εμππεξεηήζεη 

γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

πνπ       αληηκεησπίδσ  

107,2286 190,788 ,687 ,953 

Η Δηνίθεζε κε ελεκεξώλεη 

πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο 

πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε 

ζηνπο πειάηεο 

106,9600 196,143 ,672 ,953 

Οη ππεξεζίεο θαη ε 

εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξεη 

ην πξαθηνξείν κνπ είλαη 

πςειήο πνηόηεηαο 

107,0400 191,358 ,812 ,951 

Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από 

ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ 

πξαθηνξείνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη 

ζε απηό 

107,2743 194,799 ,655 ,953 

Υιηθά ζηνηρεία 106,7238 196,488 ,788 ,952 

Αμηνπηζηία 107,3657 190,487 ,862 ,950 

Αληαπόθξηζε 106,7086 196,725 ,788 ,952 

Δηαζθάιηζε 106,9486 193,967 ,880 ,951 

Ελζπλαίζζεζε 107,0762 193,087 ,855 ,951 

 

 

Πίλαθαο 11. 

Reliability Statistics 



 
 

79 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,936 26 

 

Πίλαθαο 12. 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε 

επράξηζηε, θηιηθή 

πξνζσπηθόηεηα 

148,7048 189,661 ,369 ,936 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό κε 

εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο 

ηθαλόηεηεο 

149,0762 183,132 ,646 ,933 

Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από 

ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ζε λέεο ππεξεζίεο, 

ηερλνινγίεο θιπ 

149,3219 177,262 ,647 ,933 

Να ζηεξίδεηαη πιήξσο από 

ηε Δηνίθεζε όζνλ αθνξά ζηελ 

αληηκεηώπηζε θξίζεσλ, 

πξνβιεκάησλ ή ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ 

παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

149,2362 182,894 ,499 ,935 

Να δηαζέηεη πξνζσπηθό πνπ 

λα είλαη ηθαλό λα δηαρεηξηζηεί 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, ή 

αληηκεηώπηζεο ησλ 

παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ 

149,1676 181,370 ,604 ,933 

Να αμηνινγείηαη θαη λα 

επηβξαβεύεηαη (αλαιόγσο) ην 

πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε 

σο πξνο ηελ πνηόηεηα 

εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεη 

149,2248 189,014 ,294 ,937 

Να αμηνινγείηαη ην 

πξνζσπηθό από ηε δηνίθεζε 

σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

από ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ηνπ 

149,3162 185,106 ,460 ,935 
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Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν 

πξνζβάζηκν από ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ 

κηαο πεξηνρήο 

149,0248 184,043 ,539 ,934 

Να δηαζέηεη ρώξνπο 

θαζαξνύο θαη θαιήο 

αηζζεηηθήο 

148,7562 183,262 ,674 ,933 

Να πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ςπραγσγία ησλ 

πειαηώλ (ηειεόξαζε, βίληεν, 

κνπζηθή, ίληεξλεη) 

149,3048 177,113 ,569 ,934 

Η Δηνίθεζε λα ελεκεξώλεη 

πάληα γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο 

πνπ πξόθεηηαη λα παξέρνπκε 

ζηνπο πειάηεο 

148,9790 181,829 ,634 ,933 

Οη πειάηεο λα παξακέλνπλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ θαη 

λα ην βξίζθνπλ επράξηζην 

149,0819 180,758 ,630 ,933 

Οη ζρέζεηο κε ηε Δηνίθεζε λα 

είλαη θαιέο θαη ε επηθνηλσλία 

ζπζηεκαηηθή 

148,9105 183,055 ,709 ,932 

Τν πξνζσπηθό λα 

ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε 

Δηνίθεζε γηα ηελ εμεύξεζε 

ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα 

148,9219 185,095 ,587 ,934 

Τν πξνζσπηθό λα 

ζπλεξγάδεηαη άκεζα γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνηάζεσλ 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

παξνρήο ππεξεζηώλ 

149,0590 184,975 ,531 ,934 

Σπλνιηθά από ην αληηθείκελν 

ηεο εξγαζίαο κνπ 

149,9048 178,949 ,588 ,933 

Από ηηο απνδνρέο ηεο 

εξγαζίαο κνπ 

150,3790 177,432 ,579 ,934 

Από ηηο δπλαηόηεηεο θαη 

επθαηξίεο  γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη  

πξσηνβνπιηώλ κνπ 

150,3676 177,310 ,601 ,933 

Από ην εξγαζηαθό κνπ 

πεξηβάιινλ 

149,8705 176,577 ,628 ,933 
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Από ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

πξνζθνξάο κνπ  ζηελ 

εξγαζία 

150,0876 178,985 ,525 ,935 

Από ηε Δηνίθεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία κνπ καδί ηεο 

149,8476 176,685 ,575 ,934 

Υιηθά ζηνηρεία2 148,9219 182,970 ,791 ,932 

Αμηνπηζηία2 149,2114 180,827 ,747 ,932 

Αληαπόθξηζε2 149,0381 183,222 ,818 ,932 

Δηαζθάιηζε2 149,0381 184,384 ,735 ,933 

Ελζπλαίζζεζε2 149,1524 183,301 ,780 ,932 

 

 

Πίλαθαο 13. 

Communalities 

 Initial Extraction 

Υιηθά ζηνηρεία 1,000 ,657 

Αμηνπηζηία 1,000 ,771 

Αληαπόθξηζε 1,000 ,622 

Δηαζθάιηζε 1,000 ,795 

Ελζπλαίζζεζε 1,000 ,783 

Υιηθά ζηνηρεία2 1,000 ,720 

Αμηνπηζηία2 1,000 ,675 

Αληαπόθξηζε2 1,000 ,798 

Δηαζθάιηζε2 1,000 ,720 

Ελζπλαίζζεζε2 1,000 ,721 

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 1,000 ,689 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14. 

Total Variance Explained 

Compo

nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
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 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,480 58,911 58,911 6,480 58,911 58,911 

2 1,469 13,359 72,269 1,469 13,359 72,269 

3 ,667 6,063 78,332    

4 ,540 4,908 83,241    

5 ,422 3,839 87,080    

6 ,369 3,355 90,435    

7 ,257 2,332 92,768    

8 ,247 2,250 95,017    

9 ,220 1,999 97,016    

10 ,178 1,615 98,632    

11 ,150 1,368 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Πίλαθαο 15. 

Component Matrix
a 

 Component 

 1 2 

Υιηθά ζηνηρεία ,773 -,243 

Αμηνπηζηία ,803 -,356 

Αληαπόθξηζε ,770 -,172 

Δηαζθάιηζε ,838 -,304 

Ελζπλαίζζεζε ,766 -,443 

Υιηθά ζηνηρεία2 ,791 ,306 

Αμηνπηζηία2 ,691 ,445 

Αληαπόθξηζε2 ,796 ,404 

Δηαζθάιηζε2 ,689 ,495 

Ελζπλαίζζεζε2 ,775 ,347 

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε ,738 -,381 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

 

 

Πίλαθαο 16 
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Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

        Lower Upper 

Υιηθά ζηνηρεία Equal variances 

assumed 

,787 ,376 -1,586 181 ,115 -,21412 ,13501 -,48053 ,05228 

 
Equal variances 

not assumed 
  

-1,686 89,927 ,095 -,21412 ,12699 -,46641 ,03817 

Αμηνπηζηία Equal variances 

assumed 

,336 ,563 -,498 182 ,619 -,08314 ,16708 -,41281 ,24653 

 
Equal variances 

not assumed 
  

-,488 77,050 ,627 -,08314 ,17051 -,42266 ,25639 

Αληαπόθξηζε Equal variances 

assumed 

,080 ,777 -1,075 181 ,284 -,14228 ,13232 -,40337 ,11880 

 
Equal variances 

not assumed 
  

-1,112 88,151 ,269 -,14228 ,12796 -,39657 ,11200 

Δηαζθάιηζε Equal variances 

assumed 

,578 ,448 -,539 179 ,590 -,07558 ,14011 -,35205 ,20089 

 
Equal variances 

not assumed 
  

-,533 76,191 ,596 -,07558 ,14187 -,35812 ,20697 

Ελζπλαίζζεζε Equal variances 

assumed 

,000 ,989 -,783 179 ,435 -,11776 ,15043 -,41461 ,17908 

 
Equal variances 

not assumed 
  

-,779 79,745 ,438 -,11776 ,15122 -,41872 ,18320 

Εξγαζηαθή_Ιθα

λνπνίεζε 

Equal variances 

assumed 

,325 ,569 ,589 179 ,556 ,09217 ,15642 -,21649 ,40083 

 
Equal variances 

not assumed 
  

,592 81,274 ,555 ,09217 ,15560 -,21741 ,40175 

Υιηθά 

ζηνηρεία2 

Equal variances 

assumed 

1,176 ,280 ,651 178 ,516 ,06566 ,10079 -,13325 ,26456 

 
Equal variances 

not assumed 
  

,622 76,851 ,536 ,06566 ,10551 -,14445 ,27576 

Αμηνπηζηία2 Equal variances 

assumed 

,100 ,753 ,546 184 ,586 ,06763 ,12386 -,17674 ,31201 

 
Equal variances 

not assumed 
  

,554 84,253 ,581 ,06763 ,12202 -,17501 ,31027 
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Αληαπόθξηζε2 Equal variances 

assumed 

,360 ,549 -,429 181 ,668 -,04136 ,09638 -,23154 ,14882 

 
Equal variances 

not assumed 
  -,435 84,707 ,665 -,04136 ,09515 -,23055 ,14784 

Δηαζθάιηζε2 Equal variances 

assumed 

,045 ,832 ,358 179 ,721 ,03536 ,09869 -,15939 ,23010 

 
Equal variances 

not assumed 
  ,344 74,929 ,732 ,03536 ,10286 -,16956 ,24027 

Ελζπλαίζζεζε

2 

Equal variances 

assumed 

,002 ,965 -,049 180 ,961 -,00498 ,10061 -,20349 ,19354 

 
Equal variances 

not assumed 
  -,048 78,551 ,962 -,00498 ,10370 -,21140 ,20145 

 
 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 17 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Υιηθά ζηνηρεία Between Groups 8,347 4 2,087 3,424 ,010 

 
Within Groups 108,499 178 ,610   

 Total 116,846 182    

Αμηνπηζηία Between Groups 15,722 4 3,931 4,365 ,002 

 
Within Groups 161,166 179 ,900   

 Total 176,888 183    

Αληαπόθξηζε Between Groups 9,063 4 2,266 3,928 ,004 

 
Within Groups 102,676 178 ,577   

 Total 111,739 182    

Δηαζθάιηζε Between Groups 10,686 4 2,672 4,340 ,002 

 
Within Groups 108,337 176 ,616   

 Total 119,023 180    

Ελζπλαίζζεζε Between Groups 11,294 4 2,824 3,819 ,005 
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Within Groups 130,134 176 ,739   

 Total 141,428 180    

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίε

ζε 

Between Groups 9,051 4 2,263 2,770 ,029 

 
Within Groups 143,790 176 ,817   

 Total 152,841 180    

Υιηθά ζηνηρεία2 Between Groups 3,085 4 ,771 2,232 ,068 

 
Within Groups 60,478 175 ,346   

 Total 63,562 179    

Αμηνπηζηία2 Between Groups 1,345 4 ,336 ,617 ,651 

 
Within Groups 98,560 181 ,545   

 Total 99,904 185    

Αληαπόθξηζε2 Between Groups 1,015 4 ,254 ,777 ,541 

 
Within Groups 58,130 178 ,327   

 Total 59,145 182    

Δηαζθάιηζε2 Between Groups 1,525 4 ,381 1,143 ,338 

 
Within Groups 58,723 176 ,334   

 Total 60,248 180    

Ελζπλαίζζεζε2 Between Groups 2,278 4 ,570 1,641 ,166 

 
Within Groups 61,429 177 ,347   

 Total 63,707 181    

 

Πίλαθαο 18 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

       

Υιηθά ζηνηρεία 25-35 40 6,1750 ,62241 ,09841 4,67 7,00 

 
36-45 60 5,9722 ,72432 ,09351 4,33 7,00 

 
46-55 53 5,7610 ,80960 ,11121 4,33 7,00 

 
56-65 28 5,5357 ,97432 ,18413 3,00 7,00 

 
66+ 2 5,5000 1,64992 1,16667 4,33 6,67 

 
Total 183 5,8834 ,80126 ,05923 3,00 7,00 

Αμηνπηζηία 25-35 40 5,6417 ,61504 ,09725 4,67 7,00 

 
36-45 60 5,3167 ,96536 ,12463 2,33 7,00 

 
46-55 54 5,0864 1,01598 ,13826 2,67 7,00 

 
56-65 28 5,0000 1,15826 ,21889 2,00 6,33 
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66+ 2 3,5000 ,70711 ,50000 3,00 4,00 

 
Total 184 5,2518 ,98316 ,07248 2,00 7,00 

Αληαπόθξηζε 25-35 40 6,2583 ,53102 ,08396 4,33 7,00 

 
36-45 59 5,9492 ,66035 ,08597 4,33 7,00 

 
46-55 55 5,7576 ,89225 ,12031 4,00 7,00 

 
56-65 27 5,6049 ,93843 ,18060 3,67 7,00 

 
66+ 2 5,5000 ,70711 ,50000 5,00 6,00 

 
Total 183 5,9035 ,78355 ,05792 3,67 7,00 

Δηαζθάιηζε 25-35 39 5,9658 ,62029 ,09933 4,67 7,00 

 
36-45 60 5,7222 ,64998 ,08391 4,33 7,00 

 
46-55 52 5,5000 ,80710 ,11193 3,33 7,00 

 
56-65 28 5,3929 1,14415 ,21622 2,33 7,00 

 
66+ 2 4,3333 ,47140 ,33333 4,00 4,67 

 
Total 181 5,6446 ,81316 ,06044 2,33 7,00 

Ελζπλαίζζεζε 25-35 40 5,8250 ,58950 ,09321 4,33 7,00 

 
36-45 60 5,6444 ,74122 ,09569 3,33 7,00 

 
46-55 52 5,3526 ,90608 ,12565 2,67 7,00 

 
56-65 27 5,1481 1,24493 ,23959 2,33 7,00 

 
66+ 2 4,6667 1,41421 1,00000 3,67 5,67 

 
Total 181 5,5157 ,88640 ,06589 2,33 7,00 

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 25-35 39 5,5470 ,69559 ,11138 4,00 7,00 

 
36-45 59 5,2910 ,85467 ,11127 2,17 7,00 

 
46-55 53 5,0818 ,94993 ,13048 2,67 7,00 

 
56-65 28 4,8631 1,11209 ,21016 2,00 6,67 

 
66+ 2 5,1667 1,64992 1,16667 4,00 6,33 

 
Total 181 5,2173 ,92148 ,06849 2,00 7,00 

Υιηθά ζηνηρεία2 25-35 39 6,5897 ,45539 ,07292 5,00 7,00 

 
36-45 60 6,3778 ,54364 ,07018 5,00 7,00 

 
46-55 52 6,3205 ,62956 ,08730 4,67 7,00 

 
56-65 27 6,1975 ,70565 ,13580 4,67 7,00 

 
66+ 2 6,0000 1,41421 1,00000 5,00 7,00 

 
Total 180 6,3759 ,59590 ,04442 4,67 7,00 

Αμηνπηζηία2 25-35 40 6,2500 ,65698 ,10388 5,00 7,00 

 
36-45 61 6,0929 ,69690 ,08923 4,00 7,00 

 
46-55 55 6,0364 ,84783 ,11432 4,00 7,00 
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56-65 28 6,0476 ,70105 ,13249 4,33 7,00 

 
66+ 2 5,8333 ,70711 ,50000 5,33 6,33 

 
Total 186 6,1004 ,73486 ,05388 4,00 7,00 

Αληαπόθξηζε2 25-35 39 6,3846 ,50459 ,08080 5,33 7,00 

 
36-45 61 6,2842 ,52647 ,06741 5,00 7,00 

 
46-55 53 6,1761 ,66860 ,09184 4,33 7,00 

 
56-65 28 6,2619 ,51606 ,09753 5,33 7,00 

 
66+ 2 6,1667 1,17851 ,83333 5,33 7,00 

 
Total 183 6,2696 ,57006 ,04214 4,33 7,00 

Δηαζθάιηζε2 25-35 39 6,4188 ,52269 ,08370 5,00 7,00 

 
36-45 60 6,2778 ,60806 ,07850 4,67 7,00 

 
46-55 52 6,2179 ,55576 ,07707 5,00 7,00 

 
56-65 28 6,1548 ,60507 ,11435 5,00 7,00 

 
66+ 2 6,0000 ,94281 ,66667 5,33 6,67 

 
Total 181 6,2689 ,57854 ,04300 4,67 7,00 

Ελζπλαίζζεζε2 25-35 39 6,3419 ,48054 ,07695 5,33 7,00 

 
36-45 61 6,1311 ,61246 ,07842 4,33 7,00 

 
46-55 52 6,1474 ,60648 ,08410 4,33 7,00 

 
56-65 28 6,0000 ,60858 ,11501 4,33 7,00 

 
66+ 2 5,8333 1,17851 ,83333 5,00 6,67 

 
Total 182 6,1575 ,59327 ,04398 4,33 7,00 

 

Πίλαθαο 19 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Υιηθά ζηνηρεία Between Groups 9,166 4 2,292 3,796 ,005 

 
Within Groups 108,662 180 ,604   

 Total 117,828 184    

Αμηνπηζηία Between Groups 7,281 4 1,820 1,920 ,109 

 
Within Groups 171,621 181 ,948   

 Total 178,901 185    

Αληαπόθξηζε Between Groups 3,826 4 ,956 1,556 ,188 

 
Within Groups 110,645 180 ,615   

 Total 114,471 184    

Δηαζθάιηζε Between Groups 4,674 4 1,169 1,776 ,136 
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Within Groups 117,141 178 ,658   

 Total 121,815 182    

Ελζπλαίζζεζε Between Groups 7,718 4 1,929 2,563 ,040 

 
Within Groups 133,998 178 ,753   

 Total 141,716 182    

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίε

ζε 

Between Groups 9,790 4 2,447 3,021 ,019 

 
Within Groups 144,194 178 ,810   

 Total 153,984 182    

Υιηθά ζηνηρεία2 Between Groups 4,343 4 1,086 3,166 ,015 

 
Within Groups 60,695 177 ,343   

 Total 65,038 181    

Αμηνπηζηία2 Between Groups 1,537 4 ,384 ,705 ,589 

 
Within Groups 99,765 183 ,545   

 Total 101,302 187    

Αληαπόθξηζε2 Between Groups ,526 4 ,131 ,389 ,816 

 
Within Groups 60,763 180 ,338   

 Total 61,289 184    

Δηαζθάιηζε2 Between Groups 1,628 4 ,407 1,207 ,310 

 
Within Groups 60,030 178 ,337   

 Total 61,658 182    

Ελζπλαίζζεζε2 Between Groups 2,396 4 ,599 1,692 ,154 

 
Within Groups 63,360 179 ,354   

 Total 65,756 183    

 
 

Πίλαθαο 20 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

       

Υιηθά ζηνηρεία Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,3333 ,63828 ,24125 5,00 7,00 

 
2-5 έηε 42 6,2143 ,71689 ,11062 4,33 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,8860 ,59667 ,09679 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 60 5,7056 ,75188 ,09707 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

38 5,7018 1,02166 ,16573 3,00 7,00 
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Total 185 5,8811 ,80023 ,05883 3,00 7,00 

Αμηνπηζηία Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 5,4286 ,87590 ,33106 3,67 6,33 

 
2-5 έηε 42 5,5476 ,74288 ,11463 3,67 7,00 

 
5-10 έηε 37 5,3423 ,79538 ,13076 4,00 7,00 

 
11-20 έηε 61 5,0437 1,12624 ,14420 2,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 5,1453 1,09436 ,17524 2,67 7,00 

 
Total 186 5,2527 ,98338 ,07210 2,00 7,00 

Αληαπόθξηζε Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,0952 ,59982 ,22671 5,33 7,00 

 
2-5 έηε 41 6,1463 ,61486 ,09602 4,33 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,8421 ,69203 ,11226 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 62 5,7796 ,80740 ,10254 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

37 5,8649 ,99833 ,16412 3,67 7,00 

 
Total 185 5,9027 ,78875 ,05799 3,67 7,00 

Δηαζθάιηζε Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 5,9524 ,75593 ,28571 4,67 7,00 

 
2-5 έηε 42 5,8413 ,65119 ,10048 4,33 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,7368 ,58591 ,09505 4,67 7,00 

 
11-20 έηε 58 5,4713 ,91774 ,12050 2,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

38 5,5526 ,98113 ,15916 3,33 7,00 

 
Total 183 5,6466 ,81812 ,06048 2,33 7,00 

Ελζπλαίζζεζε Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

6 5,9444 ,44305 ,18088 5,33 6,67 

 
2-5 έηε 41 5,8293 ,58272 ,09101 4,67 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,5175 ,68750 ,11153 4,00 6,67 

 
11-20 έηε 60 5,3444 ,89351 ,11535 2,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

38 5,3684 1,21746 ,19750 2,67 7,00 

 
Total 183 5,5137 ,88242 ,06523 2,33 7,00 

Εξγαζηαθή_Ιθαλ

νπνίεζε 

Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 5,7143 ,74358 ,28105 4,50 6,67 

 
2-5 έηε 41 5,5244 ,73933 ,11546 4,33 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,1360 ,84083 ,13640 2,17 6,83 
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11-20 έηε 58 4,9569 ,94516 ,12411 2,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 5,2393 1,05048 ,16821 3,17 7,00 

 
Total 183 5,2104 ,91982 ,06799 2,00 7,00 

Υιηθά ζηνηρεία2 Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

6 6,6111 ,32773 ,13380 6,00 7,00 

 
2-5 έηε 40 6,6083 ,41952 ,06633 5,33 7,00 

 
5-10 έηε 38 6,3860 ,50538 ,08198 5,00 7,00 

 
11-20 έηε 59 6,3164 ,65631 ,08544 4,67 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 6,1709 ,70450 ,11281 4,67 7,00 

 
Total 182 6,3736 ,59944 ,04443 4,67 7,00 

Αμηνπηζηία2 Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,1429 ,71640 ,27077 5,33 7,00 

 
2-5 έηε 42 6,2540 ,61512 ,09491 4,67 7,00 

 
5-10 έηε 38 5,9912 ,83643 ,13569 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 62 6,0645 ,77961 ,09901 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 6,0940 ,69227 ,11085 4,67 7,00 

 
Total 188 6,1011 ,73602 ,05368 4,00 7,00 

Αληαπόθξηζε2 Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,4286 ,46004 ,17388 6,00 7,00 

 
2-5 έηε 41 6,3333 ,53229 ,08313 5,00 7,00 

 
5-10 έηε 38 6,2544 ,59746 ,09692 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 60 6,2167 ,59129 ,07634 4,67 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 6,2564 ,61398 ,09832 5,00 7,00 

 
Total 185 6,2667 ,57714 ,04243 4,33 7,00 

Δηαζθάιηζε2 Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,2857 ,59094 ,22335 5,33 7,00 

 
2-5 έηε 41 6,4390 ,45606 ,07123 5,33 7,00 

 
5-10 έηε 37 6,2162 ,63448 ,10431 4,67 7,00 

 
11-20 έηε 59 6,2316 ,58478 ,07613 5,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 6,1880 ,63428 ,10157 5,00 7,00 

 
Total 183 6,2678 ,58205 ,04303 4,67 7,00 
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Ελζπλαίζζεζε2 Ληγόηεξν από 1 

έηνο 

7 6,3810 ,44840 ,16948 6,00 7,00 

 
2-5 έηε 41 6,2846 ,49194 ,07683 5,00 7,00 

 
5-10 έηε 38 6,2105 ,55030 ,08927 4,67 7,00 

 
11-20 έηε 59 6,1186 ,60256 ,07845 4,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

39 5,9829 ,72929 ,11678 4,33 7,00 

 
Total 184 6,1558 ,59944 ,04419 4,33 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 21 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Υιηθά ζηνηρεία Between Groups 6,286 4 1,572 2,536 ,042 

 
Within Groups 111,542 180 ,620   

 Total 117,828 184    

Αμηνπηζηία Between Groups 5,160 4 1,290 1,344 ,255 

 
Within Groups 173,742 181 ,960   

 Total 178,901 185    

Αληαπόθξηζε Between Groups 5,118 4 1,279 2,106 ,082 

 
Within Groups 109,353 180 ,608   

 Total 114,471 184    

Δηαζθάιηζε Between Groups 4,511 4 1,128 1,711 ,149 

 
Within Groups 117,304 178 ,659   

 Total 121,815 182    

Ελζπλαίζζεζε Between Groups 3,368 4 ,842 1,083 ,366 

 
Within Groups 138,348 178 ,777   

 Total 141,716 182    

Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίε

ζε 

Between Groups 4,578 4 1,144 1,363 ,249 

 
Within Groups 149,406 178 ,839   
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 Total 153,984 182    

Υιηθά ζηνηρεία2 Between Groups 1,798 4 ,449 1,258 ,288 

 
Within Groups 63,240 177 ,357   

 Total 65,038 181    

Αμηνπηζηία2 Between Groups 2,116 4 ,529 ,976 ,422 

 
Within Groups 99,186 183 ,542   

 Total 101,302 187    

Αληαπόθξηζε2 Between Groups 2,882 4 ,721 2,221 ,069 

 
Within Groups 58,407 180 ,324   

 Total 61,289 184    

Δηαζθάιηζε2 Between Groups 2,110 4 ,528 1,577 ,182 

 
Within Groups 59,548 178 ,335   

 Total 61,658 182    

Ελζπλαίζζεζε2 Between Groups 1,606 4 ,402 1,120 ,348 

 
Within Groups 64,150 179 ,358   

 Total 65,756 183    

 

Πίλαθαο 22 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

       

Υιηθά ζηνηρεία Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,5833 ,31914 ,15957 6,33 7,00 

 
2-5 έηε 15 6,3556 ,51125 ,13200 5,33 7,00 

 
5-10 έηε 19 5,9474 ,81091 ,18603 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 72 5,8009 ,72656 ,08563 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

75 5,8089 ,88730 ,10246 3,00 7,00 

 
Total 185 5,8811 ,80023 ,05883 3,00 7,00 

Αμηνπηζηία Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 5,6667 ,38490 ,19245 5,33 6,00 

 
2-5 έηε 15 5,7111 ,79549 ,20539 4,00 7,00 

 
5-10 έηε 18 5,0556 ,81850 ,19292 3,67 6,33 

 
11-20 έηε 72 5,1620 ,99450 ,11720 2,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

77 5,2727 1,04396 ,11897 2,33 7,00 

 
Total 186 5,2527 ,98338 ,07210 2,00 7,00 

Αληαπόθξηζε Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,0000 ,47140 ,23570 5,67 6,67 

 
2-5 έηε 15 6,2444 ,55587 ,14353 5,33 7,00 
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5-10 έηε 19 5,7193 ,65039 ,14921 4,33 6,67 

 
11-20 έηε 73 5,7534 ,74541 ,08724 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 6,0225 ,88163 ,10249 3,67 7,00 

 
Total 185 5,9027 ,78875 ,05799 3,67 7,00 

Δηαζθάιηζε Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 5,8333 ,19245 ,09623 5,67 6,00 

 
2-5 έηε 15 6,0222 ,69541 ,17955 4,67 7,00 

 
5-10 έηε 19 5,5088 ,59180 ,13577 4,67 6,67 

 
11-20 έηε 71 5,5070 ,83544 ,09915 2,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 5,7297 ,87006 ,10114 3,33 7,00 

 
Total 183 5,6466 ,81812 ,06048 2,33 7,00 

Ελζπλαίζζεζε Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,0833 ,41944 ,20972 5,67 6,67 

 
2-5 έηε 15 5,8000 ,75383 ,19464 4,00 7,00 

 
5-10 έηε 18 5,3519 ,65152 ,15356 4,00 6,33 

 
11-20 έηε 72 5,4444 ,84290 ,09934 2,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 5,5315 ,99453 ,11561 2,67 7,00 

 
Total 183 5,5137 ,88242 ,06523 2,33 7,00 

Εξγαζηαθή_Ιθαλ

νπνίεζε 

Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 5,7917 ,55067 ,27534 5,17 6,50 

 
2-5 έηε 14 5,5833 ,68796 ,18387 4,33 7,00 

 
5-10 έηε 19 5,1140 ,80518 ,18472 4,17 6,83 

 
11-20 έηε 72 5,0926 ,87519 ,10314 2,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 5,2477 1,02229 ,11884 2,17 7,00 

 
Total 183 5,2104 ,91982 ,06799 2,00 7,00 

Υιηθά ζηνηρεία2 Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,5000 ,33333 ,16667 6,00 6,67 

 
2-5 έηε 15 6,6889 ,46234 ,11938 5,33 7,00 

 
5-10 έηε 18 6,3148 ,52979 ,12487 5,00 7,00 

 
11-20 έηε 71 6,3239 ,59621 ,07076 4,67 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 6,3649 ,64383 ,07484 4,67 7,00 

 
Total 182 6,3736 ,59944 ,04443 4,67 7,00 

Αμηνπηζηία2 Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 5,9167 ,50000 ,25000 5,33 6,33 

 
2-5 έηε 15 6,4222 ,68390 ,17658 4,67 7,00 
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5-10 έηε 19 6,0351 ,80810 ,18539 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 73 6,0365 ,72128 ,08442 4,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

77 6,1255 ,74934 ,08540 4,33 7,00 

 
Total 188 6,1011 ,73602 ,05368 4,00 7,00 

Αληαπόθξηζε2 Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,2500 ,31914 ,15957 6,00 6,67 

 
2-5 έηε 15 6,5556 ,54433 ,14055 5,00 7,00 

 
5-10 έηε 19 6,0877 ,69248 ,15887 4,33 7,00 

 
11-20 έηε 72 6,1759 ,53360 ,06289 4,67 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

75 6,3422 ,58246 ,06726 5,00 7,00 

 
Total 185 6,2667 ,57714 ,04243 4,33 7,00 

Δηαζθάιηζε2 Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 5,9167 ,41944 ,20972 5,33 6,33 

 
2-5 έηε 15 6,4444 ,52955 ,13673 5,33 7,00 

 
5-10 έηε 19 6,1579 ,57056 ,13089 4,67 7,00 

 
11-20 έηε 71 6,1925 ,57642 ,06841 5,00 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

74 6,3514 ,59652 ,06934 5,00 7,00 

 
Total 183 6,2678 ,58205 ,04303 4,67 7,00 

Ελζπλαίζζεζε2 Ληγόηεξν από 1 έηνο 4 6,1667 ,19245 ,09623 6,00 6,33 

 
2-5 έηε 15 6,3778 ,51742 ,13360 5,00 7,00 

 
5-10 έηε 19 5,9649 ,55438 ,12718 4,67 7,00 

 
11-20 έηε 71 6,1221 ,56129 ,06661 4,33 7,00 

 
Πεξηζζόηεξν από 

20 έηε 

75 6,1911 ,66480 ,07676 4,33 7,00 

 
Total 184 6,1558 ,59944 ,04419 4,33 7,00 

 

 

 

 

Πίλαθαο 23 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Υιηθά ζηνηρεία 5,8759 180 ,80811 ,06023 

 
Υιηθά ζηνηρεία2 6,3722 180 ,60237 ,04490 
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Pair 2 Αμηνπηζηία 5,2527 186 ,98338 ,07210 

 
Αμηνπηζηία2 6,0950 186 ,73680 ,05403 

Pair 3 Αληαπόθξηζε 5,8993 182 ,79144 ,05867 

 
Αληαπόθξηζε2 6,2656 182 ,58184 ,04313 

Pair 4 Δηαζθάιηζε 5,6369 179 ,82205 ,06144 

 
Δηαζθάιηζε2 6,2570 179 ,58037 ,04338 

Pair 5 Ελζπλαίζζεζε 5,5158 179 ,88768 ,06635 

 
Ελζπλαίζζεζε2 6,1434 179 ,59956 ,04481 

 

 

 

Πίλαθαο 24 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference    

    Lower Upper    

Pair 1 Υιηθά ζηνηρεία - 

Υιηθά ζηνηρεία2 

-,49630 ,72079 ,05372 -,60231 -,39028 -9,238 179 ,000 

Pair 2 Αμηνπηζηία - 

Αμηνπηζηία2 

-,84229 ,95369 ,06993 -,98025 -,70433 -12,045 185 ,000 

Pair 3 Αληαπόθξηζε - 

Αληαπόθξηζε2 

-,36630 ,66492 ,04929 -,46355 -,26905 -7,432 181 ,000 

Pair 4 Δηαζθάιηζε - 

Δηαζθάιηζε2 

-,62011 ,80320 ,06003 -,73858 -,50164 -10,329 178 ,000 

Pair 5 Ελζπλαίζζεζε - 

Ελζπλαίζζεζε2 

-,62756 ,78474 ,05865 -,74331 -,51181 -10,699 178 ,000 

 

 

 

Πίλαθαο 25 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Αηζζεηηθή & Αηζζεηηθή2 180 ,510 ,000 
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Pair 2 Αμηνπηζηία & Αμηνπηζηία2 186 ,414 ,000 

Pair 3 Αληαπόθξηζε & 

Αληαπόθξηζε2 

182 ,568 ,000 

Pair 4 Δηαζθάιηζε & Δηαζθάιηζε2 179 ,385 ,000 

Pair 5 Ελζπλαίζζεζε & 

Ελζπλαίζζεζε2 

179 ,499 ,000 

 

 

 

 

Πίλαθαο 26 

Correlations 

 
Εξγαζηαθή_Ιθαλν

πνίεζε 

Υιηθά 

ζηνηρεία Αμηνπηζηία Αληαπόθξηζε Δηαζθάιηζε Ελζπλαίζζεζε 

 

Εξγαζηαθή 

Ιθαλνπνίεζε 

Pearson Correlation 1 ,655
** 

,664
** 

,542
** 

,650
** 

,636
**  

 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 
N 183 181 181 180 180 178 

 

Υιηθά ζηνηρεία Pearson Correlation ,655
** 

1 ,582
** 

,692
** 

,595
** 

,626
**  

 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 
N 181 185 184 183 182 181 

 

Αμηνπηζηία Pearson Correlation ,664
** 

,582
** 

1 ,557
** 

,804
** 

,752
**  

 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

 

 
N 181 184 186 183 182 182 

 

Αληαπόθξηζε Pearson Correlation ,542
** 

,692
** 

,557
** 

1 ,677
** 

,578
**  

 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

 

 
N 180 183 183 185 180 180 

 

Δηαζθάιηζε Pearson Correlation ,650
** 

,595
** 

,804
** 

,677
** 

1 ,718
**  

 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

 

 
N 180 182 182 180 183 179 

 

Ελζπλαίζζεζε Pearson Correlation ,636
** 

,626
** 

,752
** 

,578
** 

,718
** 

1 
 

 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

 N 178 181 182 180 179 183 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίλαθαο 27 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,747
a 

,558 ,545 ,62286 

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε, Αηζζεηηθή, 

Αμηνπηζηία, Δηαζθάιηζε 

 

Πίλαθαο 28 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 81,454 5 16,291 41,991 ,000
a 

 
Residual 64,401 166 ,388   

 Total 145,854 171    

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε, Αηζζεηηθή, Αμηνπηζηία, Δηαζθάιηζε 

b. Dependent Variable: Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 

 

Πίλαθαο 29 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) ,060 ,397  ,151 ,880 

 
Υιηθά ζηνηρεία ,382 ,089 ,333 4,269 ,000 

 
Αμηνπηζηία ,201 ,091 ,216 2,202 ,029 

 
Αληαπόθξηζε -,033 ,094 -,028 -,346 ,730 

 
Δηαζθάιηζε ,206 ,111 ,184 1,847 ,067 

 
Ελζπλαίζζεζε ,158 ,091 ,152 1,730 ,085 

a. Dependent Variable: Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 

 
 

 

 

 

Πίλαθαο  30 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,657
a 

,432 ,429 ,69793 

2 ,733
b 

,537 ,531 ,63241 

3 ,742
c 

,550 ,542 ,62478 

a. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία 

b. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή 

c. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή, Δηαζθάιηζε 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 31 

ANOVA
d 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 63,048 1 63,048 129,435 ,000
a 

 
Residual 82,807 170 ,487   

 Total 145,854 171    

2 Regression 78,264 2 39,132 97,844 ,000
b 

 
Residual 67,590 169 ,400   

 Total 145,854 171    

3 Regression 80,275 3 26,758 68,550 ,000
c 

 
Residual 65,579 168 ,390   

 Total 145,854 171    

a. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία 

b. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή 

c. Predictors: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή, Δηαζθάιηζε 

d. Dependent Variable: Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 

 

Πίλαθαο 32 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) 1,989 ,287  6,938 ,000 
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Αμηνπηζηία ,614 ,054 ,657 11,377 ,000 

2 (Constant) ,439 ,361  1,214 ,227 

 
Αμηνπηζηία ,401 ,060 ,429 6,694 ,000 

 
Υιηθά ζηνηρεία ,453 ,073 ,396 6,168 ,000 

3 (Constant) ,119 ,384  ,310 ,757 

 
Αμηνπηζηία ,270 ,083 ,289 3,269 ,001 

 
Υιηθά ζηνηρεία ,404 ,076 ,353 5,331 ,000 

 
Δηαζθάιηζε ,229 ,101 ,205 2,270 ,024 

a. Dependent Variable: Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 

 

 

 

Πίλαθαο 33 

Excluded Variables
d 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

     Tolerance 

1 Υιηθά ζηνηρεία ,396
a 

6,168 ,000 ,429 ,667 

 
Αληαπόθξηζε ,252

a 
3,818 ,000 ,282 ,707 

 
Δηαζθάιηζε ,344

a 
3,676 ,000 ,272 ,356 

 
Ελζπλαίζζεζε ,333

a 
3,832 ,000 ,283 ,409 

2 Αληαπόθξηζε ,053
b 

,697 ,487 ,054 ,482 

 
Δηαζθάιηζε ,205

b 
2,270 ,024 ,173 ,327 

 
Ελζπλαίζζεζε ,185

b 
2,151 ,033 ,164 ,364 

3 Αληαπόθξηζε -,017
c 

-,210 ,834 -,016 ,407 

 
Ελζπλαίζζεζε ,150

c 
1,713 ,089 ,131 ,347 

a. Predictors in the Model: (Constant), Αμηνπηζηία 

b. Predictors in the Model: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή 

c. Predictors in the Model: (Constant), Αμηνπηζηία, Αηζζεηηθή, Δηαζθάιηζε 

d. Dependent Variable: Εξγαζηαθή_Ιθαλνπνίεζε 

 

 

Πίλαθαο 34 

Model Summary 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,877
a 

,769 ,763 ,50656 

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε, Αηζζεηηθή, 

Αμηνπηζηία, Δηαζθάιηζε 

 

Πίλαθαο 35 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 144,713 5 28,943 112,790 ,000
a 

 
Residual 43,367 169 ,257   

 Total 188,080 174    

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε, Αηζζεηηθή, Αμηνπηζηία, Δηαζθάιηζε 

b. Dependent Variable: Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη ζε απηό 

 

Πίλαθαο 36 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) ,555 ,321  1,727 ,086 

 
Υιηθά ζηνηρεία -,090 ,072 -,069 -1,242 ,216 

 
Αμηνπηζηία ,087 ,074 ,082 1,172 ,243 

 
Αληαπόθξηζε -,129 ,076 -,098 -1,691 ,093 

 
Δηαζθάιηζε -,130 ,090 -,104 -1,448 ,149 

 
Ελζπλαίζζεζε 1,148 ,073 ,976 15,632 ,000 

a. Dependent Variable: Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη 

λα βειηησζεί θάηη ζε απηό 

 

Πίλαθαο 37 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,864
a 

,747 ,746 ,52422 

2 ,874
b 

,764 ,762 ,50754 

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε 
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b. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε 

 

Πίλαθαο 38 

ANOVA
c 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 140,538 1 140,538 511,400 ,000
a 

 
Residual 47,542 173 ,275   

 Total 188,080 174    

2 Regression 143,773 2 71,887 279,068 ,000
b 

 
Residual 44,307 172 ,258   

 Total 188,080 174    

a. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε 

b. Predictors: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε 

c. Dependent Variable: Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη ζε απηό 

 

Πίλαθαο 39 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) -,287 ,251  -1,141 ,255 

 
Ελζπλαίζζεζε 1,016 ,045 ,864 22,614 ,000 

2 (Constant) ,349 ,302  1,156 ,249 

 
Ελζπλαίζζεζε 1,126 ,053 ,958 21,072 ,000 

 
Αληαπόθξηζε -,211 ,060 -,161 -3,544 ,001 

a. Dependent Variable: Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη 

λα βειηησζεί θάηη ζε απηό 

 

Πίλαθαο 40 

Excluded Variables
c 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

     Tolerance 

1 Υιηθά ζηνηρεία -,135
a 

-2,820 ,005 -,210 ,615 

 
Αμηνπηζηία -,022

a 
-,364 ,716 -,028 ,415 
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Αληαπόθξηζε -,161

a 
-3,544 ,001 -,261 ,663 

 
Δηαζθάιηζε -,134

a 
-2,472 ,014 -,185 ,480 

2 Υιηθά ζηνηρεία -,065
b 

-1,165 ,246 -,089 ,444 

 
Αμηνπηζηία ,019

b 
,316 ,752 ,024 ,400 

 
Δηαζθάιηζε -,061

b 
-1,015 ,312 -,077 ,380 

a. Predictors in the Model: (Constant), Ελζπλαίζζεζε 

b. Predictors in the Model: (Constant), Ελζπλαίζζεζε, Αληαπόθξηζε 

c. Dependent Variable: Είκαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ γεληθή εηθόλα ηνπ πξαθηνξείνπ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα βειηησζεί θάηη ζε απηό 

 
 


