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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της ποιότητας των 

αεροπορικών υπηρεσιών, με κριτήριο τις αντιλήψεις των επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται χρήση του μοντέλου SERVQUAL για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας και υπολογίζεται το χάσμα που προκύπτει από τις αντιλήψεις και τις 

προσδοκίες των ερωτηθέντων – επιβατών. 

Η έρευνα στηρίχθηκε στην αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίων σε άτομα που 

χρησιμοποιούν τις αεροπορικές υπηρεσίες και ο τελικός αριθμός του δείγματος ήταν 

227 ερωτηθέντες. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων SERVQUAL, υπέδειξε πως 

εμφανίζονται αρνητικά χάσματα σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας, γεγονός που 

υποδεικνύει τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των χαρακτηριστικών που θέλουν οι επιβάτες 

από τις αεροπορικές υπηρεσίες και αυτών που στην ουσία λαμβάνουν. Συνολικά, το 

μεγαλύτερο χάσμα εμφάνισε η διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων και το 

μικρότερο η διάσταση της διασφάλισης. Σύμφωνα όμως με τους ερωτηθέντες, κατά την 

αξιολόγηση μιας αεροπορικής υπηρεσίας, η σημαντικότερη διάσταση είναι η αξιοπιστία 

με ποσοστό 30,9% και τελευταία η διάσταση της ενσυναίσθησης με 13,35%. Το 

συνολικό σταθμισμένο αποτελέσματα του SERVQUAL για την παρούσα έρευνα είναι -

0,25, γεγονός που υποδηλώνει την αδυναμία των αεροπορικών εταιρειών να 

προσφέρουν στους επιβάτες τους υπηρεσίες που ξεπερνούν ή τουλάχιστον «αγγίζουν» 

τις προσδοκίες τους. Τέλος, τα χάσματα για τις 5 διαστάσεις της ποιότητας στις 

αεροπορικές υπηρεσίες εμφάνισαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ τους, ενώ η ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA υπέδειξε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

ηλικιακής ομάδας του δείγματος και της διάστασης των εμπράγματων – υλικών 

στοιχείων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ποιότητα στις αεροπορικές υπηρεσίες αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για πολλές εταιρείες, με βασικό γνώμονα πάντα τη βέλτιστη ικανοποίηση 

των επιβατών και την προσφορά υπηρεσιών που ικανοποιούν τις προσδοκίες τους. Η 

μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας μιας υπηρεσίας προκύπτει από τη διαφορά ή 

αλλιώς το χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών που έχουν οι 

καταναλωτές. Η αεροπορική υπηρεσία και κατά συνέπεια η ποιότητά της, έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές με στόχο την εύρεση των 

χαρακτηριστικών που ικανοποιούν τους επιβάτες και βελτιώνουν την εμπειρία τους. Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση και η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των αεροπορικών υπηρεσιών με τη χρήση του μοντέλου SERVQUAL και 

της θεωρίας των χασμάτων. 

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του κλάδου των 

αερομεταφορών αλλά και στα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν 

δημιουργηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Ακόμα, γίνεται ανάλυση της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου με τη χρήση των 5 δυνάμεων του Porter, σε μια 

προσπάθεια να γίνει κατανοητή η ελκυστικότητά του. 

Στο κεφάλαιο 2, αναλύονται οι έννοιες της ποιότητας και εν προκειμένω της ποιότητας 

στις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία των χασμάτων και το μοντέλο 

SERVQUAL. Ακολούθως, στο κεφάλαιο 3, αναπτύσσεται αναλυτικά η μεθοδολογία 

της έρευνας καθώς επίσης και οι στατιστικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την 

επεξεργασία των ευρημάτων. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται αρχικά τα δημογραφικά και ψυχογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων, με ακόλουθη την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις τους. Με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα χάσματα για κάθε διάσταση της ποιότητας, ενώ γίνεται 

υπολογισμός των χασμάτων και με ειδικά βάρη σύμφωνα με τη σημαντικότητα των 

διαστάσεων για τους ερωτηθέντες. Έπειτα, από τον υπολογισμό του τελικού 

αποτελέσματος του SERVQUAL, γίνεται διερεύνηση συσχέτισης ανάμεσα στα 

χάσματα των διαστάσεων και ανάλυση διακύμανσης ANOVA με ποιοτικές μεταβλητές. 



2 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Ο κλάδος των αερομεταφορών παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και 

αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού και των  μαζικών μεταφορών με 

χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με την IATA (International Air Transport Association), 

τα έσοδα του αναμένονται να φτάσουν τα 25δις $ το έτος 2015 (IATA, 2014). Σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της ΙΑΤΑ, το 2016 ο κλάδος των αερομεταφορών αναμένεται να 

μεταφέρει 3,6 δις επιβάτες, δηλαδή 2,8 δις περισσότερους επιβάτες από το έτος 2011. Η 

αύξηση του αριθμού των επιβατών για την περίοδο των ετών 2012-2016,  μεταφράζεται 

σε μέσο όρο 5,3% αύξηση το χρόνο  και 500 εκατ. καινούριους επιβάτες σε εσωτερικές 

και διεθνείς πτήσεις.  Η ζήτηση των αεροπορικών υπηρεσιών παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα, παρά την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, ενώ ο κλάδος συνεχίζει να 

παράγει θέσεις εργασίας στηρίζοντας την διεθνή οικονομία με 2,2 τρις $ σε οικονομικές 

δραστηριότητες και 57 εκατ. θέσεις εργασίας (IATA, 2012). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος των αερομεταφορών, απαρτίζεται από περισσότερες 

από 2000 αεροπορικές εταιρείες, πάνω από 23.000 επιβατικά αεροσκάφη ενώ παρέχει 

υπηρεσίες σε περισσότερα από 3.700 αεροδρόμια (Belobaba, Odoni & Barnhart, 2009). 

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών έχει υποστεί δραματικές 

αλλαγές και έχει εξελιχθεί από ένα κλάδο κρατικών φορέων σε μια ελεύθερη αγορά με 

πολλές νεοεισερχόμενες εταιρείες. Η  ελευθέρωση του κλάδου ενίσχυσε σε μεγάλο 

βαθμό τον ανταγωνισμό καθώς εισήχθησαν νέες εταιρείες, ενώ η άρση των 

περιορισμών στους ναύλους ενθάρρυνε αερομεταφορείς χαμηλού κόστους. Κάποια 

παραδείγματα τέτοιων αεροπορικών εταιρειών είναι η RyanAir και η EasyJet, οι οποίες 

διεκδικούν μεγάλο μερίδιο αγοράς λόγω των χαμηλών τιμών που προσφέρουν (Cento, 

2009). Οι υπόλοιπες εταιρείες χρησιμοποιούν στρατηγικές διαφοροποίησης με 

ενίσχυση των προγραμμάτων για συχνούς επιβάτες (Frequent Flyers Programs) και 

ενίσχυση της εμπειρίας του επιβάτη κατά την διάρκεια των πτήσεων. Πάραυτα η 

ποιότητα της αεροπορικής υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται ο επιβάτης είναι ένα πολύ 

σημαντικός παράγοντας που ολοένα αποκτά και μεγαλύτερη σημασία σε έναν τόσο 

ανταγωνιστικό κλάδο (Tiernan, Rhoades & Waguespack, 2008). 
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Ο κλάδος των αερομεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα καθώς η 

ζήτηση για ταξίδια αναψυχής εξαρτάται από τις περιόδους εορτών και την οικονομική 

δυνατότητα των καταναλωτών. Πάραυτα, κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση της 

εναέριας κυκλοφορίας και κατά συνέπεια της ζήτησης για αεροπορικές υπηρεσίες με 

εξαίρεση δυο περιόδους στο παρελθόν που σημειώθηκε δραματική μείωση της ζήτησης 

λόγω της οικονομικής ύφεσης το 1991 αλλά και το 2001 με τα τρομοκρατικά γεγονότα 

της 11
ης

  Σεπτεμβρίου. Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου άλλαξαν κατά πολύ τον 

κλάδο καθώς αναβαθμίστηκαν οι διαδικασίες εναέριας ασφάλειας, προστέθηκαν 

υπηρεσίες ανίχνευσης επικίνδυνων αντικειμένων (security/explosive screeners) καθώς 

επίσης δημιουργήθηκαν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό σε θέματα 

ασφαλείας (Belobaba, Odoni & Barnhart, 2009). 

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο αφορά κυρίως στους επιβάτες αλλά και στο μερίδιο 

αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί παράγοντες που δημιουργούν και κατά συνέπεια 

εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων εταιρειών είναι (Belobaba, Odoni & 

Barnhart, 2009; Morrison & Winston, 1995): 

 Η συχνότητα των πτήσεων καθώς επίσης και το πρόγραμμα δρομολογίων. 

 Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου. 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρουν οι εταιρείες από 

τη στιγμή που ο πελάτης αγοράσει το εισιτήριο μέχρι και τη στιγμή που θα 

φτάσει στον προορισμό του. 

 Η διαφήμιση των εταιρειών. 

 Οι εποχιακές προσφορές και τα frequent flyer προγράμματα. 

Η ΙΑΤΑ, στα πλαίσια της διερεύνησης της συνολικής ικανοποίησης των επιβατών, έχει 

μια χρόνια συνεργασία με τον οργανισμό Airs@t. Η Airs@t πραγματοποιεί έρευνες και 

μετρήσεις για τις εμπειρίες των επιβατών με τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες για να 

βρει τα χαρακτηριστικά που δίνουν αξία στους επιβάτες όταν ταξιδεύουν. Σύμφωνα με 

έρευνα που πραγματοποίησε η Airs@t, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.1, οι 

σημαντικότεροι λόγοι επιλογής μιας αεροπορικής εταιρείας είναι (ΙΑΤΑ, 2015): 

 15% → απευθείας πτήσεις (point-to-point) 

 14% → χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου 

 13% → προγράμματα frequent flyer 

 12% → ευέλικτο και βολικό δρομολόγιο 

 9% → προηγούμενες εμπειρίες 
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 8% → Value for money της αεροπορικής υπηρεσίας 

 7% → φήμη – εικόνα εταιρείας 

 6% → εμπορική συμμαχία με άλλη γνωστή εταιρεία 

 5% → άλλο 

 4% → πρόταση από ταξιδιωτικό πρακτορείο / από εταιρεία ταξιδίων 

 3% → παρεχόμενα αγαθά εν ώρα πτήσης. 

 

 

Σχήμα 1.1: Λόγοι επιλογής αεροπορικών εταιρειών (ΙΑΤΑ, 2015) 

 

Κάθε χρόνο η Airs@t συλλέγει εμπειρίες και απόψεις από περισσότερους από 50.000 

επιβάτες των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών στον κόσμο με σκοπό να 

διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που έχουν απήχηση στους 

καταναλωτές αλλά και αυτά που τους δυσαρεστούν. 
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1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου γίνεται με τη χρήση του υποδείγματος 

Porter ή αλλιώς με την ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter. Το υπόδειγμα των πέντε 

δυνάμεων του Porter που είναι το βασικότερο μοντέλο ανάλυσης της δομής μιας 

βιομηχανίας και παρέχει πληροφορίες για την ένταση του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο 

και καθορίζει την ελκυστικότητά του. Στη συνέχεια αναλύονται οι 5 δυνάμεις του 

Porter για τον κλάδο των αερομεταφορών (ΙΑΤΑ, 2011) 

Ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών του κλάδου 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο ανταγωνισμός στον κλάδο των αερομεταφορών είναι 

ιδιαίτερα έντονος, με μεγάλο αριθμό εταιρειών να διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερα 

μερίδια αγοράς. Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία 50 χρόνια με άμεση 

συνέπεια την αύξηση της ζήτησης για πτήσεις παγκόσμια, έχει συμβάλλει στη 

δημιουργία έντονου ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ των εταιρειών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους υπάρχει έντονος ανταγωνισμός 

είναι: 

 Το αεροπορικό προϊόν είναι ευπαθές καθώς η διαθεσιμότητα των θέσεων είναι 

περιορισμένη και για σύντομο χρονικό διάστημα ανά πτήση.  

 Αδυναμία διαφοροποίησης των υπηρεσιών από τις άλλες εταιρείες. Ανάλογα με 

την κατηγορία θέσης που επιλέγει ο επιβάτης, οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

αεροπορικές εταιρείες είναι παρόμοιες. Η αερομεταφορά δεν παρουσιάζει 

μεγάλες διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία παρά μόνο σε περιπτώσεις που οι 

επιβάτες επιλέγουν διακεκριμένες (business) θέσεις. Οι επιβάτες που έχουν την 

τάση να επιλέγουν αυτές τις κατηγορίες θέσεων είναι περισσότερο πιστοί στην 

εταιρεία της επιλογής τους και κατά συνέπεια οι εταιρείες μπορούν να 

διαφοροποιηθούν από τις υπόλοιπες με τις παροχές των προγραμμάτων frequent 

flyer. 

 Μεγάλα εμπόδια εξόδου από τον κλάδο. Λιγότερο από 1% των αεροπορικών 

εταιρειών, κατά μέσο όρο, αποσύρεται εντελώς από τον κλάδο καθώς οι 

εταιρείες μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές με 

συνέπεια να υπάρχει ανεκτικότητα από την πλευρά των προμηθευτών και 

κυριότερα των τραπεζών. Συνήθως οι κυβερνήσεις είναι πιο ανεκτικές με τις 
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αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι νόμοι που υπάρχουν για την εθνικότητα των 

ιδιοκτητών των εταιρειών εμποδίζουν αγορές από ανταγωνιστικές εταιρείες. 

Συνεπώς το πιο σύνηθες φαινόμενο σε αυτόν τον κλάδο είναι οι συγχωνεύσεις 

και οι στρατηγικές συμμαχίες σε περιπτώσεις που οι εταιρείες εμφανίζουν 

υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες και ζημίες. 

 Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου. Ο κλάδος των αερομεταφορών λόγω της 

εποχικής του φύσης έχει την τάση να είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος, με 

αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να επιτυγχάνουν υψηλά κέρδη σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες 

επενδύουν σε αεροσκάφη με μεγαλύτερη χωρητικότητα με σκοπό να μπορούν 

να ικανοποιήσουν ανά πάσα στιγμή την απρόσμενη αύξηση της ζήτησης. 

 

Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

Στον κλάδο των αερομεταφορών, η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά 

υψηλή αν αναλογιστεί κανείς πως τα τελευταία 40 χρόνια έχουν ιδρυθεί πάνω από 

1.300 καινούριες αεροπορικές εταιρείες. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

επιτυγχάνεται κυρίως με τη δημιουργία θυγατρικών από υπάρχουσες εταιρείες με 

σκοπό την επέκταση τους σε νέες αγορές. Σε γενικό επίπεδο, τα εμπόδια εισόδου νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο δεν είναι υψηλά: 

 Οικονομίες κλίμακας. Τα εμπόδια οικονομιών κλίμακας αφορούν την κάλυψη 

της προσφοράς και τη δυνατότητα σύνδεσης με πολλούς προορισμούς. 

Πάραυτα, η πλειοψηφία των εταιρειών που εισέρχονται στον κλάδο είναι 

θυγατρικές, επομένως δεν συναντάνε τέτοια εμπόδια σε μεγάλο βαθμό. 

 Πρόσβαση σε κανάλια διανομής. Παλαιότερα ήταν σαφώς πιο δύσκολο για μια 

νέα εταιρεία να συστηθεί στο κοινό και να μπορέσει να προωθήσει τις 

υπηρεσίες της μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και ειδικότερα του ιντερνέτ έχει μειώσει δραματικά αυτό το εμπόδιο καθώς οι 

εταιρείες πλέον μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια πληθώρα από 

ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά πρακτορεία με σκοπό την προώθηση των 

δρομολογίων και των υπηρεσιών τους. 

 Υψηλά κόστη απόκτησης αεροσκαφών και εξοπλισμού. Η απόκτηση του 

απαραίτητου μηχανολογικού και λειτουργικού εξοπλισμού, προκειμένου να 

μπορέσει μια αεροπορική εταιρεία να εισέλθει στον κλάδο, συνοδεύεται από 
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υψηλά κόστη παρά την παρουσία εταιρειών leasing και εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων. 

 Χαμηλά κόστη αλλαγής πελατών. Πλέον είναι ευκολότερο για έναν επιβάτη να 

μεταβεί από τη μια εταιρεία στην άλλη καθώς τα διάφορα προγράμματα 

πιστότητας πελατών προσφέρουν κάλυψη μόνο σε εταιρείες με στρατηγικές 

συμμαχίες. 

 Κυβερνητικές πολιτικές που ευνοούν τις εθνικές αεροπορικές εταιρείες. Στις 

περισσότερες χώρες δεν ισχύει αυτό πλέον αλλά στις αγορές που εφαρμόζεται 

δημιουργεί μεγάλα εμπόδια στις νεοεισερχόμενες εταιρείες. Αυτές οι πολιτικές 

αφορούν κυρίως στην προστασία του εθνικού αερομεταφορέα της κάθε χώρας 

με σκοπό τη διατήρηση της θέσης και του μεριδίου αγοράς της. 

 

Διαπραγματευτική δύναμη πελατών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών – επιβατών, στον κλάδο των αερομεταφορών 

είναι αρκετά ισχυρή και εμφανίζει συνεχείς αυξητικές τάσεις. Οι πελάτες στον κλάδο 

αυτό χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τα κανάλια (ιστοσελίδες, ταξιδιωτικά 

πρακτορεία) και τους τελικούς επιβάτες. Η πιθανότητα συγκέντρωσής των επιβατών 

είναι υψηλή καθώς υπάρχουν πλέον πολλές ιστοσελίδες αλλά και ταξιδιωτικά 

πρακτορεία που ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τις επιθυμίες τους. Επί πρόσθετα, έχει 

παρατηρηθεί χαμηλή πιστότητα πελατών σε συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, ενώ 

οι επιβάτες που ταξιδεύουν τακτικά φαίνεται να προτιμούν εταιρείες με προγράμματα 

συχνών επιβατών (customer-loyalty programs). Η διαπραγματευτική δύναμη των 

επιβατών των αεροπορικών εταιρειών πηγάζει κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Διάφορα είδη ιστοσελίδων και ταξιδιωτικών πρακτορείων. Οι περισσότερες 

ιστοσελίδες που ασχολούνται με αεροπορικά εισιτήρια βασίζονται στη σύγκριση 

τιμών διαφόρων αεροπορικών εταιρειών για ένα συγκεκριμένο προορισμό, με 

σκοπό οι επιβάτες να μπορούν να εντοπίσουν τη φθηνότερη πτήση. Ακόμα, τα 

ταξιδιωτικά πρακτορεία εκπροσωπούν πλέον, κατά ένα μεγάλο βαθμό, ένα 

μεγάλο αριθμό πελατών που έχουν τη δύναμη να μεταβάλουν σημαντικά τη 

ζήτηση ανάμεσα σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες. 

 Επιβάτες για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες που λόγω του επαγγέλματος 

τους πρέπει να ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, έχουν περιορισμένο χρόνο και 

κατά συνέπεια τους ενδιαφέρει να υπάρχουν δρομολόγια βολικά και τακτικά. Σε 
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αυτή την αγορά στόχο, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να 

εντρυφήσουν, με προγράμματα επιβράβευσης πιστών πελατών αλλά και 

συνεργασίες με εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και ξενοδοχεία.  

 Επιβάτες για λόγους αναψυχής – ταξιδιωτικοί επιβάτες. Αυτή η κατηγορία 

πελατών επιλέγει τις αεροπορικές εταιρείες, ως επί το πλείστον, βασιζόμενη 

στην τιμή του εισιτηρίου. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής δεν 

εμφανίζουν σχεδόν καμία προτίμηση σε συγκεκριμένες εταιρείες καθώς δεν 

υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση υπηρεσιών. Συνεπώς, κάνουν έρευνα αγοράς με 

σκοπό την εύρεση της οικονομικότερης πτήσης για τον προορισμό τους. 

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

Στον κλάδο των αερομεταφορών, οι προμηθευτές χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, με 

βασικότερες τους κατασκευαστές των ατράκτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

τους συντηρητές, τους προμηθευτές καυσίμων, την αγορά εργασίας, τις διάφορες 

υπηρεσίες εδάφους και τα αεροδρόμια. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

στον κλάδο των αερομεταφορών είναι ισχυρή καθώς παράγοντες όπως τα καύσιμα, τα 

υλικά αεροσκαφών και η αγορά εργασίας, εξαρτώνται άμεσα από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ολιγοπώλια εταιρειών κατασκευής ατράκτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Το κόστος αλλαγής κατασκευαστή εξοπλισμού ή ατράκτου για μια αεροπορική 

εταιρεία είναι μέτριο, ενώ υπάρχουν μεγάλα σταθερά κόστη για νέα είδη 

αεροπλάνων και μηχανημάτων. Κατά συνέπεια, η διαπραγματευτική δύναμη 

αυτού του είδους των προμηθευτών είναι αρκετά μεγάλη. 

 Αγορά εργασίας. Ο κλάδος των αερομεταφορών, βασίζεται σε ένα μεγάλο 

βαθμό σε έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό με τεχνικές και άλλες 

γνώσεις. Η δύναμη των διαφόρων σωματείων για όλα τα είδη του προσωπικού 

που εμπλέκονται, είναι αρκετά μεγάλη καθώς έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν και να αναστείλουν πολλές λειτουργίες.  

 Αεροδρόμια. Τα κόστη αλλαγής αεροδρομίων είναι υψηλά για πολλές 

αεροπορικές εταιρείες που διατηρούν δρομολόγια με μετεπιβιβάσεις. Πάραυτα, 

η δύναμη των αεροδρομίων έχει μειωθεί σημαντικά με τα χρόνια και οι μόνοι 

περιορισμοί που θέτουν στις διάφορες εταιρείες αφορούν τη χωρητικότητατων 

αεροδιαδρόμων για αφίξεις-αναχωρήσεις αλλά και τη σύνδεση με διάφορους 

προορισμούς. 
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 Υπηρεσίες εδάφους και υπηρεσίες catering. Οι περισσότερες αεροπορικές 

εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες εδάφους με δικούς τους πόρους αλλά αυτό 

αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια με ανάθεση σε εξωτερικές εταιρείες. 

Οι εταιρείες catering και γενικότερα υπηρεσιών εδάφους, έχουν περιορισμένη 

διαπραγματευτική δύναμη καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα 

να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες μόνες τους. 

Απειλή από υποκατάστατα 

Τα βασικότερα υποκατάστατα στον κλάδο των αερομεταφορών είναι τα άλλα είδη 

μαζικής μεταφοράς όπως τρένα, αυτοκίνητα, πλοία και λεωφορεία. Πάραυτα, η 

σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η επιλογή των καταναλωτών 

να μην ταξιδέψουν καθόλου. Αυτό κυρίως αφορά του επιβάτες που χρησιμοποιούν 

τέτοια μέσα μεταφοράς για λόγους αναψυχής και ταξιδιών. Η επιλογή των 

καταναλωτών να ταξιδέψουν με κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς εξαρτάται από το 

σχετικό κόστος του κάθε μέσου αλλά και το όφελος που θα έχουν ως προς το χρόνο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Το αεροπλάνο παραμένει το πιο γρήγορο μέσο μεταφοράς για μακρινές 

αποστάσεις με τιμές εισιτηρίων αρκετά πιο χαμηλές από ότι ήταν τα παλαιότερα 

χρόνια. Όμως, οι εντατικοί έλεγχοι ασφαλείας των επιβατών πριν την πτήση και 

ο χρόνος αναμονής στα αεροδρόμια μειώνει εμφανώς την ελκυστικότητα του 

μέσου. 

 Η εμφάνιση των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει οδηγήσει και τις 

υπόλοιπες εταιρείες, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, να μειώσουν τις τιμές των 

εισιτηρίων τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποκτήσει ο κλάδος των 

αερομεταφορών περισσότερους πελάτες λόγω του μειωμένου κόστους των 

εισιτηρίων.  

1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 

Στα πλαίσια του ισχυρού ανταγωνισμού στον κλάδο, οι εταιρείες υιοθετούν διάφορες 

στρατηγικές με σκοπό να διαφοροποιήσουν την αεροπορική υπηρεσία σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών παγκοσμίως, έχει 

αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών αεροπορικών εταιρειών 
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αλλά και η δημιουργία διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων με συμμαχίες και 

συνδυασμούς επιχειρηματικών στρατηγικών (Vidovic, Stimac & Vince, 2013). Τα 

βασικότερα επιχειρηματικά μοντέλα στις αερομεταφορές είναι τα ακόλουθα και 

αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η κάθε εταιρεία παράγει έσοδα, στις υπηρεσίες που 

παρέχει αλλά και στο αγοραστικό κοινό που θέλει να προσελκύσει (Cento, 2009): 

1. Full Service Network Carriers (FSNC ή FSC) : αερομεταφορείς με διευρυμένο 

δίκτυο εξυπηρέτησης και υπηρεσιών 

2. Low Cost Carriers (LCC): αερομεταφορείς χαμηλού κόστους 

3. Charter Carriers (CC): αερομεταφορείς που ειδικεύονται σε δρομολόγια 

μεγάλων αποστάσεων κυρίως για λόγους διακοπών και διασκέδασης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αερομεταφορείς FSNC εστιάζουν στην προσφορά ενός μεγάλου 

εύρους υπηρεσιών, με διαφορετικές επιβατικές θέσεις στα αεροσκάφη και με πολλές 

συνδέσεις με άλλες πτήσεις και προορισμούς. Αυτά τα μοντέλα είναι η προέκταση των 

εθνικών αερομεταφορών κάθε χώρας και αποτελούν τα παραδοσιακά μοντέλα 

αεροπορικών εταιρειών. Κάποια παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η Lufthansa, 

Air France, Austrian Airlines, British Airways κ.α..  Τα βασικά χαρακτηριστικά των 

FSNC είναι (Vidovic, Stimac & Vince, 2013; Cento, 2009): 

 Ακτινωτό δίκτυο (hub-and-spoke): δίκτυο με μετεπιβιβάσεις με σκοπό την 

κάλυψη της υψηλής ζήτησης και σύνδεση με τις περισσότερες δυνατές πόλεις. 

 Διερευνημένος στόλος: διαφορετικά είδη αεροσκαφών για μικρές και μεγάλες 

αποστάσεις. 

 Δρομολόγια: μεγάλη συχνότητα πτήσεων και ευρύ φάσμα προορισμών. 

 Προγράμματα CRM: προγράμματα επιβράβευσης για επιβάτες με μεγάλο 

αριθμό μιλιών και προγράμματα frequent flyer. 

 Τιμή: μεγάλες διαβαθμίσεις στις τιμές των εισιτηρίων ανάλογα με τις 

κατηγορίες θέσεων και τους προορισμούς. 

 Στρατηγικές συμμαχίες: συμμαχίες και συνεργασίες με διάφορους φορείς και 

υπηρεσίες. 

 Διάφορες κατηγορίες επιβατικών θέσεων: από 2 έως 4 διαφορετικές κατηγορίες 

θέσεων με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους επιβάτες Α’ θέσης και 

Business. 
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Οι αερομεταφορείς LCC, χαμηλού κόστους, ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1970 με τη 

Southwest Airlines και αργότερα ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η 

Ιρλανδική Ryanair και η Easyjet (Cento, 2009). Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού 

κόστους, έχουν ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε σχέση με τις FSNC καθώς έχουν 

μειωμένα σταθερά κόστη και φόρους. Τα βασικά χαρακτηριστικά των αεροπορικών 

εταιρειών LCC είναι (Vidovic, Stimac & Vince, 2013; Cento, 2009; Belobaba, Odoni & 

Barnhart, 2009): 

 Δίκτυο “point-to-point”: δρομολόγια χωρίς μετεπιβιβάσεις με απευθείας πτήσεις 

και αφετηρία από συγκεκριμένα αεροδρόμια. 

 Σύνδεση με δευτερεύοντα αεροδρόμια: συνήθως για λόγους αποφυγής 

πρόσθετων φόρων και κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 Ένα είδος αεροσκάφους: συνήθως διαθέτουν τη σειρά Boeing 737 με 149 

διαθέσιμες θέσεις. 

 Απουσία εργατικών συνδικάτων και χαμηλότεροι μισθοί: οι εργαζόμενοι έχουν 

χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με άλλες εταιρείες. 

 Ενιαία εξυπηρέτηση όλων των επιβατών στην καμπίνα: δεν υπάρχουν 

διακεκριμένες θέσεις καθώς επίσης υπάρχει και η πολιτική του “free-seating”, 

δηλαδή δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις για τους επιβάτες. 

 Απουσία πρόσθετων υπηρεσιών και αγαθών: δεν παρέχονται υπηρεσίες και 

αγαθά στις περιόδους αναμονής μεταξύ των πτήσεων, οι υπηρεσίες εν ώρα 

πτήσης δεν ανήκουν στην τιμή του εισιτηρίου και δεν διαθέτουν προγράμματα 

frequent flyer. 

 Μέγιστη δυνατή χρήση αεροσκαφών: τα αεροσκάφη βρίσκονται στον «αέρα» 

περισσότερες ώρες, κατά μέσο όρο, την ημέρα σε σχέση με τις εταιρείες LSCN. 

Βοηθητικές υπηρεσίες: οι εταιρείες χαμηλού κόστους έχουν ως κύριες πηγές εσόδων τις 

χρεώσεις για υπέρβαρες αποσκευές, τα τρόφιμα και αναψυκτικά εν ώρα πτήσης καθώς 

επίσης και τα τυχερά παιχνίδια που διαθέτουν. 

 

Οι αερομεταφορείς CC, αποτελούν ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο καθώς 

ειδικεύονται στη μεταφορά κυρίως τουριστικών ομάδων ή ιδιωτών που επιλέγουν να 

επισκεφτούν κάποιον προορισμό για λόγους αναψυχής. Αυτές οι εταιρείες συνήθως 

ονομάζονται αερομεταφορείς «διακοπών ή διασκέδασης» λόγω της φύσης των 

προορισμών αλλά και των επιβατών τους (Vidovic, Stimac & Vince, 2013). Στην 
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Ευρώπη, οι περισσότερες εταιρείες CC είναι κάθετα ολοκληρωμένες, έχοντας χρόνιες 

συνεργασίες με τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία και εταιρείες μαζικής μεταφοράς 

των επιβατών πριν και μετά την πτήση. Κάποια παραδείγματα τέτοιων εταιρειών είναι η 

Virgin Sun, Air Jet, Britannia Gmbh κ.α. (Cento, 2009). Τα δρομολόγια τους δεν 

εμπεριέχουν μετεπιβιβάσεις και γι’ αυτό το λόγο καταφέρνουν να έχουν χαμηλό κόστος 

ανά κάθισμα – επιβάτη ενώ σκοπός τους είναι τα αεροσκάφη να έχουν 100% 

πληρότητα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους επιβάτες είναι ολοκληρωμένες και 

περιλαμβάνουν φαγητό εν ώρα πτήσης, διασκέδαση με ταινίες, περιοδικά, εφημερίδες 

και προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 

αεροπορικών εταιρειών CC είναι (Cento, 2009): 

 Μεγάλα αεροσκάφη και δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. 

 Υψηλή πληρότητα θέσεων σε όλες τις πτήσεις 

 Χαμηλά τέλη αεροδρομίων, όπως τέλη προσγείωσης και μίσθωσης 

αεροσκαφών. 

Η βασική διαφορά των εταιρειών CC με τις  FSNC έγκειται στο δίκτυο πτήσεων και 

στις πολιτικές μεγιστοποίησης εσόδων όσων αφορά τις τιμές των εισιτηρίων. Οι τιμές 

των εισιτηρίων των CC είναι συνήθως πιο οικονομικές από τις FSNC και κατά καιρούς 

υπάρχουν εκπτώσεις σε πακέτα διακοπών ή και πρόσθετες χρεώσεις για διάφορες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες (Vidovic, Stimac & Vince, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Οι καταναλωτές δέχονται καθημερινά χιλιάδες ερεθίσματα από διάφορα προϊόντα και 

υπηρεσίες γεγονός που καθιστά έντονο τον ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις. Οι αλλαγές 

στην οικονομία καθώς και στην ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών οδηγούν ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις στη αναζήτηση ανταγωνιστικών στρατηγικών με σκοπό την 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η καλή 

ποιότητα που εκλαμβάνει ένας καταναλωτής για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι ένα 

πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση που προσπαθεί να 

ξεχωρίσει έναντι των υπολοίπων. 

Ο σαφής ορισμός της ποιότητας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο καθώς είναι μια 

έννοια που αντικατοπτρίζει τον βαθμό ικανοποίησης του καταναλωτή με ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία.  Η ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί με διάφορους τρόπους (Τσιότρας, 

2002), όπως: 

 η ικανότητα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 

 η τιμή σε σχέση με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία (value for money) 

 η καταλληλότητα χρήσης 

 οι υπηρεσίες υποστήριξης μετά ή κατά την διάρκεια της αγοράς 

 η αισθητική του προϊόντος 

 η ταχύτητα εξυπηρέτησης 

 η απόδοση/ διάρκεια 

 η αξιοπιστία του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

Η καλή ή κακή ποιότητα για μια επιχείρηση, είτε παράγει προϊόντα είτε υπηρεσίες, 

είναι πολύ σημαντική για την φήμη της και συνεπώς την πίστη που θα δείξουν σε αυτήν 

οι καταναλωτές, ενώ επηρεάζει άμεσα το μερίδιο της αγοράς που διεκδικεί στον κλάδο 

η εταιρεία. 

Σε αντίθεση με την ποιότητα στα αγαθά, η ποιότητα στις υπηρεσίες είναι δύσκολο να 

μετρηθεί καθώς διαθέτει ανομοιογένεια, δεν μπορεί εύκολα να διακριθεί και δεν είναι 

κάτι χειροπιαστό. Στον τομέα της παραγωγής τα προϊόντα είναι χειροπιαστά, συνεπώς 
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μπορεί ευκολότερα να κριθεί κατά πόσον το παραγόμενο προϊόν πληροί τις 

προδιαγραφές, έχει την απόδοση που θα έπρεπε, είναι αξιόπιστο και ικανοποιεί τους 

καταναλωτές. Στις υπηρεσίες τα μόνα χειροπιαστά ή αλλιώς εμπράγματα στοιχεία που 

μπορούν να αξιολογηθούν είναι οι φυσικές εγκαταστάσεις της εταιρείας που παρέχει 

την υπηρεσία, ο εξοπλισμός και οι υπάλληλοι. Τα υπόλοιπα στοιχεία έγκειται κυρίως 

στην ταχύτητα και τον χρόνο εξυπηρέτησης, στην ευγένεια και φιλικότητα των 

υπαλλήλων, στην ατμόσφαιρα, στην αισθητική και στην συνέπεια (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1988). 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δεν παράγουν κάτι χειροπιαστό καθώς το 

τελικό  «προϊόν» έγκειται κυρίως στην εμπειρία που θα έχει ο καταναλωτής, η οποία σε 

έναν βαθμό είναι και υποκειμενική. Πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις έχουν 

αντιληφθεί τη σημαντικότητα της ποιότητας, όπως αυτή την εκλαμβάνουν οι 

καταναλωτές, στην επιτυχία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους (Dan Reid & 

Sanders, 2007).  

Η βελτίωση της ποιότητας μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού οδηγεί άμεσα στην 

ικανοποίηση του πελάτη, ο οποίος θα θελήσει να επαναλάβει την αγορά και θα έχει τη 

διάθεση να επικοινωνήσει την εμπειρία του σε τρίτους. Η έννοια της ικανοποίησης του 

πελάτη αφορά την επιθυμητή κάλυψη της ανάγκης του με την αγορά του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας (Γούναρης,2012). Η ικανοποίηση αποτελεί μια ψυχολογική διαδικασία 

σύγκρισης για τον καταναλωτή πριν και μετά την αγορά.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι καταναλωτές που αισθάνονται υψηλή ικανοποίηση από την 

κατανάλωση ή την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, γίνονται πιστοί πελάτες και 

έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η πίστη στην υπηρεσία ή 

το προϊόν, αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη και σταθερή αγοραστική συμπεριφορά 

του καταναλωτή. Αυτό είναι άμεσο συνεπαγόμενο της θετικής εικόνας που έχει ο 

καταναλωτής για το προϊόν ή την υπηρεσία και πολλές φορές προκύπτει από τις 

προηγούμενες εμπειρίες του. Οι καταναλωτές που είναι πιστοί σε ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία εμφανίζουν χαμηλή ευαισθησία στις τιμολογιακές διακυμάνσεις και έχουν 

την τάση να συστήνουν το προϊόν ή την υπηρεσία σε τρίτους (Word Of Mouth). Οι 

πιστοί καταναλωτές, παρουσιάζουν μια συστηματική τάση για αγορά του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας σε μεγάλο βάθος χρόνου και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο (Ou, Shih, Chen & Wang, 2011).  
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2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η πληθώρα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών, 

καθιστά τον ανταγωνισμό έντονο και συνεχή με ολοένα και μεγαλύτερη την ανάγκη 

των επιχειρήσεων να διαφοροποιηθούν και να ξεχωρίσουν στα μάτια των 

καταναλωτών. Ο καταναλωτής έχει πλέον πολλές επιλογές για αεροπορικά δρομολόγια 

με διάφορες εταιρείες, σε διάφορες χρονικές περιόδους και με μεγάλες διαβαθμίσεις 

στις τιμές των εισιτηρίων. Συνεπώς, για να καταφέρει μια αεροπορική εταιρεία να 

ξεχωρίσει και να διατηρήσει πιστούς πελάτες, πρέπει να βελτιώνει διαρκώς την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και να ενισχύει την εμπειρία των επιβατών.  

Η ποιότητα στις αεροπορικές υπηρεσίες παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με άλλους 

κλάδους παροχής υπηρεσιών καθώς διαθέτει υλικά και άυλα  χαρακτηριστικά. Τα υλικά 

χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως τα αεροσκάφη με τα οποία ταξιδεύουν οι επιβάτες, 

τους χώρους της καμπίνας και την εμφάνιση των υπαλλήλων ενώ τα άυλα αφορούν στις 

εμπειρίες των επιβατών πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της πτήσης (Mukarramah & 

Sulaimon, 2014). Η αεροπορική υπηρεσία αποτελεί ένα σύμπλεγμα πολλών 

παραγόντων, πέραν του προφανούς που είναι η μεταφορά του επιβάτη από έναν 

προορισμό σε έναν άλλο.  Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρουν οι αεροπορικές 

εταιρείες εκτείνεται από την ποιότητα του φαγητού και των προϊόντων που διαθέτουν, 

την καλή συμπεριφορά των αεροσυνοδών, τη διευκόλυνση των διαδικασιών 

επιβίβασης-αποβίβασης, τη διαχείριση αποσκευών, τη συχνότητα δρομολογίων μέχρι 

και τον αριθμό των απευθείας πτήσεων (Morrison & Winston, 1995).  

Οι αεροπορικές εταιρείες, δίνουν μεγάλη έμφαση στα επιμέρους χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών τους καθώς αυτά τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες και τους δίνουν τη 

δυνατότητα να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Ο προσανατολισμός στην 

ποιότητα και ειδικότερα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ενισχύει την ικανοποίηση των 

πελατών με αποτέλεσμα να δημιουργείται σταδιακή πιστότητα με επαναλαμβανόμενες 

αγορές. 

Η εμπειρία και η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο επιβάτης από τη στιγμή που αγοράζει 

το εισιτήριο μέχρι και την άφιξη του στο προορισμό είναι στοιχεία υποκειμενικά. 

Συνεπώς είναι αρκετά δύσκολο να διερευνηθούν οι ακριβείς διαστάσεις της ποιότητας 

που οδηγούν στη μέγιστη ικανοποίηση των επιβατών. Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες 
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οι διαστάσεις ποιότητας στις αεροπορικές εταιρείες μεταφράζονται ως εξής (Tsaur, 

Chang & Yen, 2002; Okeudo & Chikwendu, 2013): 

 Αξιοπιστία: αναφέρεται στην εικόνα που έχει ο επιβάτης για την εταιρεία 

σύμφωνα με παλαιότερες εμπειρίες του, στην τυπικότητα με την οποία 

τηρούνται οι ώρες αναχώρησης και άφιξης των αεροπλάνων καθώς επίσης  και 

στην ασφάλεια που νιώθει όταν ταξιδεύει. Επί πρόσθετα, σημαντικό στοιχείο 

της αξιοπιστίας ενός επιβάτη για μια αεροπορική εταιρεία, είναι οι διαδικασίες 

επίδειξης σωστικών μέσων και το ποσοστό ατυχημάτων. 

 Εμπράγματα – υλικά στοιχεία: αυτή η διάσταση ποιότητας αφορά στην εμφάνιση 

των αεροσυνοδών και του εσωτερικού χώρου του αεροσκάφους, στη ψυχαγωγία 

και στα παρεχόμενα αγαθά κατά την διάρκεια της πτήσης καθώς και στις 

περιόδους αναμονής. 

 Ανταπόκριση: αναφέρεται στη ταχύτητα και τη θέρμη με την οποία 

εξυπηρετούνται οι επιβάτες, στην ευγένεια και στην πληροφόρηση που τους 

παρέχεται από το προσωπικό. Επί πρόσθετα σε αυτήν τη διάσταση 

συμπεριλαμβάνεται και ο τρόπος διαχείρισης παραπόνων ή πιθανών 

προβλημάτων που εμφανίζονται καθώς επίσης και η άμεση εξυπηρέτηση σε 

περιπτώσεις απώλειας αποσκευών αλλά συγχρόνως η αποφυγή τους. 

 Διασφάλιση: αναφέρεται στην ικανότητα του προσωπικού καμπίνας και εδάφους 

να εμπνέει εμπιστοσύνη στους επιβάτες. Ακόμα αφορά στη παροχή ευέλικτης 

ταξιδιωτικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση των πελατών στις διαδικασίες 

ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων. Αυτή η διάσταση ποιότητας περιλαμβάνει και 

τις προσπάθειες της εταιρείας για εκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό τη 

βελτίωση της αλληλεπίδρασής τους με τους πελάτες. 

 Ενσυναίσθηση: αφορά στην αναγνώριση των αναγκών των πελατών και στη 

νοοτροπία πως κάθε επιβάτης είναι διαφορετικός και έχει άλλες ανάγκες. Η 

ενσυναίσθηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ποιότητας υπηρεσίας καθώς  

δείχνει το επίπεδο ενδιαφέροντος της εταιρείας για τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των πελατών της. 

Συνοψίζοντας, μια αεροπορική εταιρεία για να μπορεί να έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων πρέπει να διαθέτει υπηρεσίες που ξεπερνούν τις 

προσδοκίες  των πελατών, μια ομάδα προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένη με σκοπό 

την άριστη εξυπηρέτηση και ένα σχέδιο συνεχούς βελτίωσης όλων των διαδικασιών.  
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2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL 

 

Σύμφωνα με τον Gronroos (1984), η ποιότητα στις υπηρεσίες για τους καταναλωτές, 

εξαρτάται άμεσα από την αντιλαμβανόμενη και την προσδοκώμενη υπηρεσία. Η 

προσδοκώμενη υπηρεσία ή αλλιώς η προσδοκία του καταναλωτή επηρεάζεται από τις 

προηγούμενες εμπειρίες του, ενώ η αντιλαμβανόμενη υπηρεσία ή η αντίληψη του 

καταναλωτή προκύπτει από την αξιολόγηση της υπηρεσίας την ώρα που τη λαμβάνει. 

Το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της αντίληψης και της προσδοκίας του 

καταναλωτή για την υπηρεσία, δημιουργεί θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα τα οποία 

μπορούν να αξιολογηθούν από την εκάστοτε επιχείρηση. Ο Gronroos είχε ορίσει το 

μοντέλο της ποιότητας στις υπηρεσίες με την ύπαρξη δυο διαστάσεων, την τεχνική 

ποιότητα και τη λειτουργική (Gronroos, 1984). 

Το 1985, οι Parasuraman, Zeithaml και Berry δημιούργησαν το μοντέλο SERVQUAL 

(Service Quality), με σκοπό την εκτίμηση και τη μέτρηση της ποιότητας στις 

υπηρεσίες. Το SERVQUAL αποτελεί ένα εργαλείο για την εκτίμηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας, υπολογίζοντας το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των 

αντιλήψεων των καταναλωτών στις υπηρεσίες. Αποτελείται από 22 ερωτήσεις που 

σχετίζονται με τις προσδοκίες των καταναλωτών για τις υπηρεσίες και 22 ερωτήσεις για 

τις αντιλήψεις τους, με τη χρήση της κλίμακας Likert 7 σημείων. Οι ερωτηθέντες 

καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις προσδοκιών και αντιλήψεων σε κλίμακα από 

«Συμφωνώ Απόλυτα» μέχρι «Διαφωνώ Απόλυτα». Οι ερωτήσεις βασίζονται στις 

διαστάσεις της ποιότητας για τις υπηρεσίες, ενώ σε πολλές εφαρμογές του SERVQUAL 

γίνεται και διερεύνηση της σημαντικότητας των διαστάσεων αυτών για τους 

καταναλωτές (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). 

Το αρχικό μοντέλο, SERVQUAL, των Parasuraman, Zeithaml και Berry,  περιλάμβανε 

10 διαστάσεις για την ποιότητα στις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι σε 

μελέτες κατέληξαν στο γεγονός πως τα κριτήρια με τα οποία οι καταναλωτές 

αξιολογούν την ποιότητα στις υπηρεσίες είναι (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). 

 Εμπράγματα – Υλικά στοιχεία (Tangibles) 

 Αξιοπιστία (Reliability) 

 Ανταπόκριση (Responsiveness) 

 Επικοινωνία (Communication) 

 Φερεγγυότητα (Credibility) 
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 Ασφάλεια (Security) 

 Ικανότητα (Competence) 

 Ευγένεια (Courtesy) 

 Κατανόηση (Understanding/Knowing) 

 Προσβασιμότητα (Access) 

Η σημαντικότητα των 10 διαστάσεων της ποιότητας, που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σχέση με αυτό που αντιλαμβάνονται 

και αυτό που περιμένουν από μια υπηρεσία. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών 

προκύπτει από τη σύγκριση της προσδοκώμενης υπηρεσίας με την αντιλαμβανόμενη. Ο 

καταναλωτής στηριζόμενος στις προσωπικές του ανάγκες, τις προσωπικές εμπειρίες του 

και τις συστάσεις από τρίτους, δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες (προσδοκώμενη 

υπηρεσία) σχετικά με την υπηρεσία που παρέχει μια επιχείρηση.  

Σχήμα 2.1: Μοντέλο αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (Parasuraman, Zeithaml 

& Berry 1985) 

Μετά από την αγορά της υπηρεσίας και την επαφή του με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

ο καταναλωτής συγκρίνει αυτά που προσδοκούσε με αυτά που του παρασχέθηκαν 

(αντιλαμβανόμενη υπηρεσία). Η σύγκριση της προσδοκώμενης υπηρεσίας με την 

αντιλαμβανόμενη, καθορίζει την ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής από την 

υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985): 

 Προσδοκώμενη υπηρεσία > Αντιλαμβανόμενη υπηρεσία : τότε η ποιότητα της 

υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής δεν είναι καλή. 
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 Προσδοκώμενη υπηρεσία = Αντιλαμβανόμενη υπηρεσία : τότε η ποιότητα της 

υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι ικανοποιητική. 

 Προσδοκώμενη υπηρεσία < Αντιλαμβανόμενη υπηρεσία : τότε η ποιότητα της 

υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής είναι ιδανική καθώς ξεπερνάει 

τις αρχικές του προσδοκίες. 

Oι Parasuraman, Zeithaml και Berry, μερικά χρόνια αργότερα επεξεργάστηκαν εκ νέου 

το μοντέλο SERVQUAL και κατέληξαν σε 5 διαστάσεις για την ποιότητα στις 

υπηρεσίες έναντι των 10 προηγούμενων. Πιο αναλυτικά, οι 5 διαστάσεις της ποιότητας 

για τις υπηρεσίες είναι (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988): 

 Εμπράγματα – Υλικά στοιχεία: φυσικές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η 

εμφάνιση – αμφίεση του προσωπικού. 

 Αξιοπιστία: η ικανότητα της εταιρείας να παρέχει αυτό που υπόσχεται με 

συνέπεια και ακρίβεια. 

 Ανταπόκριση: η προθυμία και η ετοιμότητα για εξυπηρέτηση και παροχή 

πληροφοριών ανά πάσα στιγμή καθώς επίσης και η ταχύτητα διαχείρισης 

παραπόνων. 

 Διασφάλιση: οι γνώσεις και η ευγένεια του προσωπικού, η ικανότητά τους να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. 

 Ενσυναίσθηση: εξατομικευμένη φροντίδα και προσοχή σε κάθε πελάτη, 

αναγνώριση των αναγκών και της διαφορετικότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τελευταίες 2 διαστάσεις, διασφάλιση και ενσυναίσθηση, 

περικλείουν τα χαρακτηριστικά του πρώτου μοντέλου δηλαδή την ικανότητα, την 

ευγένεια, την κατανόηση, τη φερεγγυότητα και την προσβασιμότητα. 

2.4 ΤΑ 5 ΧΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ SERVQUAL 

 

Το SERVQUAL βασίζεται στη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών και διακρίνει 5 

χάσματα τα οποία περιγράφουν τις βασικές αστοχίες των επιχειρήσεων στην παράδοση 

της υπηρεσίας όπως ο πελάτης θα επιθυμούσε.  Η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των 

προσδοκιών και των αντιλήψεων (Χάσμα 5) είναι απόρροια των τεσσάρων άλλων 

αποκλίσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως στις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Στο σχήμα 
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2.2 φαίνεται το θεωρητικό μοντέλο των Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985) με τα 

5 χάσματα και η αλληλεπίδραση τους με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας. 

 

 

Σχήμα 2.2: Μοντέλο ServQual – Μοντέλο των 5 χασμάτων (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry 1985): 

 

Πιο αναλυτικά τα 5 χάσματα του μοντέλου περιγράφονται ως εξής (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry 1985; Γούναρης, 2012): 

Χάσμα 1 (Άγνωστες προσδοκίες των πελατών – Knowledge gap): 

Το χάσμα αυτό αφορά στη λάθος αντίληψη της διοίκησης μιας επιχείρησης σχετικά με 

τις προσδοκίες των καταναλωτών. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα μεγάλο 

χάσμα καθώς η διοίκηση αδυνατεί να αντιληφθεί σωστά αυτά που προσδοκούν οι 
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πελάτες από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Η ύπαρξη αυτού του χάσματος 

οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή έρευνα αγοράς με σκοπό τη σωστή κατανόηση των 

αναγκών των καταναλωτών. Όταν μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν έχει άμεση 

επαφή με τους πελάτες της, είναι δύσκολο να καταφέρει να αφουγκραστεί τα θέλω και 

τις ανάγκες τους. Επομένως, για να μπορέσει μια επιχείρηση να μειώσει το χάσμα αυτό, 

πρέπει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς συλλογής πληροφοριών, να κάνει ποιοτικές 

έρευνες καθώς επίσης να ανατρέξει στο ιστορικό των παραπόνων. Το ιστορικό των 

παραπόνων αποτελεί μια πολύ χρήσιμη πηγή πληροφοριών καθώς εκεί βρίσκονται οι 

βασικές αιτίες οι οποίες ευθύνονται για τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών. 

Γνωρίζοντας τι τους δυσαρεστεί, η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις 

ανάγκες και κατά συνέπεια τις προσδοκίες τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να 

δημιουργήσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά-στόχο της και να προχωρήσει σε 

διάφορες πρακτικές Μάρκετινγκ με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση και την υπέρβαση 

των προσδοκιών τους. 

Χάσμα 2 (Μετατροπή των προσδοκιών σε προδιαγραφές – Design gap): 

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, δυσκολεύονται αρκετά να κατανοήσουν τις 

προσδοκίες των πελατών τους και έπειτα να καταφέρουν να τις υπερβούν. Η κύρια 

δυσκολία έγκειται στον καθορισμό των ποιοτικών προδιαγραφών της επιχείρησης σε 

σχέση με αυτά που αντιλαμβάνεται από τους πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα, το χάσμα 

αυτό αφορά στη λάθος ερμηνεία, από την πλευρά της επιχείρησης, των προσδοκιών των 

πελατών με σκοπό να τις μετατρέψει σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Σε αυτό το 

στάδιο μπορούμε να θεωρήσουμε πως η επιχείρηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες με σκοπό την αναγνώριση των αναγκών των πελατών της, αλλά αδυνατεί να 

τις προσφέρει. Κάποιες αιτίες για τη δημιουργία αυτού το χάσματος είναι ο ανεπαρκής 

ποιοτικός σχεδιασμός των διαδικασιών, η έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης από την 

ηγεσία καθώς επίσης και η έλλειψη πόρων. Για να καταφέρει η επιχείρηση να μειώσει 

αυτό το χάσμα πρέπει να αποκτήσει προσανατολισμό στην ποιότητα σε ότι αφορά τις 

διαδικασίες της, να έχει την απαραίτητη δέσμευση και καθοδήγηση από την ηγεσία και 

να εστιάσει στους πελάτες της και την ικανοποίησή τους. 

 

Χάσμα 3 (Διαφορά ποιοτικών προδιαγραφών των υπηρεσιών με την παροχή 

υπηρεσιών – Conformance gap): 
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Τα προβλήματα που αφορούν στην απόδοση ποιοτικών υπηρεσιών προέρχονται κυρίως 

από τους υπαλλήλους της εκάστοτε επιχείρησης. Ο ρόλος τους είναι βασικός καθώς 

αυτοί καλούνται να εφαρμόσουν τα πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που έχει θέσει η επιχείρηση. Το χάσμα 3 αφορά στην αδυναμία των υπαλλήλων να 

εφαρμόσουν σωστά τα πρότυπα ποιότητας όταν έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού με σκοπό 

τη σωστή ενημέρωση τους στα θέματα εξυπηρέτησης αλλά και σε θέματα παροχής 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Πολλές φορές οι υπάλληλοί δεν μπορούν να 

εναρμονίσουν τις προδιαγραφές – οδηγίες που έχουν από τη Διοίκηση με τις 

προσδοκίες των πελατών. Σε περιπτώσεις που τα καθήκοντα του προσωπικού δεν είναι 

διαχωρισμένα και δεν υπάρχουν σαφή καθήκοντα, μπορεί να δημιουργούνται 

προβλήματα με άμεση συνέπεια τη δυσκολία ικανοποίησης των πελατών. Επί 

πρόσθετα, ένας άλλος λόγος εμφάνισης του συγκεκριμένου χάσματος είναι η έλλειψη 

σωστής πρόβλεψης της ζήτησης, με αποτέλεσμα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης να 

μην μπορούν οι υπάλληλοι να ικανοποιήσουν σωστά όλους τους πελάτες. Οι βασικοί 

τρόποι αντιμετώπισης του χάσματος αυτού αφορούν κυρίως στη σωστή διαχείριση των 

εσωτερικών πελατών της κάθε επιχείρησης, δηλαδή των υπαλλήλων, με σκοπό την 

εναρμόνισή τους με τη κουλτούρα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Ακόμα,  είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου των διαδικασιών με σκοπό τη καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. 

Χάσμα 4 (Παροχή υπηρεσιών κατώτερων των υποσχέσεων της επιχείρησης– 

Communication gap): 

Η διαφήμιση και γενικότερα οι τρόποι με τους οποίους η κάθε επιχείρηση επιλέγει να 

επικοινωνήσει με τους δυνητικούς της πελάτες, επηρεάζει σημαντικά τις προσδοκίες 

τους. Η ύπαρξη αυτού του χάσματος έγκειται στις υποσχέσεις που δίνουν πολλές 

επιχειρήσεις στους καταναλωτές, στα πλαίσια του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, αλλά 

στην ουσία αδυνατούν να τις υλοποιήσουν. Βασικός λόγος για τη δημιουργία αυτής της 

ασυνέπειας είναι ο έντονος ανταγωνισμός που ωθεί τις επιχειρήσεις να υπέρ-προβάλουν 

τις υπηρεσίες τους για να κερδίσουν το αγοραστικό κοινό. Προκειμένου να καταφέρει 

μια επιχείρηση να μειώσει αυτό το χάσμα, πρέπει φροντίσει για τη σωστή συνεννόηση 

μεταξύ του τμήματος μάρκετινγκ και του τμήματος εξυπηρέτησης. Η συνεργασία 

αυτών των δυο τμημάτων βοηθάει έτσι ώστε να είναι σε θέση η επιχείρηση να 

προσφέρει ότι υπόσχεται. 
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Χάσμα 5 (Διαφορά αντιλαμβανόμενης και προσδοκώμενης υπηρεσίας– Customer 

satisfaction gap): 

Όλα τα παραπάνω χάσματα, σε συνδυασμό ή ξεχωριστά το καθένα, οδηγούν στο 

πέμπτο χάσμα που αφορά την απόκλιση της προσδοκώμενης υπηρεσίας με την 

αντιλαμβανόμενη. Αν η επιχείρηση καταφέρει να γεφυρώσει τα προηγούμενα χάσματα, 

θα μπορέσει να εκμηδενίσει την διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων 

που έχουν οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες τους. 

 

2.5 ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ SERVQUAL 

 

Το SERVQUAL αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τη μέτρηση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες. Πάραυτα, κατά καιρούς, το μοντέλο αυτό έχει υποβληθεί σε 

διάφορες κριτικές που αφορούν το θεωρητικό του υπόβαθρο καθώς επίσης και τη 

λειτουργία του. 

Πιο αναλυτικά, η βασικότερη κριτική για το μοντέλο, όσων αφορά, το θεωρητικό του 

υπόβαθρο, έχει να κάνει με τη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών. Σύμφωνα με 

αυτή τη θεωρία, η ικανοποίηση και η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο πελάτης από μια 

υπηρεσία προκύπτει από τη σχέση των προσδοκιών και των αντιλήψεών του. Οι 

κριτικές σε αυτό το σημείο αναφέρουν πως η αντιλαμβανόμενη ποιότητα πρέπει να 

ορίζεται με βάση τη συμπεριφορά και τη στάση του πελάτη (Buttle, 1996). 

Όσων αφορά τις διαστάσεις της ποιότητας που χρησιμοποιεί το μοντέλο, οι κριτικές 

βασίζονται κυρίως στην καταλληλότητά τους σε όλους τους κλάδους. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετές κριτικές ως προς τη χρήση αυτών των διαστάσεων σε 

όλους τους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Ενδεχομένως σε κάποιους κλάδους, 

ορισμένες διαστάσεις να μην έχουν την ίδια βαρύτητα με άλλες ή να μην αποτελούν 

ένδειξη ποιοτικών υπηρεσιών. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί διαφοροποίηση των 

διαστάσεων αυτών από χώρα σε χώρα, κυρίως λόγω της διαφοράς στην κουλτούρα και 

στην αντίληψη της ποιότητας (Γούναρης, 2012). 

Οι κριτικές που αφορούν τη λειτουργία του μοντέλου, αμφισβητούν το κατά πόσον 

είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό για έναν οργανισμό. Η έρευνα για τη συλλογή των 

δεδομένων, απαιτεί δυο μετρήσεις για κάθε επιμέρους διάσταση ποιότητας προκειμένου 
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να βρεθεί το χάσμα των προσδοκιών με τις αντιλήψεις. Το ερωτηματολόγιο είναι 

μακροσκελές και πολλές φορές κουραστικό για τους ερωτηθέντες, γεγονός που αυξάνει 

τις πιθανότητες για βιαστικές και λιγότερο αξιόπιστες απαντήσεις (Γούναρης, 2012). 

Τέλος, παρά τις έντονες κριτικές που έχει δεχθεί το μοντέλο SERVQUAL, παραμένει 

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διερεύνησης της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών με 

εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν αλλά και 

στον ερευνητικό τομέα. Παράλληλα, το SERVQUAL, έχει βοηθήσει πολλές 

επιχειρήσεις να στραφούν προς την ποιότητα και να επαναπροσδιορίσουν ορισμένες 

λειτουργίες τους με σκοπό την παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών. Ακόμα, 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιωθούν και να 

αξιολογήσουν τις λειτουργίες τους έτσι ώστε να τους προσφέρουν στους καταναλωτές 

ποιοτικές υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. 

2.6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά σε κάποιες από τις πιο αντιπροσωπευτικές 

έρευνες που έχουν γίνει για την ποιότητα στον κλάδο των αερομεταφορών με τη χρήση 

του μοντέλου SERVQUAL. Ο κλάδος των αερομεταφορών, όπως έχει αναφερθεί και 

προηγουμένως, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού και της παγκόσμιας 

οικονομίας. Δεδομένης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, οι αεροπορικές εταιρείες 

προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους 

και να προσφέρουν στους καταναλωτές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες 

τους.  

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με το θέμα της ποιότητας των αεροπορικών υπηρεσιών 

καθώς η αντιλαμβανόμενη ποιότητα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις 

κατηγορίες επιβατών. Πιο αναλυτικά, οι Gilbert and Wong (2003), πραγματοποίησαν 

μια έρευνα στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κόνγκ με σκοπό να συλλέξουν δεδομένα για τις 

προσδοκίες των επιβατών σχετικά με την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός τροποποιημένου μοντέλου του αρχικού 

SERVQUAL, χρησιμοποιώντας 7 διαστάσεις ποιότητας αντί για 5 και μετρώντας μόνο 

τις προσδοκίες των επιβατών. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, υπήρχαν 26 

ερωτήσεις σχετικές με τις προσδοκίες σε κλίμακα Likert  8 σημείων, στο δεύτερο μέρος 

οι ερωτηθέντες έπρεπε να ιεραρχήσουν κατά σειρά σημαντικότητας τις διαστάσεις της 
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ποιότητας και τέλος στο τρίτο μέρος υπήρχαν ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία. Η 

επεξεργασία 328 ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν έδειξε πως: 

 23 από τις 26 ερωτήσεις είχαν βαθμολογηθεί με 5 ή παραπάνω, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες των επιβατών,  

 η διάσταση της ασφάλειας είχε το μεγαλύτερο μέσο όρο και τη μικρότερη 

τυπική απόκλιση με ακόλουθο χαρακτηριστικό τη συνέπεια στα δρομολόγια, 

γεγονός που υποδηλώνει τη σημαντικότητά τους για τους επιβάτες, 

 τα λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά για τους ερωτηθέντες ήταν οι παροχές 

ιντερνέτ, email, fax εν ώρα πτήσης και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες όπως 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία κ.α. 

 οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ως πιο σημαντικά στοιχεία 

ποιότητας μιας αεροπορικής εταιρείας την ευγένεια, την ασφάλεια και την 

άνεση, 

 οι εποχιακοί επιβάτες είχαν υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με την ποιότητα 

των παρεχόμενων αγαθών και της ψυχαγωγίας εν ώρα πτήσης, ενώ οι επιβάτες 

για λόγους επαγγελματικούς εμφάνιζαν υψηλές προσδοκίες για τις αίθουσες 

αναμονής, τα δρομολόγια και τα προγράμματα επιβράβευσης μιλιών. 

Oι Pakdil και Aydin (2007), πραγματοποίησαν μια παρόμοια έρευνα σε επιβάτες 

Τουρκικής αεροπορικής εταιρείας στο διεθνή αερολιμένα της Κωνσταντινούπολης. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν το μοντέλο SERVQUAL με κλίμακα Likert 5 σημείων 

και συντελεστές βαρύτητας για κάθε διάσταση ποιότητας. Το ερωτηματολόγιο τους 

απαντήθηκε από 385 επιβάτες με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και 5% αβεβαιότητα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως: 

 η διάσταση της ανταπόκρισης είναι η πιο σημαντική για τους επιβάτες, 

 ο βασικότερος λόγος επιλογής μιας εταιρείας είναι οι προηγούμενες εμπειρίες 

των επιβατών, 

 υπήρχαν μεγάλα χάσματα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των αεροπορικών 

υπηρεσιών, 

 το μορφωτικό επίπεδο των επιβατών είναι πολύ σημαντική παράμετρος για τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις τους, 



26 
 

 παρατηρήθηκαν διαφορές στα χάσματα ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, τη 

συχνότητα χρήσης αεροπλάνου και το λόγο για τον οποίο ταξιδεύουν οι 

επιβάτες.  

Μια ακόμα αντιπροσωπευτική έρευνα αποτελεί αυτή του Girish Prayag (2007) για την 

εταιρεία Air Mauritius. Ο Prayag χρησιμοποίησε το μοντέλο SERVQUAL για να 

μετρήσει το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των επιβατών της 

συγκεκριμένης εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο, όπως και στις προηγούμενες έρευνες, 

αποτελούνταν από 3 μέρη, όπου στο πρώτο υπήρχαν οι 44 ερωτήσεις για τις προσδοκίες 

και τις αντιλήψεις, στο δεύτερο υπήρχαν ερωτήσεις για χαρακτηριστικά της εταιρείας 

και στο τρίτο υπήρχαν ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα και προτιμήσεων. Η 

επεξεργασία των 140 ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν έδειξε πως η συνολική 

βαθμολογία της Air Mauritius ήταν -0.531, δηλαδή υπήρχε μεγάλο χάσμα μεταξύ των 

προσδοκιών των επιβατών και της αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας. Επί πρόσθετα, η 

επιβάτες της εταιρείας, βαθμολόγησαν ιεραρχικά της 5 διαστάσεις της ποιότητας, με 

πρώτη βαθμολογικά την αξιοπιστία και τελευταία τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία. 

Συνοψίζοντας, τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν: 

 οι επιβάτες της Air Mauritius εκτιμούν περισσότερο την αξιοπιστία και την 

ενσυναίσθηση, 

 το κοινωνικό περιβάλλον και η κουλτούρα των επιβατών της Νότιας Αφρικής 

επηρεάζει τις προσδοκίες τους και γι’ αυτό εμφανίζονται διαφορές σε σχέση με 

αντίστοιχες έρευνες σε άλλες χώρες,  

 η διάθεση τους να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε άλλους εξαρτάται από πόσο 

ικανοποιημένοι ήταν από την υπηρεσία, 

 η εταιρεία πρέπει να ασχοληθεί με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της 

διάστασης της αξιοπιστίας αλλά και με τη βελτίωση των διεργασιών της. 

Οι Chen και Chang (2005), πραγματοποίησαν μια έρευνα σε αεροπορική εταιρεία της 

Ταιβάν με σκοπό να βρούνε τα χάσματα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των 

επιβατών αλλά και τα χάσματα που δημιουργούνται από τη λάθος αντίληψη των 

υπαλλήλων της εταιρείας για τις προσδοκίες των επιβατών. Τα ερωτηματολόγια 

αποτελούσαν μια παραλλαγή του κλασικού SERVQUAL, με 17 ερωτήσεις για τις 

υπηρεσίες εδάφους και 15 για τις εναέριες υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο χάσμα από την 

πλευρά των επιβατών παρατηρήθηκε στα εμπράγματα στοιχεία, όπως η άνεση των 

θέσεων και η διακόσμηση, αλλά και στην ικανότητα του προσωπικού να διαχειριστεί 
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δύσκολες καταστάσεις. Η έρευνα στους υπαλλήλους έδειξε πως δεν είχαν κατανοήσει 

σωστά τις προσδοκίες των επιβατών, με εμφανή χάσματα σε 10 από τα 15 

χαρακτηριστικά όπως η εναέρια εξυπηρέτηση, η ευγένεια και η ταχύτητα παροχής 

αγαθών εν ώρα πτήσης. 

Oι Gures, Arslan και Yilmaz (2011), πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με τις 

διαφορές στις προσδοκίες των επιβατών σε εγχώριες και διεθνείς πτήσεις στην 

Τουρκία. Η έρευνα στόχευε στην εύρεση των επιθυμητών χαρακτηριστικών σε θέματα 

ποιότητας αεροπορικών υπηρεσιών με αφετηρία τα αεροδρόμια της Τουρκίας. Οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν το SERVQUAL, με κάποιες διαφοροποιήσεις στις 

διαστάσεις της ποιότητας και με κλίμακα Likert 5 σημείων. Το σύνολο των έγκυρων 

ερωτηματολογίων ήταν 421 για εγχώριες πτήσεις και 400 για διεθνείς, με επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% και αβεβαιότητα 5%. Οι επιβάτες που απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια χωρίστηκαν σε διάφορες δημογραφικές ομάδες ανάλογα με την 

ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα κ.α. και έπειτα έγινε σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ 

των επιβατών εγχώριων και διεθνών πτήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 

οι επιβάτες εγχώριων πτήσεων θεωρούσαν σημαντικότερη τη διάσταση της 

διασφάλισης, ενώ οι επιβάτες διεθνών πτήσεων την αξιοπιστία. Ακόμα παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις 

και ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος του κάθε επιβάτη.  

Παρόμοια έρευνα, πραγματοποίησαν και οι Masarrat και Jha (2014), συγκρίνοντας δυο 

αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την 

προσδοκώμενη ποιότητα υπηρεσιών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο βασισμένο στο μοντέλο SERVQUAL, μετρώντας τις προσδοκίες των 

επιβατών, ενώ έπειτα έγινε και αντιληπτική χαρτογράφηση μεταξύ των δυο εταιρειών. 

Οι εταιρείες που μετείχαν στην έρευνα ήταν η Air Arabia και η Etihad Airlines και τα 

έγκυρα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν ήταν 115. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν 

πως η Air Arabia θεωρείται, από τους επιβάτες, ανώτερη σε θέματα ποιότητας με 

μεγάλες διαφορές στις μετρήσεις των 5 διαστάσεων σε σχέση με την Etihad Airlines 

και τέλος παρατηρήθηκε πως και για τις δυο εταιρείες, η διάσταση της ανταπόκρισης 

ήταν η πιο σημαντική. 

Οι Sultan και Simpson (2000), πραγματοποίησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στον 

τομέα αυτό, μελετώντας την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ανταγωνιστικών 

Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. Οι ερευνητές θέλησαν να 

μελετήσουν την ύπαρξη διαφορών στις προσδοκίες των επιβατών ανάμεσα σε 
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διαφορετικές εθνικότητες. Πιο αναλυτικά, οι εταιρείες που συμφώνησαν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα, διένειμαν στους επιβάτες τους τα ερωτηματολόγια 

SERVQUAL, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σύνολο 1956 έγκυρων 

ερωτηματολογίων. Πέραν της μέτρησης των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

επιβατών, οι ερευνητές θέλησαν να εκτιμήσουν και τη σημαντικότητα των 5 

διαστάσεων της ποιότητας αλλά και στοιχεία που αφορούσαν τις προτιμήσεις και τις 

ταξιδιωτικές συνήθειές των επιβατών. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας τους 

ήταν πως: 

 η διάσταση της αξιοπιστίας ήταν σημαντικότερη για την πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων, με ακόλουθη την ανταπόκριση και λιγότερο σημαντική τη 

διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων, 

 υψηλότερες προσδοκίες εμφανίζονταν στις διαστάσεις της αξιοπιστίας και της 

διασφάλισης, 

 χαμηλότερες προσδοκίες εμφανίζονταν στα εμπράγματα – υλικά στοιχεία, 

 βρέθηκαν σημαντικές στατιστικές διαφορές στις προσδοκίες των επιβατών για 

τις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες που μελετήθηκαν, σε 18 από τις 22 

ερωτήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση των ερευνητών, 

 βρέθηκαν διαφορές και στις αντιλήψεις των επιβατών ανάλογα με την 

εθνικότητά τους για τις δυο ομάδες αεροπορικών εταιρειών, 

 συνολικά και οι δυο γεωγραφικές ομάδες αεροπορικών εταιρειών εμφάνισαν 

μεγάλα χάσματα στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα, ενώ συγκριτικά, οι 

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είχαν μικρότερο χάσμα. 

Τέλος πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών 

χρησιμοποιώντας το SERVQUAL σε συνδυασμό με ένα σετ μαθηματικών εξισώσεων, 

την επονομαζόμενη θεωρία fuzzy. Ο λόγος που χρησιμοποιείται αυτό το μαθηματικό 

μοντέλο είναι για να εξαλειφτεί η ασάφεια που υπάρχει στις προσδοκίες, στις 

αντιλήψεις αλλά και στην αξιολόγηση των διαστάσεων από τους επιβάτες. Στην 

αρθρογραφία υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις με τη χρήση αυτού του μοντέλου και 

ενδεικτικά αναφέρεται πως στον τομέα των αερομεταφορών κάποιες από αυτές είναι 

των Chou, Liu, Huang, Yih και Han (2011), των Liou και Tzeng (2007), των Chang και 

Yeh (2002) και των Tsaur, Chang και Yen (2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση και η αξιολόγηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι αεροπορικές εταιρείες σύμφωνα με τη 

γνώμη των επιβατών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων 

SERVQUAL, προκειμένου να υπολογιστεί και να εκτιμηθεί το χάσμα που υπάρχει 

μεταξύ της προσδοκώμενης και της αντιλαμβανόμενης αεροπορικής υπηρεσίας. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα οδηγήσει σε συμπεράσματα σχετικά με 

τη συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

αεροπορικές εταιρείες και κατά συνέπεια σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των 

επιβατών.  

Ειδικότερα, θα γίνει ανάλυση των προσδοκιών και των αντιλήψεων των επιβατών με 

σκοπό να διερευνηθούν τα χάσματα ποιότητας και τα χαρακτηριστικά των αεροπορικών 

υπηρεσιών που απαιτούν βελτιώσεις. Ακόμα θα αναλυθούν ορισμένα στοιχεία 

προτίμησης και ψυχογραφικής φύσης των ερωτηθέντων, σχετικά με τους λόγους 

επιλογής αεροπορικών εταιρειών. 

 

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η κύρια μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίστηκε στην πρωτογενή έρευνα με τη 

χρήση ερωτηματολογίων SERVQUAL, βασισμένων στη θεωρία των Parasuraman, 

Zeithaml και Berry (1988). Τα βασικά στάδια που ακολουθήθηκαν για τη διεξαγωγή 

της έρευνας ήταν τα εξής: 

 Σχεδιασμός ερωτηματολογίων βασισμένων στη θεωρία αλλά με τις απαραίτητες 

προσαρμογές για τον κλάδο των αερομεταφορών. 

 Αποστολή ερωτηματολογίων. 

 Επεξεργασία στοιχείων και ανάλυση δείγματος. 
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 Σύνοψη και ερμηνεία αποτελεσμάτων. 

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη θεωρία των 

Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988, 1991) για την εκτίμηση της ποιότητας στις 

υπηρεσίες, με χρήση των 5 διαστάσεων της ποιότητας. Όπως έχει προαναφερθεί, οι 

διαστάσεις για την ποιότητα στις υπηρεσίες είναι: 

 Εμπράγματα – Υλικά στοιχεία → φυσικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και 

εμφάνιση εργαζομένων. 

 Αξιοπιστία → η ικανότητα να παρέχεται η υπηρεσία με ακρίβεια και συνέπεια. 

 Ανταπόκριση → η διάθεση του προσωπικού να παρέχει εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση έγκαιρα και αποδοτικά. 

 Διασφάλιση → οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η ευγένεια του προσωπικού αλλά 

και η ικανότητα τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

 Ενσυναίσθηση → η αναγνώριση της διαφορετικότητας των καταναλωτών και 

των αναγκών τους. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 4 μέρη, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνονται στην έρευνα. Στο πρώτο μέρος υπήρχαν 22 ερωτήσεις για τις 

προσδοκίες των επιβατών σχετικά με την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών και 

στο δεύτερο μέρος 22 ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις τους. Οι ερωτήσεις ήταν 

σχεδιασμένες σε κλίμακα Likert 7 σημείων, όπου το 1 υποδηλώνει «Διαφωνώ 

Απόλυτα» και το 7 «Συμφωνώ Απόλυτα».  Πιο συγκεκριμένα στις 22 ερωτήσεις του 

πρώτου μέρους, οι ερωτηθέντες έπρεπε να επιλέξουν τον αριθμό από την κλίμακα, που 

αντιπροσώπευε το βαθμό που συμφωνούν ή διαφωνούν με τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διαθέτουν οι αεροπορικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο υποδήλωναν τις 

προσδοκίες τους για τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται από μια αεροπορική 

εταιρεία. Στο δεύτερο μέρος, καλούνταν να επιλέξουν έναν αριθμό που αντιπροσώπευε 

το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες με τις οποίες έχουν ταξιδέψει, διέθεταν τα 

χαρακτηριστικά αυτά. Οι ερωτήσεις των προσδοκιών συμβολίζονται με το γράμμα Ε 

(expectations) και οι ερωτήσεις για τις αντιλήψεις με το γράμμα P (perceptions). Στο 

πίνακα 3.1 φαίνεται η κατηγοριοποίηση και η αρίθμηση των ερωτήσεων σύμφωνα με 

τις 5 διαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες, ενώ στο Παράρτημα (Α) υπάρχει το 

ερωτηματολόγιο, όπως αυτό στάλθηκε στους ερωτηθέντες. 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες καλούνταν να ιεραρχήσουν τη 

σημαντικότητα των 5 διαστάσεων της ποιότητας, κατανέμοντας το σύνολο των 100 
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βαθμών και στις πέντε. Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα και κατά συνέπεια τα 

αποτελέσματα αποκτούν ειδικό βάρος, καθώς υπάρχει διαφορά στη σημαντικότητα που 

δίνουν οι επιβάτες σε κάποιες διαστάσεις. 

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχαν δημογραφικές 

ερωτήσεις καθώς και ερωτήσεις ψυχογραφικού χαρακτήρα. Οι δημογραφικές 

ερωτήσεις αφορούσαν το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, το επάγγελμα και την περιοχή 

διαμονής των ερωτηθέντων, με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις 

ψυχογραφικού χαρακτήρα που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο αφορούσαν τους 

βασικούς λόγους επιλογής της μεταφοράς με αεροπλάνο, τη συχνότητα χρήσης του 

αλλά και το βασικό λόγο επιλογής μιας εταιρείας για κάποιο ταξίδι. 

 

Πίνακας 3.1: Αντιστοιχία ερωτήσεων της έρευνας με τις 5 διαστάσεις ποιότητας 

Αριθμός ερώτησης   

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία 

1 (ΕΜ1) Σύγχρονος εξοπλισμός αεροπορικών εταιρειών. 

2 (ΕΜ2) Προσεγμένη εμφάνιση προσωπικού. 

3 (ΕΜ3) Υψηλής ποιότητας παρεχόμενα αγαθά. 

4 (ΕΜ4) Υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία εν ώρα πτήσης. 

5 (ΕΜ5) Άνεση καμπίνας και αισθητική χώρου. 

Αξιοπιστία 

6 (ΑΞ1) Συνέπεια αφίξεων - αναχωρήσεων. 

7 (ΑΞ2) Παροχή έγκυρων πληροφοριών με ακρίβεια. 

8 (ΑΞ3) Σωστή υπηρεσία από την πρώτη φορά. 

9 (ΑΞ4) Παροχή ασφάλειας στους επιβάτες. 

Ανταπόκριση 

10 (ΑΝ1) Προθυμία προσωπικού για εξυπηρέτηση. 

11 (ΑΝ2) Αποδοτική διαχείριση παραπόνων και απολεσθέντων αντικειμένων. 

12 (ΑΝ3) Αποτελεσματική αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων. 

13 (ΑΝ4) Αποδοτικές διαδικασίες επιβίβασης και φόρτωσης αποσκευών. 

Διασφάλιση 

14 (ΔΙ1) Το προσωπικό εμπνέει εμπιστοσύνη στους επιβάτες. 

15 (ΔΙ2) Το προσωπικό διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες. 

16 (ΔΙ3) Το προσωπικό διαθέτει υπομονή κατά την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 

17 (ΔΙ4) Ασφάλεια και διασφάλιση στις οικονομικές συναλλαγές. 

Ενσυναίσθηση 

18 (ΕΝ1) Εξατομικευμένη προσοχή σε κάθε επιβάτη. 

19 (ΕΝ2) Αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών των επιβατών. 

20 (ΕΝ3) Τακτικά και ευέλικτα δρομολόγια. 

21 (ΕΝ4) Διευρυμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

22 (ΕΝ5) Έγκαιρη ενημέρωση για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων. 



32 
 

Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά σε ένα ευρύ φάσμα 

ερωτηθέντων, σε μια προσπάθεια να καλυφτούν, όσο γίνεται, όλες οι ηλιακές ομάδες 

και τα δημογραφικά προφίλ. Το μέγεθος του στοχευόμενου πληθυσμού της έρευνας 

ήταν 200 ερωτηματολόγια, ενώ κάθε ένα συνοδευόταν από αναλυτικές οδηγίες για κάθε 

μέρος, με σκοπό να είναι κατανοητό από όλους και να μην υπάρχει σύγχυση. Το τελικό 

συνολικό δείγμα που συλλέχθηκε ήταν 238 ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 227 

κρίθηκαν έγκυρα, καθώς δεν είχε γίνει σωστή κατανομή των 100 βαθμών στο τρίτο 

μέρος σε 11 από αυτά. 

Το τελικό στάδιο της έρευνας, πριν από το σχολιασμό των ευρημάτων, είναι η 

επεξεργασία των δεδομένων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics, 

έκδοση 21.0, καθώς επίσης και με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel 2010. 

Πιο αναλυτικά, η επεξεργασία των δεδομένων ξεκινάει από την ανάλυση των 

δημογραφικών και ψυχογραφικών στοιχείων των ερωτηθέντων με ακόλουθη την 

ανάλυση των δυο σημαντικότερων ιδιοτήτων μιας ψυχομετρικής έρευνας, την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητα του δείγματος. Έπειτα, γίνεται υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων 

σχετικά με την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και του τελικού 

αποτελέσματος του SERVQUAL. Στο τέλος της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, 

γίνεται  διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης των χασμάτων για τις 5 διαστάσεις μεταξύ 

τους αλλά και με ορισμένες ποιοτικές μεταβλητές, όπως το φύλο και η ηλικία των 

ερωτηθέντων. Στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα της 

έρευνας καθώς επίσης και οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος της έρευνας, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που 

προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των προτιμήσεων και των ψυχογραφικών 

στοιχείων των ερωτηθέντων. 

Πίνακας 4.1: Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων. 

  
Πλήθος δείγματος Ποσοστό (%) 

Φύλο Άντρας 96 42,3 

 

Γυναίκα 131 57,7 

 

Σύνολο 227 100 

 Ηλικιακή 

Ομάδα 
κάτω των 20 ετών 

1 0,4 

 

20 - 30 ετών 79 34,8 

 

30 - 40 ετών 67 29,5 

 

40 - 50 ετών 53 23,3 

 

50 - 60 ετών 24 10,6 

 

άνω των 60 ετών 3 1,3 

 

Σύνολο 227 100 

 Επάγγελμα Άνεργος 1 0,4 

 

Δημόσιος υπάλληλος 38 16,7 

 

Ελεύθερος επαγγελματίας 50 22 

 

Ιδιωτικός υπάλληλος 81 35,7 

 

Οικιακά 5 2,2 

 

Συνταξιούχος 8 3,5 

 

Φοιτητής / Σπουδαστής 44 19,4 

 

Σύνολο 227 100 

 Περιοχή 

διαμονής 
Αθήνα 

52 22,9 

 

Θεσσαλονίκη 137 60,4 

 

Εξωτερικό 12 5,3 

 

Άλλες περιοχές της 

Ελλάδας 26 11,5 

 

Σύνολο 227 100 
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Τα έγκυρα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν ήταν 227, ενώ στον πίνακα 4.1 φαίνονται 

τα δημογραφικά στοιχεία αναλυτικά. Πιο συγκεκριμένα, το 57,7% των ερωτηθέντων 

ήταν γυναίκες και η πλειοψηφία του δείγματος (34,8%) ήταν από 20 έως 30 ετών.  

 

 

Διάγραμμα 4.1: Ποσοστιαία απεικόνιση της ηλιακής ομάδας του δείγματος. 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Ποσοστιαία απεικόνιση επαγγελμάτων του δείγματος. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (35,7%) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ 

αμέσως μετά ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 22% και φοιτητές/σπουδαστές με 

19,4%. Όσων αφορά την περιοχή διαμονής των ερωτηθέντων, το 60,4% έμεναν στη 

Θεσσαλονίκη, το 22,9% στην Αθήνα, το 11,5% σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ενώ 

υπήρχαν και αρκετοί ερωτηθέντες οι οποίοι διέμεναν και εργάζονταν σε χώρες του 

εξωτερικού. Η συμβολή των ερωτηθέντων που διέμεναν σε χώρες του εξωτερικού, ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω της συχνότητας μετακίνησης τους με αεροπλάνα αλλά και της 

εξοικείωσή τους με περισσότερες αεροπορικές εταιρείες. 

 

Πίνακας 4.2: Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά ερωτηθέντων. 

  
Πλήθος δείγματος Ποσοστό (%) 

Βασικοί λόγοι για τους οποίους 

ταξιδεύουν με αεροπλάνο 
Διακοπές (περίοδοι εορτών) 108 47,6 

  
Επαγγελματικοί λόγοι 49 21,6 

Προσωπικοί λόγοι 70 30,8 

  Σύνολο 227 100 

  

Συχνότητα χρήσης αεροπορικών 

υπηρεσιών 
1-2 φορές την εβδομάδα 2 0,9 

  

1-2 φορές το μήνα 28 12,3 

πάνω από 3 φορές το μήνα 3 1,3 

1-2 φορές το χρόνο 112 49,3 

πάνω από 3 φορές το χρόνο 82 36,1 

Σύνολο 227 100 

  
    

  

  

Βασικός λόγος επιλογής 

αεροπορικής εταιρείας 

Αξιοπιστία - Ασφάλεια 

εταιρείας 
12 5,3 

  
Διαφήμιση - Εικόνα 

εταιρείας 
14 6,2 

  
Πρόγραμμα Επιβράβευσης 

μιλιών (miles & bonus) 
3 1,3 

  Προηγούμενες εμπειρίες 70 30,8 

  
Συστάσεις από τρίτους - 

Word of Mouth 
10 4,4 

  Τιμή εισιτηρίων 118 52 

  Σύνολο 227 100 
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Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου, πέραν των δημογραφικών ερωτήσεων, 

υπήρχαν και τρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις προτιμήσεις των 

ερωτηθέντων για τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τη συχνότητα χρήσης 

αεροπορικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στον πίνακα 4.2. 

Πιο αναλυτικά, το 47,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως ο βασικός λόγος για τον 

οποίο ταξιδεύουν με αεροπλάνο, είναι οι περίοδοι διακοπών και εορτών ενώ το 

μικρότερο ποσοστό (21,6%) δήλωσαν πως ταξιδεύουν συχνά για λόγους 

επαγγελματικούς.  

Το 49,3% του δείγματος δήλωσε πως χρησιμοποιεί τις αεροπορικές υπηρεσίες 1-2 

φορές το χρόνο, ενώ το 36,1% πάνω από 3 φορές το χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως 

εμφανίστηκαν ποσοστά της τάξης του 12,3% και 1,3% για ερωτηθέντες που ταξιδεύουν 

με αεροπλάνα συχνότερα, δηλαδή 1-2 φορές το μήνα και περισσότερες από 3 φορές το 

μήνα αντίστοιχα.  

 

 

Διάγραμμα 4.3: Ποσοστιαία απεικόνιση του λόγου επιλογής της μεταφοράς με 

αεροπλάνο. 

 

Η τελευταία ερώτηση του τέταρτου μέρους, ήταν αρκετά σημαντική, καθώς αφορούσε 

τους λόγους για τους οποίους οι ερωτηθέντες επιλέγουν μια αεροπορική εταιρεία. Ο 

σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν να διερευνηθούν οι βασικοί λόγοι και κατά συνέπεια 
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τα σημαντικότερα κίνητρα για την επιλογή μιας εταιρείας έναντι κάποιας άλλης που 

κάνει το ίδιο δρομολόγιο. 

 

 

Διάγραμμα 4.4: Ποσοστιαία απεικόνιση της συχνότητας χρήσης αεροπορικών 

υπηρεσιών. 

 

Διάγραμμα 4.5: Ποσοστιαία απεικόνιση του λόγου επιλογής μιας αεροπορικής 

εταιρείας. 
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή το 52%, δήλωσε πως κριτήριο για την επιλογή 

μιας αεροπορικής εταιρείας είναι η τιμή του εισιτηρίου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τη θεωρία, αν ανατρέξουμε στο κεφάλαιο 1 και 

ειδικότερα στην ανάλυση ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Ο μεγάλος ανταγωνισμός 

μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών έχει οδηγήσει, αναπόφευκτα, σε «πόλεμο τιμών» 

για  πολλούς προορισμούς, γεγονός που ενδιαφέρει ολοένα και μεγαλύτερο αγοραστικό 

κοινό. Ειδικότερα σε περιόδους ύφεσης, όπως είναι αυτή που διανύει τώρα η Ελλάδα, η 

χαμηλή τιμή είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τους αγοραστές οποιασδήποτε 

υπηρεσίας και ακόμα περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς τις υψηλές τιμές των 

αεροπορικών εισιτηρίων παλαιότερα. Ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος επιλογής μιας 

αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ήταν οι προηγούμενες εμπειρίες 

με ποσοστό 30,8%. Συνεπώς, για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος της 

παρούσας έρευνας, η ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν λάβει παλαιότερα από 

κάποιες αεροπορικές εταιρείες αποτελεί βασικό κριτήριο για την επανάληψη της 

αγοράς ή και όχι ανάλογα με την εμπειρία. Η αξιοπιστία – ασφάλεια της εταιρείας, η 

διαφήμιση – εικόνα, οι συστάσεις από τρίτους και τα προγράμματα επιβράβευσης 

μιλιών κυμαίνονται περίπου στα ίδια χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τα δυο 

προηγούμενα κριτήρια, με τιμές 5,3%, 6%, 4,4%, 1,3% αντίστοιχα.  

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Προτού γίνει η κύρια επεξεργασία των ερωτηματολογίων, πρέπει να εκτιμηθεί η 

αξιοπιστία τους και κατά συνέπεια η ακρίβεια των μετρήσεων. Η ανάλυση αξιοπιστίας 

ενός μοντέλου, στην ουσία αναφέρεται στη συνοχή και τη συνάφεια του δείγματος. Η 

εκτίμηση της εσωτερικής αξιοπιστίας ενός δείγματος κρίνεται απαραίτητη για 

ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλίμακας και ένας από τους πιο διαδεδομένους δείκτες 

μέτρησής της είναι ο συντελεστής Cronbach Alpha. Ο συντελεστής αυτός, 

υπολογίστηκε πρώτη φορά από τον Lee J. Cronbach το 1951 και αποτελεί μια εξίσωση 

συσχέτισης των παραγόντων της κλίμακας που εξετάζονται σε μια έρευνα, με τιμές από 

0 έως 1 (Bryman & Cramer, 2005; Cronbach, 1951). Ο υπολογισμός του συντελεστή 

Cronbach Alpha γίνεται πλέον αυτόματα με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS, ενώ βασική ένδειξη για την αξιοπιστία του δείγματος είναι η τιμή του να είναι 

μεγαλύτερη από 0,7. 
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Στο Παράρτημα (Β), φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση αξιοπιστίας των 44 ερωτήσεων της έρευνας με τη χρήση του SPSS, ενώ στον 

πίνακα 4.3, φαίνονται συγκεντρωτικά οι συντελεστές Cronbach Alpha για κάθε 

διάσταση στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων. 

 

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας μοντέλου. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Πλήθος 

ερωτήσεων 

Συντελεστής Cronbach 

Alpha 

Εμπράγματα - Υλικά Στοιχεία 5 0,795 

Αξιοπιστία 4 0,874 

Ανταπόκριση 4 0,855 

Διασφάλιση 4 0,864 

Ενσυναίσθηση 5 0,771 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 22 0,938 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
  

  

Εμπράγματα - Υλικά Στοιχεία 5 0,811 

Αξιοπιστία 4 0,860 

Ανταπόκριση 4 0,750 

Διασφάλιση 4 0,847 

Ενσυναίσθηση 5 0,775 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 22 0,934 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας του μοντέλου, όλες οι 

ερωτήσεις εμφανίζουν συντελεστές μεγαλύτερους από 0,7, γεγονός που επιβεβαιώνει 

την αξιοπιστία του μοντέλου. Η διάσταση της ανταπόκρισης, εμφανίζει το χαμηλότερο 

συντελεστή Cronbach Alpha στις αντιλήψεις, με τιμή 0,75, ενώ ο μεγαλύτερος 

συντελεστής εμφανίζεται στη διάσταση της αξιοπιστίας στο κομμάτι των προσδοκιών. 

Αξίζει να αναφερθεί πως συνολικά οι 5 διαστάσεις της ποιότητας στις προσδοκίες 

έχουν αρκετά υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας, με τιμή 0,938, και αντίστοιχα στις 

αντιλήψεις, με τιμή 0,934. 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Η ανάλυση της εγκυρότητας ενός μοντέλου εξετάζεται με διάφορους τρόπους και 

εξετάζει το κατά πόσον η κλίμακα της έρευνας μετράει αυτό για το οποίο έχει 
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κατασκευαστεί. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το διαχωρισμό 

και την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων του SERVQUAL στις διάφορες διαστάσεις 

της ποιότητας. Στην παρούσα έρευνα, θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία των 

Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988), με σκοπό να εξακριβωθεί η πολυδιάστατη 

φύση της ποιότητας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeithaml και 

Berry (1988, 1991), η ανάλυση της εγκυρότητας της κλίμακας, επιτυγχάνεται με 

ανάλυση των παραγόντων των 22 χασμάτων που υπολογίστηκαν.  

 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα ανάλυσης παραγόντων για τα χάσματα. 

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1 2 3 4 5 

ΕΜ1   ,577   

ΕΜ2    ,594  

ΕΜ3   ,734   

ΕΜ4   ,759   

ΕΜ5   ,783   

ΑΞ1  ,751    

ΑΞ2  ,739    

ΑΞ3  ,715    

ΑΞ4    ,613  

ΑΝ1    ,576  

ΑΝ2  ,611    

ΑΝ3     ,517 

ΑΝ4  ,432    

ΔΙ1 ,690     

ΔΙ2 ,748     

ΔΙ3 ,577     

ΔΙ4 ,621     

ΕΝ1 ,683     

ΕΝ2 ,735     

ΕΝ3   ,538   

ΕΝ4     ,742 

ΕΝ5  ,566    

 

Πιο αναλυτικά, με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS, έγινε ανάλυση των 

κύριων παραγόντων (Principal Component Analysis) και έπειτα περιστροφή των 

παραγόντων με τη μέθοδο Varimax. Στον πίνακα 4.4 φαίνονται τα φορτία που 

αντιστοιχούν στο χάσμα κάθε ερώτησης και βρίσκονται σε έναν από τους 5 
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παράγοντες. Για ευκολία στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, φορτία με τιμές 

μικρότερες του 0,4, δεν εμφανίζονται στον πίνακα. Οι ιδιοτιμές των 5 παραγόντων, 

όπως αυτές υπολογίστηκαν από το SPSS, φαίνονται στο Παράρτημα (Β). 

Η ανάλυση των ιδιοτιμών υποδεικνύει πως το 58,9% της διακύμανσης των δεδομένων 

είναι συσσωρευμένη στους 5 παράγοντες που εξήχθηκαν, με τον πρώτο παράγοντα να 

έχει ποσοστό διακύμανσης 33,89%, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η πλειοψηφία των 

δεδομένων υπάγονται σε αυτόν. Η περαιτέρω ανάλυση με το SPSS, υπέδειξε πως ο 

δείκτης δειγματοληπτικής επάρκειας (ΚΜΟ) είναι 0,892, δηλαδή το δείγμα είναι 

επαρκές και κατάλληλο για ανάλυση παραγόντων (Bryman & Cramer, 2005). 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.4, οι 5 διαστάσεις δεν είναι εντελώς διακριτές με την 

ανάλυση των παραγόντων, καθώς οι ερωτήσεις των 5 διαστάσεων δεν εμπεριέχονται 

ξεχωριστά σε κάποιον από τους 5 παράγοντες που εξήχθησαν. Δηλαδή, διαφορετικές 

διαστάσεις φαίνονται να ομαδοποιούνται κάτω από τον ίδιο παράγοντα. Η διάσταση της 

διασφάλισης είναι η μοναδική που εμπεριέχει όλες τις ερωτήσεις της στον ίδιο 

παράγοντα (παράγοντας 1), ενώ τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία και η αξιοπιστία 

βρίσκονται στους παράγοντες 3 και 2 αντίστοιχα με μια μόνο ερώτηση στον παράγοντα 

4. Οι άλλες δυο διαστάσεις δεν ομαδοποιούνται σε κανέναν συγκεκριμένο παράγοντα. 

Η επικάλυψη των διαστάσεων μεταξύ τους είναι αρκετά έντονη, γεγονός που 

εμφανίστηκε και στην έρευνα των Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988, 1991). Η 

εξήγηση που πρότειναν οι ίδιοι οι ερευνητές είχε κυρίως να κάνει με τη δυσκολία 

εφαρμογής του πρότυπου SERVQUAL σε όλες τις υπηρεσίες αλλά και με την αδυναμία 

διαφοροποίησης κάποιων διαστάσεων μεταξύ τους για ορισμένους κλάδους. Επί 

πρόσθετα, οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των παραγόντων και των 

διαστάσεων μπορεί να οφείλονται σε λάθη κατά τη διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων αλλά και σε ομοιότητες ή διαφορές των διαστάσεων για 

τους ερωτηθέντες σε κάποιους κλάδους υπηρεσιών (Buttle, 1996; Asubonteg, McCleary 

& Swan, 1996).  

4.4 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 

Προτού υπολογιστούν τα χάσματα μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

επιβατών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, έγινε στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 

τους με τη χρήση του προγράμματος SPSS. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των 227 
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έγκυρων ερωτηματολογίων, παρουσιάζεται στους πίνακες 4.5 και 4.6 για τις 

προσδοκίες και τις αντιλήψεις αντίστοιχα. Το μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε στην 

περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων είναι η μέση τιμή, καθώς αντικατοπτρίζει για κάθε 

ερώτηση το γενικό μέσο όρο των 227 απαντήσεων.  

 

Πίνακας 4.5: Στατιστική ανάλυση ερωτήσεων για τις προσδοκίες (Ε). 

  

Πλήθος 

δείγματος Άθροισμα 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία     

  Ε1 227 1524 6,71 ,718 

Ε2 227 1409 6,21 ,925 

Ε3 227 1305 5,75 1,294 

Ε4 227 1285 5,66 1,271 

Ε5 227 1441 6,35 ,886 

Αξιοπιστία     
 

 Ε6 227 1529 6,74 ,652 

Ε7 227 1532 6,75 ,661 

Ε8 227 1477 6,51 ,833 

Ε9 227 1555 6,85 ,606 

Ανταπόκριση     

  Ε10 227 1508 6,64 ,698 

Ε11 227 1502 6,62 ,775 

Ε12 227 1514 6,67 ,673 

Ε13 227 1482 6,53 ,789 

Διασφάλιση     
 

 Ε14 227 1479 6,52 ,806 

Ε15 227 1421 6,26 ,954 

Ε16 227 1471 6,48 ,789 

Ε17 227 1533 6,75 ,646 

Ενσυναίσθηση     
 

 Ε18 227 1311 5,78 1,185 

Ε19 227 1318 5,81 1,181 

Ε20 227 1339 5,90 1,206 

Ε21 227 1095 4,82 1,553 

Ε22 227 1520 6,70 ,747 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν σε κλίμακα Likert, 

όπου το 7 υποδήλωνε «Συμφωνώ Απόλυτα» και το 1 «Διαφωνώ Απόλυτα». Κατά 

συνέπεια, στη τρίτη στήλη των δυο πινάκων, φαίνεται η μέση τιμή των απαντήσεων για 

κάθε ερώτηση.  

 



43 
 

Πίνακας 4.6: Στατιστική ανάλυση ερωτήσεων για τις αντιλήψεις (Ρ). 

  

Πλήθος 

δείγματος 
Άθροισμα 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία         

Ρ1 227 1168 5,15 1,073 

Ρ2 227 1275 5,62 1,030 

Ρ3 227 952 4,19 1,244 

Ρ4 227 788 3,47 1,646 

Ρ5 227 929 4,09 1,406 

Αξιοπιστία         

Ρ6 227 1145 5,04 1,340 

Ρ7 227 1225 5,40 1,157 

Ρ8 227 1200 5,29 1,308 

Ρ9 227 1362 6,00 1,018 

Ανταπόκριση         

Ρ10 227 1322 5,82 1,011 

Ρ11 227 1086 4,78 1,437 

Ρ12 227 1247 5,49 1,111 

Ρ13 227 1199 5,28 1,216 

Διασφάλιση         

Ρ14 227 1260 5,55 1,035 

Ρ15 227 1230 5,42 1,174 

Ρ16 227 1267 5,58 1,075 

Ρ17 227 1330 5,86 1,128 

Ενσυναίσθηση         

Ρ18 227 1086 4,78 1,440 

Ρ19 227 1132 4,99 1,264 

Ρ20 227 1054 4,64 1,514 

Ρ21 227 1083 4,77 1,583 

Ρ22 227 1043 4,59 1,570 

 

Ο πίνακας 4.5, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τις ερωτήσεις που σχετίζονταν με 

τις προσδοκίες των επιβατών, εμφανίζει μέσες τιμές αρκετά κοντά στο 7, με μέγιστη 

τιμή, 6,85, στην ερώτηση Ε9 της διάστασης της αξιοπιστίας και ελάχιστη στην ερώτηση 

Ε21, με τιμή 4,82. Εν αντιθέσει, στον πίνακα 4.6, παρατηρούνται εμφανώς μειωμένες 

τιμές για τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων, με μέγιστη τιμή, 6, στην ερώτηση Ρ9 της 

διάστασης της αξιοπιστίας και ελάχιστη στην ερώτηση Ρ4 της διάστασης των 

εμπράγματων – υλικών στοιχείων με τιμή 3,47.  
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Πίνακας 4.7: Συνολικός μέσος όρος διαστάσεων για προσδοκίες και αντιλήψεις 

Αριθμός 

ερώτησης 

Συνολικός Μέσος όρος 

Προσδοκιών (Ε) 

Συνολικός Μέσος όρος 

Αντιλήψεων  (Ρ) 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία 

1 

6,14 4,5 

2 

3 

4 

5 

Αξιοπιστία 

6 

6,71 5,43 
7 

8 

9 

Ανταπόκριση 

10 

6,61 5,35 
11 

12 

13 

Διασφάλιση 

14 

6,5 5,6 
15 

16 

17 

Ενσυναίσθηση 

18 

5,8 4,76 

19 

20 

21 

22 

 

Συνολικά, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων 

είναι εύλογη καθώς οι αντιλήψεις αφορούν στις υπηρεσίες που έχουν λάβει οι 

ερωτηθέντες ενώ οι προσδοκίες αφορούν στις υπηρεσίες που θα ήθελαν να λάβουν. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης της ποιότητας μιας υπηρεσίας, 

σημασία έχει το αποτέλεσμα της διαφοράς αυτής και κατά συνέπεια η τελική 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα υπολογιστούν και θα αναλυθούν 

αυτές οι διαφορές σχετικά με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των αεροπορικών 

υπηρεσιών. 
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Στον πίνακα 4.7, φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα για τους συνολικούς μέσους 

όρους των 5 διαστάσεων της ποιότητας για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις. Όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, την υψηλότερη βαθμολογία στο κομμάτι 

των προσδοκιών, κατέχει η διάσταση της αξιοπιστίας με συνολικό μέσο όρο 6,71 και 

χαμηλότερη βαθμολογία η διάσταση της ενσυναίσθησης με 5,8. Αντιστοίχως, στο 

κομμάτι των αντιλήψεων των επιβατών, υψηλότερη βαθμολογία κατέχει η διάσταση 

της διασφάλισης με συνολικό μέσο όρο 5,6 και χαμηλότερη βαθμολογία η διάσταση 

των εμπράγματων – υλικών στοιχείων με 4,5. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 227 ερωτηθέντων, η διάσταση της 

αξιοπιστίας για τις προσδοκίες είναι πολύ σημαντική, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 

τις υψηλές βαθμολογίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει μια 

αεροπορική υπηρεσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις παλαιότερες εμπειρίες των 

ερωτηθέντων, προκύπτει πως τα χαρακτηριστικά της διάστασης της διασφάλισης ήταν 

περισσότερο ικανοποιητικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων 

διαστάσεων. 

4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των 22 χασμάτων που προέκυψαν έπειτα από 

την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηθέντων για τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις τους για τις αεροπορικές υπηρεσίες. Ο υπολογισμός των χασμάτων γίνεται 

υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των αντιλήψεων και των 

προσδοκιών για κάθε ερώτηση. Ειδικότερα, όσο μεγαλύτερες είναι οι αντιλήψεις των 

επιβατών σε σχέση με τις προσδοκίες τους, τόσο αυξάνεται και η ικανοποίησή τους από 

την υπηρεσία. Η θετική αντιλαμβανόμενη ποιότητα στις υπηρεσίες, υποδηλώνεται με 

το θετικό πρόσημο στον υπολογισμό του χάσματος. Αντίστοιχα, αν η διαφορά μεταξύ 

των αντιλήψεων και των προσδοκιών είναι αρνητική, αυτό υποδηλώνει πως η ποιότητα 

της υπηρεσίας που λαμβάνουν οι επιβάτες είναι αρκετά υποδεέστερη και δεν θεωρείται 

ικανοποιητική.  

Στην παρούσα έρευνα, οι προσδοκίες των ερωτηθέντων για τις αεροπορικές υπηρεσίες 

ήταν σαφώς μεγαλύτερες από τις αντιλήψεις τους, γεγονός που δημιούργησε αρνητικά 

χάσματα σε όλες τις ερωτήσεις. Πιο αναλυτικά, στον πίνακα 4.8 παρουσιάζονται τα 22 

χάσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 4.8: Χάσμα προσδοκιών – αντιλήψεων χωρίς ειδικό βάρος. 

Αριθμός 

ερώτησης 

Μέσος όρος 

Προσδοκιών (Ε) 

Μέσος όρος 

Αντιλήψεων  (Ρ) 

Χάσμα (Ρ-Ε) 

χωρίς ειδικό 

βάρος 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία 

1 6,71 5,15 -1,57 

2 6,21 5,62 -0,59 

3 5,75 4,19 -1,56 

4 5,66 3,47 -2,19 

5 6,35 4,09 -2,26 

Αξιοπιστία 

6 6,74 5,04 -1,69 

7 6,75 5,40 -1,35 

8 6,51 5,29 -1,22 

9 6,85 6,00 -0,85 

Ανταπόκριση 

10 6,64 5,82 -0,82 

11 6,62 4,78 -1,83 

12 6,67 5,49 -1,18 

13 6,53 5,28 -1,25 

Διασφάλιση 

14 6,52 5,55 -0,96 

15 6,26 5,42 -0,84 

16 6,48 5,58 -0,90 

17 6,75 5,86 -0,89 

Ενσυναίσθηση 

18 5,78 4,78 -0,99 

19 5,81 4,99 -0,82 

20 5,90 4,64 -1,26 

21 4,82 4,77 -0,05 

22 6,70 4,59 -2,10 

 

Το μεγαλύτερο αρνητικό χάσμα παρατηρήθηκε στην ερώτηση 5 στα εμπράγματα – 

υλικά στοιχεία, η οποία αφορούσε στην ελκυστικότητα και στην άνεση του εσωτερικού 

του αεροσκάφους. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν υψηλές προσδοκίες σε σχέση με την άνεση 

των καθισμάτων και την αισθητική του εσωτερικού του αεροσκάφους ενώ σε 

αντιπαράθεση, δήλωσαν σαφώς χαμηλότερες αντιλήψεις. Το μέγεθος του χάσματος 

ήταν -2,26, γεγονός που υποδηλώνει τη μεγάλη απόκλιση από αυτά που θέλουν οι 

επιβάτες σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν στην ουσία. Το μικρότερο χάσμα 

παρατηρήθηκε στην ερώτηση 21 της ενσυναίσθησης, η οποία αφορούσε τις 

διευρυμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες των αεροπορικών εταιρειών. Το μέγεθος του 
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χάσματος ήταν -0,05, γεγονός που υποδηλώνει πως θα μπορούσε να είναι οριακά 

αποδεκτό. Πάραυτα, η ερώτηση 21 έχει συγκεντρώσει συνολικά χαμηλή βαθμολογία 

στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες, συνεπώς οι πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 

όπως οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ξενοδοχείων, δεν είναι άκρως απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για τις αεροπορικές εταιρείες σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. 

Συγκεντρωτικά, η διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων εμφάνισε το 

μεγαλύτερο αρνητικό χάσμα ενώ η διάσταση της διασφάλισης το μικρότερο. Πιο 

συγκεκριμένα, συνολικά τα εμπράγματα –υλικά στοιχεία είχαν χάσμα -1,63, ακολούθως 

η διάσταση της αξιοπιστίας εμφάνισε χάσμα -1,28, η διάσταση της ανταπόκρισης 

εμφάνισε χάσμα -1,27, η διάσταση της ενσυναίσθησης χάσμα -1,04 και τέλος η 

διάσταση της διασφάλισης χάσμα -0,90. Στα διαγράμματα 4.6-4.10, φαίνονται 

παραστατικά οι μέσοι όροι των προσδοκιών και των αντιλήψεων καθώς και τα χάσματα 

για κάθε μια από τις 5 διαστάσεις της ποιότητας. 

 

 

Διάγραμμα 4.6: Χάσματα στη διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων. 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΡ.1) 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΡ.2) 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΡ.3) 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΡ.4) 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΡ.5) 

6,71 

6,21 

5,75 5,66 

6,35 

5,15 
5,62 

4,19 

3,47 

4,09 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

-1,57 -0,59 -1,56 
-2,19 

-2,26 
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Διάγραμμα 4.7: Χάσματα στη διάσταση της αξιοπιστίας. 

 

 

 

Διάγραμμα 4.8: Χάσματα στη διάσταση της ανταπόκρισης. 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (ΕΡ.6) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (ΕΡ.7) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (ΕΡ.8) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (ΕΡ.9) 

6,74 6,75 
6,51 

6,85 

5,04 
5,40 5,29 

6,00 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

-1,69 -1,35 -1,22 -0,85 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

(ΕΡ.10) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

(ΕΡ.11) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

(ΕΡ.12) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

(ΕΡ.13) 

6,64 6,62 6,67 6,53 

5,82 

4,78 

5,49 
5,28 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

-0,82 -1,83 -1,18 -1,25 



49 
 

 

Διάγραμμα 4.9: Χάσματα στη διάσταση της διασφάλισης. 

 

 

 

Διάγραμμα 4.10: Χάσματα στη διάσταση της ενσυναίσθησης. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

(ΕΡ.14) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

(ΕΡ.15) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

(ΕΡ.16) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

(ΕΡ.17) 

6,52 
6,26 

6,48 
6,75 

5,55 
5,42 

5,58 
5,86 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

-0,96 -0,84 -0,90 -0,89 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(ΕΡ.18) 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(ΕΡ.19) 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(ΕΡ.20) 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(ΕΡ.21) 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(ΕΡ.22) 

5,78 5,81 5,90 

4,82 

6,70 

4,78 
4,99 

4,64 4,77 
4,59 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

-0,99 
-0,82 -1,26 

-0,05 
-2,10 
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4.6 ΧΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες καλούνταν να κατανείμουν 100 

βαθμούς στις 5 διαστάσεις της ποιότητας ανάλογα με τη σημαντικότητα που έχουν για 

αυτούς. Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων φανέρωσαν πως 

η διάσταση της αξιοπιστίας είναι η πιο σημαντική για την αξιολόγηση της ποιότητας 

των αεροπορικών υπηρεσιών, με ποσοστό 30,9% ενώ η διάσταση της ενσυναίσθησης 

βρίσκεται τελευταία με ποσοστό 13,35%. Στο διάγραμμα 4.11 φαίνεται η ιεράρχηση 

σημαντικότητας των διαστάσεων της ποιότητας, όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων. 

 

 

Διάγραμμα 4.11: Σημαντικότητα διαστάσεων ποιότητας του δείγματος (%). 

 

Όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της διάστασης της αξιοπιστίας, όπως φάνηκε από 

την έρευνα, συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στο κομμάτι των προσδοκιών 

(πίνακας 4.7), γεγονός που επιβεβαιώνει την προτίμηση των ερωτηθέντων. Αντίθετα, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διάσταση της ενσυναίσθησης, 

τοποθετείται τελευταία στη σειρά σημαντικότητας. Η αναγνώριση των αναγκών καθώς 

επίσης και της διαφορετικότητας του κάθε επιβάτη, δεν δείχνει να αποτελεί κυρίαρχο 

μέλημα των επιβατών της έρευνας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις χαμηλές 
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βαθμολογίες στις ερωτήσεις των προσδοκιών. Σύμφωνα με τη σειρά σημαντικότητας, 

δεύτερη κατατάσσεται η διάσταση της διασφάλισης (20,48%), δηλαδή οι ικανότητες 

του προσωπικού, οι γνώσεις και η επικοινωνία τους με τους επιβάτες καθώς επίσης και 

η διευκόλυνση χρονοβόρων διαδικασιών επιβίβασης – αποβίβασης. Τρίτη ιεραρχικά 

κατατάσσεται η διάσταση της ανταπόκρισης (17,95%), η οποία αφορά την 

εξυπηρέτηση, την ευγένεια και την πληροφόρηση που παρέχεται στους επιβάτες από το 

προσωπικό μιας αεροπορικής εταιρείας. Επί πρόσθετα, στη διάσταση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση παραπόνων και απολεσθέντων αντικειμένων καθώς 

συνολικά αντιπροσωπεύουν την ταχύτητα και την αποδοτικότητα με την οποία 

αντιμετωπίζονται δύσκολες καταστάσεις. Τέλος, η προτελευταία διάσταση, σύμφωνα 

με τη βαθμολόγηση των ερωτηθέντων, είναι τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία (17,31%), 

δηλαδή οι φυσικές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός καθώς και η ποιότητα των 

παρεχόμενων αγαθών.  

 

Πίνακας 4.9: Χάσμα προσδοκιών – αντιλήψεων με ειδικό βάρος. 

Διαστάσεις Ποιότητας 

Χάσμα (Ρ-Ε) 

χωρίς ειδικό 

βάρος 

Ειδικό 

βάρος (%) 

Χάσμα (Ρ-Ε) 

με ειδικό 

βάρος 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία -1,63 17,31 -0,28 

Αξιοπιστία -1,28 30,90 -0,40 

Ανταπόκριση -1,27 17,95 -0,23 

Διασφάλιση -0,90 20,48 -0,18 

Ενσυναίσθηση -1,04 13,35 -0,14 

Συνολικό αποτέλεσμα 

SERVQUAL 
-1,22 100 -0,25 

 

Το συνολικό αποτέλεσμα του SERVQUAL για την ποιότητα των αεροπορικών 

υπηρεσιών, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα ειδικά βάρη για κάθε διάσταση, είναι -1,22. 

Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο των χασμάτων των 5 

διαστάσεων και ουσιαστικά αποτελεί τη συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

ερωτηθέντων για τις αεροπορικές εταιρείες. Όμως, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι 

εντελώς αληθές καθώς δεν συνυπολογίζει τη σημαντικότητα και κατ’ επέκταση τη 

βαρύτητα των διαστάσεων στους ερωτηθέντες. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4.11, 

κάποιες διαστάσεις εμφανίζουν υψηλότερη σημαντικότητα από άλλες, γεγονός που 

τους αποδίδει ένα ειδικό βάρος στον υπολογισμό της τελικής αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας. Κατά συνέπεια, τα χάσματα που προέκυψαν για τις 5 διαστάσεις της 
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ποιότητας πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη σημαντικότητά τους, προκειμένου να 

υπολογιστεί το τελικό αποτέλεσμα του SERVQUAL.  

Στον πίνακα 4.9, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη διαφορά του τελικού αποτελέσματος 

με ειδικό βάρος και χωρίς, καθώς επίσης και τη διαφορά των επιμέρους χασμάτων για 

κάθε διάσταση. Έπειτα από τον πολλαπλασιασμό των χασμάτων με τα ειδικά τους 

βάρη, η διάσταση της αξιοπιστίας απέκτησε το μεγαλύτερο χάσμα, με τιμή -0,4, καθώς 

έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για τους ερωτηθέντες.  

Το συνολικό αποτέλεσμα του SERVQUAL για τις αεροπορικές υπηρεσίες υποδηλώνει 

την έκταση του χάσματος ή της διαφοράς μεταξύ των χαρακτηριστικών που οι επιβάτες 

θα ήθελαν και αυτών που στην ουσία λαμβάνουν. Στην παρούσα εργασία το τελικό 

αποτέλεσμα με τα ειδικά βάρη είναι -0,25, γεγονός που υποδηλώνει πως η συνολική 

ικανοποίηση των επιβατών από την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών είναι αρκετά 

μειωμένη. 

 

4.6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, υπολογίστηκαν και εκτιμήθηκαν τα 22 χάσματα της 

έρευνας, ενώ αναλύθηκαν συνολικά τα χάσματα για κάθε μια διάσταση της ποιότητας. 

Προχωρώντας, ακολουθεί ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Pearson για τα 

χάσματα των 5 διαστάσεων, με σκοπό να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια σημαντική 

στατιστική σχέση μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r), αξιολογεί την ύπαρξη 

συνάφειας μεταξύ δυο μεταβλητών και την αναλογική τους σχέση. Το αρνητικό 

πρόσημο του συντελεστή, υποδηλώνει αρνητική σχέση και το θετικό αντίστοιχα 

υποδηλώνει θετική συσχέτιση και κατά συνέπεια συνάφεια ανάλογα με την τιμή του. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής r, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αλληλεπίδραση 

της μιας μεταβλητής με την άλλη. Πιο συγκεκριμένα, εμπειρικά ορίζεται πως (Bryman 

& Cramer, 2005):  

 r<0,2 μηδενική σχέση 

 0,2<r<0,4 μικρή σχέση 

 0,4<r<0,6 μέτρια σχέση 
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 r>0,6 εξαιρετικά σημαντική σχέση 

Στον πίνακα 4.10, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα 

SPSS, σχετικά με τη διερεύνηση συσχέτισης των χασμάτων μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 4.10: Συσχέτιση Pearson για τα χάσματα προσδοκιών – αντιλήψεων. 

 

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Pearson 

Correlation 
1 ,448

**
 ,457

**
 ,402

**
 ,540

**
 

Sig. (2-

tailed) 
  0 0 0 0 

N 227 227 227 227 227 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Pearson 

Correlation 
,448

**
 1 ,637

**
 ,539

**
 ,530

**
 

Sig. (2-

tailed) 
0   0 0 0 

N 227 227 227 227 227 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Pearson 

Correlation 
,457

**
 ,637

**
 1 ,604

**
 ,534

**
 

Sig. (2-

tailed) 
0 0   0 0 

N 227 227 227 227 227 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Pearson 

Correlation 
,402

**
 ,539

**
 ,604

**
 1 ,560

**
 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0   0 

N 227 227 227 227 227 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Pearson 

Correlation 
,540

**
 ,530

**
 ,534

**
 ,560

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0 0   

N 227 227 227 227 227 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Όπως είναι εμφανές από τον παραπάνω πίνακα, όλες οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων 

είναι θετικές, γεγονός που σημαίνει πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ τους και 

ενδεχομένως αναλογικότητα. Ένα γενικό κριτήριο για την αξιολόγηση των τιμών του 

συντελεστή r είναι η τιμή του να είναι πάνω από 0,5 (Bryman & Cramer, 2005). Πιο 
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αναλυτικά, η ανάλυση της συσχέτισης των χασμάτων των 5 διαστάσεων για την 

ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών, υπέδειξε πως: 

 η διάσταση των εμπράγματων – υλικών στοιχείων, δεν εμφανίζει στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις με τις άλλες 4 διαστάσεις καθώς ο συντελεστής r 

κυμαίνεται στο 0,4 εκτός από τη διάσταση της ενσυναίσθησης όπου ο 

συντελεστής είναι 0,540. Συνεπώς η σχέση των εμπράγματων – υλικών 

στοιχείων με την ενσυναίσθηση χαρακτηρίζεται μέτρια. 

 Η διάσταση της αξιοπιστίας, εμφανίζει μεγαλύτερες συσχετίσεις με τις άλλες 4 

διαστάσεις, σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς οι τιμές του r κυμαίνονται σε 

υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, παρατηρείται μια αρκετά σημαντική συσχέτιση 

με τη διάσταση της ανταπόκρισης (r=0,637) καθώς επίσης με τη διασφάλιση 

(r=0,539) και την ενσυναίσθηση (r=0,530). 

 Η διάσταση της ανταπόκρισης εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με την 

αξιοπιστία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τη διασφάλιση (r=0,604) και την 

ενσυναίσθηση (r=0,534). 

 Η διάσταση της διασφάλισης, όπως αναφέρθηκε, εμφανίζει μεγαλύτερη θετική 

συσχέτιση με την ανταπόκριση (r=0,604). 

 Τέλος, η διάσταση της ενσυναίσθησης εμφανίζει θετικές συσχετίσεις, 

παρόμοιου μεγέθους με τις άλλες 4, με μεγαλύτερη τη συσχέτιση με τη 

διασφάλιση (r=0,560). 

Συνολικά, τα χάσματα των 5 διαστάσεων της ποιότητας για τις αεροπορικές υπηρεσίες, 

εμφανίζουν σημαντικές στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ τους, ενώ η μεγαλύτερη 

συσχέτιση που προέκυψε είναι ανάμεσα στην ανταπόκριση και την αξιοπιστία. 

 

4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΧΑΣΜΑΤΩΝ - ANOVA 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση διακύμανσης ή ανάλυση ANOVA, με σκοπό να 

διερευνηθεί αν τα χάσματα των 5 διαστάσεων της ποιότητας στις αεροπορικές εταιρείες 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με κάποιες ποιοτικές μεταβλητές. 

Πιο αναλυτικά, οι ποιοτικές μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση είναι 

το φύλο των ερωτηθέντων και η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του τέταρτου κεφαλαίου, το πλήθος του δείγματος 

που συμμετείχε στην έρευνα ήταν 227 άτομα. Η πλειοψηφία αυτού ήταν γυναίκες, με 

ποσοστό 57,7% και άντρες με 42,3%. Με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS δημιουργήθηκαν οι πίνακες Oneway ANOVA για την ανάλυση της διακύμανσης.  

 

Πίνακας 4.11: Χάσματα ανάλογα με το φύλο. 

Φύλο 
Μέσος όρος 

χασμάτων 

Τυπική 

Απόκλιση 
Πλήθος 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία 

Άντρας -1,6917 1,01688 96 

Γυναίκα -1,5878 1,10014 131 

Σύνολο -1,6317 1,06466 227 

Αξιοπιστία 

Άντρας -1,2760 ,92799 96 

Γυναίκα -1,2805 ,92457 131 

Σύνολο -1,2786 ,92397 227 

Ανταπόκριση 

Άντρας -1,1536 ,85868 96 

Γυναίκα -1,3531 ,83198 131 

Σύνολο -1,2687 ,84726 227 

Διασφάλιση 

Άντρας -,8620 ,85906 96 

Γυναίκα -,9275 ,91330 131 

Σύνολο -,8998 ,88942 227 

Ενσυναίσθηση 

Άντρας -1,0896 1,08147 96 

Γυναίκα -1,0107 1,12873 131 

Σύνολο -1,0441 1,10726 227 

 

Στον πίνακα 4.11 φαίνονται τα χάσματα για τις 5 διαστάσεις της ποιότητας ανάλογα με 

το φύλο των ερωτηθέντων. Παρατηρείται μια διαφοροποίηση στις απαντήσεις των δυο 

φύλων και κατά συνέπεια στα χάσματα για κάθε διάσταση. Γενικά, σύμφωνα με τον 

πίνακα, μπορεί εύκολα να βγει το συμπέρασμα πως οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα 

χάσματα συνολικά στις 5 διαστάσεις, με εξαίρεση τη διάσταση των εμπράγματων – 

υλικών στοιχείων όπου οι άντρες είχαν -1.69 και οι γυναίκες -1,58. Η μεγαλύτερη 

διαφορά μεταξύ των δυο φύλων παρατηρείται στη διάσταση της ανταπόκρισης, όπου οι 

γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερο αρνητικό χάσμα κατά 0,2 μονάδες.  
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Στον πίνακα 4.12, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

ANOVA μεταξύ των χασμάτων για τις 5 διαστάσεις και του φύλου των ερωτηθέντων. 

Το Sig στον πίνακα υποδηλώνει το επίπεδο σημαντικότητας και κατά συνέπεια την 

ύπαρξη ή μη, σημαντικής στατιστικής διαφοράς μεταξύ των δυο αυτών μεταβλητών 

(Meyers, Gamst & Guarino, 2013).  

 

Πίνακας 4.12: Ανάλυση ANOVA μεταξύ των χασμάτων και του φύλου. 

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ,598 1 ,598 ,526 ,469 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ,001 1 ,001 ,001 ,971 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 2,203 1 2,203 3,097 ,080 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ,238 1 ,238 ,300 ,585 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ,345 1 ,345 ,280 ,597 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ANOVA, παρατηρείται πως καμία σχέση μεταξύ 

του φύλου και των χασμάτων για τις 5 διαστάσεις, δεν είναι στατιστικά σημαντική 

καθώς οι τιμές του Sig είναι πολύ μεγαλύτερες από την κρίσιμη (0,05). Κατά συνέπεια, 

τα χάσματα των 5 διαστάσεων δεν εμφανίζουν διαφορές ανάλογα με το φύλο των 

ερωτηθέντων και δεν υπάρχει κάποια αιτιολογική σχέση μεταξύ τους. 

Ακολούθως, στον πίνακα 4.13, παρουσιάζονται τα χάσματα για κάθε διάσταση ανάλογα 

με την ηλιακή ομάδα των ερωτηθέντων. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των 

μετρήσεων είναι 226 καθώς παραλήφθηκε η ηλιακή ομάδα «κάτω των 20 ετών» γιατί 

αποτελούταν από ένα άτομο. 
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Πίνακας 4.13: Χάσματα ανάλογα με την ηλιακή ομάδα. 

 

 

Ηλικιακή 

Ομάδα 

Μέσος όρος 

χασμάτων 

Τυπική 

Απόκλιση 
Πλήθος 

Εμπράγματα - Υλικά στοιχεία 

20-30 ετών -1,5848 1,07978 79 

30-40 ετών -1,3970 ,98688 67 

40-50 ετών -1,8830 1,08020 53 

50-60 ετών -2,0333 ,99506 24 

άνω των 60 

ετών 
-,5333 1,17189 3 

Σύνολο -1,6327 1,06691 226 

Αξιοπιστία 

20-30 ετών -1,2690 ,96474 79 

30-40 ετών -1,2015 ,89320 67 

40-50 ετών -1,4340 ,96967 53 

50-60 ετών -1,2396 ,84532 24 

άνω των 60 

ετών 
-1,0000 ,25000 3 

Σύνολο -1,2810 ,92534 226 

Ανταπόκριση 

20-30 ετών -1,2373 ,93789 79 

30-40 ετών -1,1604 ,80211 67 

40-50 ετών -1,4670 ,74846 53 

50-60 ετών -1,2396 ,88918 24 

άνω των 60 

ετών 
-1,2500 ,66144 3 

Σύνολο -1,2688 ,84914 226 

Διασφάλιση 

20-30 ετών -,8829 ,92407 79 

30-40 ετών -,8582 ,90372 67 

40-50 ετών -,9811 ,82166 53 

50-60 ετών -,9271 ,97657 24 

άνω των 60 

ετών 
-,6667 ,52042 3 

Σύνολο -,9004 ,89134 226 

Ενσυναίσθηση 

20-30 ετών -1,1038 1,10934 79 

30-40 ετών -,8299 1,10000 67 

40-50 ετών -1,2868 1,07382 53 

50-60 ετών -1,0750 1,13262 24 

άνω των 60 

ετών 
,2000 ,52915 3 

Σύνολο -1,0451 1,10959 226 
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Οι βασικές διαφορές που παρατηρούνται στον παραπάνω πίνακα, έγκειται κυρίως 

στους ερωτηθέντες άνω των 60 ετών, καθώς σε αυτή την ομάδα παρατηρούνται κάποιες 

διαφορές στα χάσματα σε σχέση με τις άλλες. Ειδικότερα, στη διάσταση των 

εμπράγματων – υλικών στοιχείων, της ανταπόκρισης και της ενσυναίσθησης υπάρχουν 

αρκετά μεγάλες διαφορές στα χάσματα σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. 

Πάραυτα, η ανάλυση ANOVA που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.14, δείχνει πως 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στη διάσταση των εμπράγματων – 

υλικών στοιχείων. 

 

Πίνακας 4.14: Ανάλυση ANOVA μεταξύ των χασμάτων και της ηλικίας. 

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 14,702 4 3,675 3,365 ,011 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1,953 4 ,488 ,566 ,688 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 2,968 4 ,742 1,030 ,393 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ,670 4 ,167 ,208 ,934 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 11,145 4 2,786 2,316 ,058 

 

Η τιμή του Sig (p value) είναι 0,011 για τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία, γεγονός που 

υποδηλώνει σημαντικότητα. Συνεπώς, υπάρχει κάποια αιτιολογική σχέση μεταξύ του 

χάσματος που υπολογίστηκε για τη διάσταση των εμπράγματων στοιχείων με τις 5 

ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε εκτίμηση της ποιότητας που προσφέρουν οι 

διάφορες αεροπορικές εταιρείες, από την οπτική των επιβατών, υπολογίζοντας τη 

συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ο κλάδος των 

αερομεταφορών για την παρούσα μελέτη είναι το γεγονός πως οι αεροπορικές 

υπηρεσίες είναι πολυδιάστατες και χαρακτηρίζονται από διάφορα υλικά και άυλα 

χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μέτρηση της 

ποιότητας αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επιβατών. Ο κλάδος 

των αερομεταφορών είναι ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κλάδος, με πληθώρα 

εταιρειών να δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Πέραν της μαζικής μεταφοράς, ο κλάδος 

αυτός αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού αλλά και της παγκόσμιας 

οικονομίας με μεγάλο αριθμό επαγγελματικών ειδικοτήτων και οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, οι αεροπορικές εταιρείες, στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού, προσπαθούν να βελτιώσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών τους προκειμένου να ξεχωρίσουν στη συνείδηση των καταναλωτών και να 

προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές. 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στις αρχικές μελέτες των Parasuraman, 

Zeithaml και Berry (1988, 1991) για την μέτρηση της ποιότητας στις υπηρεσίες, με τη 

χρήση του μοντέλου SERVQUAL. Το δείγμα που συλλέχθηκε στην παρούσα έρευνα 

ήταν 227 άτομα, από τα οποία τα 131 ήταν γυναίκες και τα 96 άντρες. Η ανάλυση που 

έγινε στα δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων υπέδειξε πως, η 

πλειοψηφία χρησιμοποιεί τα αεροπλάνα για λόγους διακοπών και σε περιόδους εορτών, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τα χρησιμοποιεί μια με δυο φορές το χρόνο. Το 

σημαντικότερο εύρημα σε αυτό το κομμάτι της μελέτης ήταν πως η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων (52%) θεωρεί την τιμή των εισιτηρίων ως το βασικότερο κριτήριο για την 

επιλογή μιας αεροπορικής εταιρείας. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα σχολιάστηκε και 

στην κύρια έρευνα και πιθανόν αποδίδεται σε δυο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, η 

οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, η οποία έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση των 

εισοδημάτων άρα και του προϋπολογισμού των καταναλωτών στις υπηρεσίες 

μεταφοράς και δεύτερον, η εμφάνιση πολλών εταιρειών LCC με αρκετά χαμηλές τιμές 
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έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες στη μείωση των τιμών τους προκειμένου να τις 

ανταγωνιστούν.  

Η επεξεργασία των 227 ερωτηματολογίων, σχετικά με τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις των επιβατών, υπέδειξε πως συνολικά, όπως ήταν αναμενόμενο, οι 22 

ερωτήσεις των προσδοκιών συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ των 

αντιλήψεων αρκετά χαμηλότερες. Συνολικά, το μεγαλύτερο μέσο όρο, στις προσδοκίες, 

συγκέντρωσε η διάσταση της αξιοπιστίας και το χαμηλότερο η διάσταση της 

ενσυναίσθησης. Αυτό αποτελεί κριτήριο για τα επιμέρους χαρακτηριστικά που 

ενδιαφέρουν τους επιβάτες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας αεροπορικής 

υπηρεσίας. Αντιστοίχως, στις αντιλήψεις, το μεγαλύτερο μέσο όρο συγκέντρωσε η 

διάσταση της διασφάλισης και το χαμηλότερο τα εμπράγματα – υλικά στοιχεία. 

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών των ερωτηθέντων στις 

22 ερωτήσεις της έρευνας, δημιούργησε αρνητικά χάσματα με αρκετές διακυμάνσεις 

μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο χάσμα παρατηρήθηκε στα εμπράγματα – υλικά στοιχεία 

και αντίστοιχα το μικρότερο στη διάσταση της διασφάλισης. Όμως, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης για τους ερωτηθέντες, τα παραπάνω 

αποτελέσματα άλλαξαν. Η διάσταση της αξιοπιστίας, σύμφωνα με τη πλειοψηφία του 

δείγματος, εμπεριέχει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση της 

αεροπορικής υπηρεσίας και τελευταία είναι η διάσταση της ενσυναίσθησης. Κατά 

συνέπεια, συνυπολογίζοντας τα ειδικά βάρη για τις 5 διαστάσεις της ποιότητας, τα 

χάσματα αλλάζουν, όπως και το τελικό αποτέλεσμα για την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. 

Με τα ειδικά βάρη, η διάσταση της αξιοπιστίας απέκτησε το μεγαλύτερο χάσμα (-0,40), 

ενώ το μικρότερο η διάσταση της ενσυναίσθησης (-0,14). Συνολικά, το τελικό 

αποτέλεσμα του SERVQUAL της έρευνας για τις αεροπορικές υπηρεσίες, είναι -0,25. 

Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει αρκετά κενά μεταξύ των αεροπορικών υπηρεσιών 

που θέλουν να λαμβάνουν οι επιβάτες και αυτών που στην ουσία δέχονται.  

Η παρούσα έρευνα αφορά γενικά στις αεροπορικές εταιρείες χωρίς να επικεντρώνεται 

σε κάποια συγκεκριμένη, με σκοπό να εξαχθεί μια γενική εικόνα για την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, τα αρνητικά 

αποτελέσματα του SERVQUAL, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αεροπορικές 

εταιρείες για αναδιοργάνωση των διαδικασιών τους, βελτίωση προβληματικών 

στοιχείων και ενδεχομένως προσανατολισμό και δέσμευση στην ποιότητα. Δεδομένου 

του γεγονότος πως όλες οι διαστάσεις της ποιότητας για τις αεροπορικές υπηρεσίες 

εμφάνισαν αρνητικά χάσματα, οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν  επικεντρωθούν σε 
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αυτά με σκοπό την εξομάλυνση τους και την ενίσχυση των χαρακτηριστικών που, 

σύμφωνα με την έρευνα, έχουν σημασία για τους επιβάτες. Η ικανότητα μιας 

αεροπορικής εταιρείας να παρέχει αυτό που υπόσχεται με ακρίβεια, συνέπεια και 

επαγγελματισμό είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για το δείγμα της έρευνας, 

καθώς εμπεριέχεται στη διάσταση της αξιοπιστίας. Κατά συνέπεια, αυτό αποτελεί 

ένδειξη για πολλές εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις 

πληροφορίες με τους επιβάτες αλλά και τους υπαλλήλους τους, να φροντίσουν να είναι 

όσο το δυνατόν πιο συνεπείς στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των πτήσεων αλλά και να 

μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια. 

Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας, ολοκληρώθηκε με μια 

σειρά στατιστικών μεθόδων συσχέτισης για τα χάσματα των 5 διαστάσεων της 

ποιότητας, τόσο μεταξύ τους αλλά και με ποιοτικές μεταβλητές. Εν προκειμένω, τα 

χάσματα των 5 διαστάσεων εμφανίζουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους, γεγονός που 

υποδηλώνει την αλληλεπίδραση του ενός με το άλλο σε ένα βαθμό. Τη μεγαλύτερη 

θετική συσχέτιση εμφάνισε το χάσμα της ανταπόκρισης με το χάσμα της αξιοπιστίας με 

τιμή r=0,637. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε  ανάλυση διακύμανσης ή ανάλυση 

ANOVA των χασμάτων με την ηλικία των ερωτηθέντων και με το φύλο τους. Δεν 

παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και των 

χασμάτων για τις 5 διαστάσεις, δηλαδή, οι άντρες και οι γυναίκες δεν εμφάνισαν 

μεγάλες διαφορές στις απαντήσεις τους σε σχέση με τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις. 

Η ανάλυση διακύμανσης των χασμάτων με την ηλιακή ομάδα του δείγματος υπέδειξε 

την ύπαρξη μιας σημαντικής στατιστικής σχέσης με τη διάσταση των εμπράγματων – 

υλικών στοιχείων. Το συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να αιτιολογηθεί λόγω της φύσης 

των εμπράγματων στοιχείων. Σε ένα βαθμό είναι λογικό, οι διάφορες ηλικιακές ομάδες, 

να αξιολογούν διαφορετικά την εμφάνιση του προσωπικού, τη διακόσμηση του χώρου 

καθώς επίσης την ποικιλία και την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών εν ώρα πτήσης. 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η παρούσα έρευνα παρήγαγε 

αποτελέσματα παρόμοια με αντίστοιχες έρευνες στον κλάδο των αερομεταφορών, 

απέτυχε να συμμορφωθεί με την πολυδιάστατη φύση του SERVQUAL. Αυτό, όπως 

αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 4, οφείλεται στην επικάλυψη κάποιων διαστάσεων της 

ποιότητας μεταξύ τους και την ένταξη τους σε περισσότερους από έναν παράγοντα 

κατά την ανάλυση εγκυρότητας του μοντέλου. Συνεπώς, η χρήση του SERVQUAL σε 

διάφορα είδη υπηρεσιών απαιτεί προσοχή και στην περίπτωση των αεροπορικών 

υπηρεσιών απαιτεί επαναπροσδιορισμό και τροποποιήσεις. Το αρχικό μοντέλο των 
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Parasuraman, Zeithaml και Berry (1988) αποτελεί ένα «σκελετό» ή αλλιώς μια βασική 

αφετηρία για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου και την περαιτέρω εκτίμηση της 

ποιότητας στις υπηρεσίες. Στον τομέα των αερομεταφορών, ενδεχομένως να χρειάζεται 

κάποιες τροποποιήσεις ως προς τις διαστάσεις και γενικότερα προσαρμογή στα 

χαρακτηριστικά που τον αφορούν. Πάραυτα, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

χαρακτηρίζονται από υψηλούς συντελεστές αξιοπιστίας και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των αεροπορικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τέλος, υπάρχει η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και έρευνα 

για την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε 

μεμονωμένες Ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SERVQUAL 

 

SERVQUAL για την ποιότητα των αεροπορικών υπηρεσιών. 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τις αεροπορικές εταιρείες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 μέρη, στα οποία 

καλείστε να απαντήσετε με κλίμακα και πολλαπλή επιλογή. Στα πρώτα 2 μέρη του 

ερωτηματολογίου, καλείστε να απαντήσετε σε κλίμακα Likert με διαβάθμιση 7 

σημείων, όπου το 1 υποδηλώνει "Διαφωνώ Απόλυτα" και το 7 "Συμφωνώ Απόλυτα". 

 

ΜΈΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ – EXPECTATIONS 

Ακολουθούν 22 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τις προσδοκίες σας για την ποιότητα των 

αεροπορικών υπηρεσιών. Για κάθε πρόταση, επιλέξτε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει 

το βαθμό που μια αεροπορική εταιρεία πρέπει κατά τη γνώμη σας να έχει αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, αν συμφωνείτε πως μια αεροπορική εταιρεία 

πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κάποιο χαρακτηριστικό, επιλέξτε το νούμερο 7 ενώ αν 

θεωρείται πως δεν χρειάζεται να το διαθέτει καθόλου, επιλέξτε το νούμερο 1. 

Εμπράγματα – Υλικά στοιχεία 

Ε1. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό. 

Ε2. Η εμφάνιση του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να είναι 

προσεγμένη (στολές αεροσυνοδών και γενικότερη εμφάνιση). 

Ε3. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι σημαντικό να παρέχουν υψηλής ποιότητας αγαθά 

(γεύματα, snack, ποτά κ.α.). 

Ε4. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία εν ώρα 

πτήσης (ταινίες, internet, email κ.α.). 
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Ε5. Το εσωτερικό των αεροσκαφών πρέπει να είναι ελκυστικό και να προσφέρει άνεση 

(αναπαυτικά καθίσματα, τουαλέτες και αισθητική του χώρου). 

Αξιοπιστία 

Ε6. Στις αεροπορικές εταιρείες, είναι σημαντικό να τηρούνται οι καθορισμένες ώρες 

αφίξεων και αναχωρήσεων. 

Ε7. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να είναι αξιόπιστες και να παρέχουν σωστές και 

ακριβείς πληροφορίες. 

Ε8. Η αεροπορική υπηρεσία,  είναι σημαντικό να προσφέρεται σωστά από την πρώτη 

φορά. 

Ε9. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους επιβάτες. 

Ανταπόκριση 

Ε10. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να είναι πρόθυμο να βοηθήσει 

και να εξυπηρετήσει τους επιβάτες. 

Ε11. Στις αεροπορικές εταιρείες η διαχείριση παραπόνων και απολεσθέντων 

αντικειμένων πρέπει να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά. 

Ε12. Το προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζει απροσδόκητες καταστάσεις με ψυχραιμία 

και αποτελεσματικότητα. 

Ε13. Οι διαδικασίες check-in και φόρτωσης αποσκευών πρέπει να είναι γρήγορες και 

αποδοτικές. 

Διασφάλιση 

Ε14. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

επιβάτες. 

Ε15. Το προσωπικό πρέπει να έχει γνώσεις για να είναι σε θέση να απαντήσει σε 

πιθανές ερωτήσεις των επιβατών. 

Ε16. Το προσωπικό πρέπει να έχει υπομονή κατά την επίλυση προβλημάτων πριν, μετά 

και κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

Ε17. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια - διασφάλιση στις 

οικονομικές συναλλαγές με τους επιβάτες. 
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Ενσυναίσθηση 

Ε18. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να δίνει ξεχωριστή προσοχή σε 

κάθε επιβάτη. 

Ε19. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να αναγνωρίζει και να κατανοεί 

τις ανάγκες όλων των επιβατών. 

Ε20. Τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών πρέπει να είναι ευέλικτα και τακτικά 

ανάλογα με τη ζήτηση των επιβατών. 

Ε21. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να έχουν διευρυμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία κ.α.). 

Ε22. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν  έγκαιρη ενημέρωση στους επιβάτες 

σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης των πτήσεων. 

 

ΜΈΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ – PERCEPTIONS 

Ακολουθούν 22 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τις αντιλήψεις σας σχετικά με τις 

υπηρεσίες που σας έχουν προσφέρει οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε 

ταξιδέψει. Για κάθε πρόταση, επιλέξτε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το βαθμό που οι 

αεροπορικές εταιρείες διέθεταν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, αν 

συμφωνείτε απόλυτα πως διέθεταν κάποιο χαρακτηριστικό, επιλέξτε το νούμερο 7 ενώ 

αν θεωρείται πως δε το διέθεταν καθόλου επιλέξτε το νούμερο 1. 

Εμπράγματα – Υλικά στοιχεία 

Ρ1. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει είχαν σύγχρονο εξοπλισμό. 

Ρ2. Η εμφάνιση του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών που έχετε ταξιδέψει ήταν 

προσεγμένη (στολές αεροσυνοδών και γενικότερη εμφάνιση). 

Ρ3. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει παρείχαν υψηλής ποιότητας 

αγαθά (γεύματα, snack, ποτά κ.α.). 

Ρ4. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει παρείχαν υψηλής ποιότητας 

ψυχαγωγία εν ώρα πτήσης (ταινίες, internet, email κ.α.). 
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P5. Το εσωτερικό των αεροσκαφών με τα οποία έχετε ταξιδέψει ήταν ελκυστικό και 

σας  προσέφερε άνεση (αναπαυτικά καθίσματα, τουαλέτες και αισθητική του χώρου). 

Αξιοπιστία 

Ρ6. Στις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει, τηρούνταν οι 

καθορισμένες ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων. 

Ρ7. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει ήταν αξιόπιστες και σας 

παρείχαν σωστές και ακριβείς πληροφορίες. 

Ρ8. Η αεροπορική υπηρεσία με τις εταιρείες που ταξιδέψατε  ήταν σωστή από την 

πρώτη φορά. 

Ρ9. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει, σας προσέφεραν ασφάλεια. 

Ανταπόκριση 

Ρ10. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών που έχετε ταξιδέψει ήταν πρόθυμο να 

σας βοηθήσει και να σας εξυπηρετήσει. 

Ρ11. Στις αεροπορικές εταιρείες που έχετε ταξιδέψει, η διαχείριση παραπόνων και 

απολεσθέντων αντικειμένων ήταν γρήγορη και αποδοτική. 

Ρ12. Η αντιμετώπιση των απροσδόκητων καταστάσεων από το προσωπικό ήταν 

ψύχραιμη και αποτελεσματική. 

Ρ13. Οι διαδικασίες check-in και φόρτωσης αποσκευών ήταν γρήγορες και αποδοτικές. 

Διασφάλιση 

Ρ14. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών με τις οποίες έχετε ταξιδέψει σας 

ενέπνεε εμπιστοσύνη. 

Ρ15. Το προσωπικό είχε γνώσεις για να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις σας. 

Ρ16. Το προσωπικό είχε υπομονή κατά την επίλυση προβλημάτων πριν, μετά και κατά 

τη διάρκεια της πτήσης. 

Ρ17. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει σας προσέφεραν ασφάλεια 

- διασφάλιση στις οικονομικές συναλλαγές. 
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Ενσυναίσθηση 

Ρ18. Το προσωπικό σας αντιμετώπιζε με ξεχωριστή προσοχή. 

Ρ19. Το προσωπικό αναγνώριζε και να κατανοούσε τις ανάγκες σας. 

Ρ20. Τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών με τις οποίες έχετε ταξιδέψει ήταν 

ευέλικτα και τακτικά. 

Ρ21. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει είχαν διευρυμένες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία κ.α.). 

Ρ22. Οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχετε ταξιδέψει, σας παρείχαν έγκαιρη 

ενημέρωση σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης των πτήσεων. 

 

ΜΈΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρακάτω παρατίθενται οι 5 διαστάσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες και εν προκειμένω 

για τις αεροπορικές εταιρείες. Παρακαλώ να κατανείμετε το σύνολο των 100 βαθμών 

ανάμεσα στα 5 χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη σημαντικότητα που έχουν για εσάς. 

Επιβεβαιώστε ότι το άθροισμα των 5 διαστάσεων είναι 100. 

1. Εμπράγματα - Υλικά Στοιχεία (φυσικές εγκαταστάσεις, εμφάνιση προσωπικού, 

διακόσμηση χώρου,  παρεχόμενα αγαθά) 

2. Αξιοπιστία (η ικανότητα μιας εταιρείας να παρέχει αυτό που υπόσχεται με 

ακρίβεια και συνέπεια) 

3. Ανταπόκριση (η προθυμία ή η ετοιμότητα για εξυπηρέτηση και παροχή 

πληροφοριών, ταχύτητα διαχείρισης παραπόνων) 

4. Διασφάλιση (οι γνώσεις και η ευγένεια του προσωπικού, η ικανότητα να 

εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια, διευκόλυνση διαδικασιών) 

5. Ενσυναίσθηση (εξατομικευμένη φροντίδα και προσοχή σε κάθε επιβάτη, 

αναγνώριση των αναγκών και της διαφορετικότητας) 
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ΜΈΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΛΟ 

o Άντρας 

o Γυναίκα 

ΗΛΙΑΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

o Κάτω των 20 ετών 

o 20-30 ετών 

o 30-40 ετών 

o 40-50 ετών 

o 50-60 ετών 

o Άνω των 60 ετών 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

o Ιδιωτικός υπάλληλος 

o Δημόσιος υπάλληλος 

o Ελεύθερος επαγγελματίας 

o Φοιτητής/ σπουδαστής 

o Συνταξιούχος 

o Οικιακά 

o Άνεργος 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

o Αθήνα 

o Θεσσαλονίκη 

o Άλλο 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

o Διακοπές (περίοδοι εορτών) 

o Επαγγελματικοί 

o Προσωπικοί 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

o 1-2 φορές την εβδομάδα 

o 1-2 φορές το μήνα 

o Πάνω από 3 φορές το μήνα 

o 1-2 φορές το χρόνο 

o Πάνω από 3 φορές το χρόνο 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

o Αξιοπιστία – Ασφάλεια εταιρείας 

o Διαφήμιση – εικόνα εταιρείας 

o Πρόγραμμα επιβράβευσης μιλιών (miles & bonus) 

o Συστάσεις από τρίτους (Word Of Mouth) 

o Τιμή εισιτηρίων 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,938 22 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ε1. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να έχουν σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

132,27 170,102 ,721 ,934 

Ε2. Η εμφάνιση του 

προσωπικού των αεροπορικών 

εταιρειών πρέπει να είναι 

προσεγμένη (στολές 

αεροσυνοδών και γενικότερη 

εμφάνιση). 

132,78 168,465 ,616 ,935 

Ε3. Οι αεροπορικές εταιρείες 

είναι σημαντικό να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας αγαθά 

(γεύματα, snack, ποτά κ.α.). 

133,24 163,660 ,567 ,937 

Ε4. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να παρέχουν υψηλής 

ποιότητας ψυχαγωγία εν ώρα 

πτήσης (ταινίες, internet, email 

κ.α.). 

133,33 165,150 ,531 ,937 
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Ε5. Το εσωτερικό των 

αεροσκαφών πρέπει να είναι 

ελκυστικό και να προσφέρει 

άνεση (αναπαυτικά καθίσματα, 

τουαλέτες και αισθητική του 

χώρου). 

132,64 168,621 ,639 ,934 

Ε6. Στις αεροπορικές εταιρείες, 

είναι σημαντικό να τηρούνται 

οι καθορισμένες ώρες αφίξεων 

και αναχωρήσεων. 

132,25 171,401 ,719 ,934 

Ε7. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να είναι αξιόπιστες και 

να παρέχουν σωστές και 

ακριβείς πληροφορίες. 

132,24 172,315 ,655 ,935 

Ε8. Η αεροπορική υπηρεσία,  

είναι σημαντικό να 

προσφέρεται σωστά από την 

πρώτη φορά. 

132,48 169,295 ,652 ,934 

Ε9. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να προσφέρουν 

ασφάλεια στους επιβάτες. 

132,14 172,517 ,706 ,934 

Ε10. Το προσωπικό των 

αεροπορικών εταιρειών πρέπει 

να είναι πρόθυμο να βοηθήσει 

και να εξυπηρετήσει τους 

επιβάτες. 

132,34 171,076 ,687 ,934 

Ε11. Στις αεροπορικές 

εταιρείες η διαχείριση 

παραπόνων και απολεσθέντων 

αντικειμένων πρέπει να γίνεται 

γρήγορα και αποδοτικά. 

132,37 169,960 ,671 ,934 

Ε12. Το προσωπικό πρέπει να 

αντιμετωπίζει απροσδόκητες 

καταστάσεις με ψυχραιμία και 

αποτελεσματικότητα. 

132,32 171,200 ,708 ,934 

Ε13. Οι διαδικασίες check-in 

και φόρτωσης αποσκευών 

πρέπει να είναι γρήγορες και 

αποδοτικές. 

132,46 167,842 ,766 ,933 

Ε14. Το προσωπικό των 

αεροπορικών εταιρειών πρέπει 

να εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

επιβάτες. 

132,47 168,233 ,729 ,933 
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Ε15. Το προσωπικό πρέπει να 

έχει γνώσεις για να είναι σε 

θέση να απαντήσει σε πιθανές 

ερωτήσεις των επιβατών. 

132,73 165,766 ,710 ,933 

Ε16. Το προσωπικό πρέπει να 

έχει υπομονή κατά την επίλυση 

προβλημάτων πριν, μετά και 

κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

132,51 168,304 ,742 ,933 

Ε17. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να προσφέρουν 

ασφάλεια - διασφάλιση στις 

οικονομικές συναλλαγές με 

τους επιβάτες. 

132,23 171,472 ,723 ,934 

Ε18. Το προσωπικό των 

αεροπορικών εταιρειών πρέπει 

να δίνει ξεχωριστή προσοχή σε 

κάθε επιβάτη. 

133,21 165,300 ,571 ,936 

Ε19. Το προσωπικό των 

αεροπορικών εταιρειών πρέπει 

να αναγνωρίζει και να 

κατανοεί τις ανάγκες όλων των 

επιβατών. 

133,18 164,096 ,615 ,935 

Ε20. Τα δρομολόγια των 

αεροπορικών εταιρειών πρέπει 

να είναι ευέλικτα και τακτικά 

ανάλογα με τη ζήτηση των 

επιβατών. 

133,09 163,859 ,609 ,935 

Ε21. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να έχουν διευρυμένες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 

ξενοδοχεία κ.α.). 

134,16 162,199 ,493 ,940 

Ε22. Οι αεροπορικές εταιρείες 

πρέπει να παρέχουν  έγκαιρη 

ενημέρωση στους επιβάτες σε 

περιπτώσεις καθυστέρησης ή 

ακύρωσης των πτήσεων. 

132,29 170,729 ,657 ,934 
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 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,934 22 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Ρ1. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει είχαν 

σύγχρονο εξοπλισμό. 

106,67 307,238 ,632 ,931 

Ρ2. Η εμφάνιση του 

προσωπικού των 

αεροπορικών 

εταιρειών που έχετε 

ταξιδέψει ήταν 

προσεγμένη (στολές 

αεροσυνοδών και 

γενικότερη εμφάνιση). 

106,20 309,605 ,593 ,932 

Ρ3. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει 

παρείχαν υψηλής 

ποιότητας αγαθά 

(γεύματα, snack, ποτά 

κ.α.). 

107,63 306,634 ,551 ,932 

Ρ4. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει 

παρείχαν υψηλής 

ποιότητας ψυχαγωγία 

εν ώρα πτήσης 

(ταινίες, internet, email 

κ.α.). 

108,35 303,564 ,451 ,935 
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P5. Το εσωτερικό των 

αεροσκαφών με τα 

οποία έχετε ταξιδέψει 

ήταν ελκυστικό και 

σας  προσέφερε άνεση 

(αναπαυτικά 

καθίσματα, τουαλέτες 

και αισθητική του 

χώρου). 

107,73 300,748 ,604 ,931 

Ρ6. Στις αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει, 

τηρούνταν οι 

καθορισμένες ώρες 

αφίξεων και 

αναχωρήσεων. 

106,78 299,564 ,664 ,930 

Ρ7. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει ήταν 

αξιόπιστες και σας 

παρείχαν σωστές και 

ακριβείς πληροφορίες. 

106,42 303,369 ,682 ,930 

Ρ8. Η αεροπορική 

υπηρεσία με τις 

εταιρείες που 

ταξιδέψατε  ήταν 

σωστή από την πρώτη 

φορά. 

106,53 298,409 ,709 ,930 

Ρ9. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει, σας 

προσέφεραν ασφάλεια. 

105,82 308,591 ,630 ,931 

Ρ10. Το προσωπικό 

των αεροπορικών 

εταιρειών που έχετε 

ταξιδέψει ήταν 

πρόθυμο να σας 

βοηθήσει και να σας 

εξυπηρετήσει. 

106,00 305,845 ,716 ,930 
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Ρ11. Στις αεροπορικές 

εταιρείες που έχετε 

ταξιδέψει, η διαχείριση 

παραπόνων και 

απολεσθέντων 

αντικειμένων ήταν 

γρήγορη και 

αποδοτική. 

107,04 302,078 ,561 ,932 

Ρ12. Η αντιμετώπιση 

των απροσδόκητων 

καταστάσεων από το 

προσωπικό ήταν 

ψύχραιμη και 

αποτελεσματική. 

106,33 305,796 ,647 ,931 

Ρ13. Οι διαδικασίες 

check-in και φόρτωσης 

αποσκευών ήταν 

γρήγορες και 

αποδοτικές. 

106,54 306,338 ,572 ,932 

Ρ14. Το προσωπικό 

των αεροπορικών 

εταιρειών με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει σας 

ενέπνεε εμπιστοσύνη. 

106,27 304,790 ,728 ,930 

Ρ15. Το προσωπικό 

είχε γνώσεις για να 

απαντήσει σε πιθανές 

ερωτήσεις σας. 

106,40 304,002 ,655 ,931 

Ρ16. Το προσωπικό 

είχε υπομονή κατά την 

επίλυση προβλημάτων 

πριν, μετά και κατά τη 

διάρκεια της πτήσης. 

106,24 305,049 ,691 ,930 

Ρ17. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει σας 

προσέφεραν ασφάλεια 

- διασφάλιση στις 

οικονομικές 

συναλλαγές. 

105,96 307,622 ,588 ,932 

Ρ18. Το προσωπικό 

σας αντιμετώπιζε με 

ξεχωριστή προσοχή. 

107,04 297,742 ,651 ,931 
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Ρ19. Το προσωπικό 

αναγνώριζε και να 

κατανοούσε τις 

ανάγκες σας. 

106,83 300,175 ,694 ,930 

Ρ20. Τα δρομολόγια 

των αεροπορικών 

εταιρειών με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει ήταν 

ευέλικτα και τακτικά. 

107,18 298,571 ,598 ,932 

Ρ21. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει είχαν 

διευρυμένες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

(ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων, 

ξενοδοχεία κ.α.). 

107,05 306,250 ,423 ,935 

Ρ22. Οι αεροπορικές 

εταιρείες με τις οποίες 

έχετε ταξιδέψει, σας 

παρείχαν έγκαιρη 

ενημέρωση σε 

περιπτώσεις 

καθυστέρησης ή 

ακύρωσης των 

πτήσεων. 

107,22 297,272 ,599 ,932 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 

 

 

Φύλο: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άντρας 96 42,3 42,3 42,3 

Γυναίκα 131 57,7 57,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
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Ηλικιακή Ομάδα: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20 - 30 ετών 79 34,8 34,8 34,8 

30 - 40 ετών 67 29,5 29,5 64,3 

40 - 50 ετών 53 23,3 23,3 87,7 

50 - 60 ετών 24 10,6 10,6 98,2 

άνω των 60 ετών 3 1,3 1,3 99,6 

κάτω των 20 ετών 1 ,4 ,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
 

 

Επάγγελμα: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulati

ve 

Percent 

Valid 

Άνεργος 1 ,4 ,4 ,4 

Δημόσιος υπάλληλος 38 16,7 16,7 17,2 

Ελεύθερος επαγγελματίας 50 22,0 22,0 39,2 

Ιδιωτικός υπάλληλος 81 35,7 35,7 74,9 

Οικιακά 5 2,2 2,2 77,1 

Συνταξιούχος 8 3,5 3,5 80,6 

Φοιτητής / Σπουδαστής 44 19,4 19,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
 

 

 

Περιοχή διαμονής: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αθήνα 52 22,9 22,9 22,9 

Ελλάδα 26 11,5 11,5 34,4 

Εξωτερικό 12 5,3 5,3 39,6 

Θεσσαλονίκη 137 60,4 60,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,892 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1933,163 

df 231 

Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative 

% 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,457 33,895 33,895 7,457 33,895 33,895 3,646 16,573 16,573 

2 1,830 8,318 42,213 1,830 8,318 42,213 3,211 14,594 31,167 

3 1,447 6,579 48,792 1,447 6,579 48,792 2,880 13,092 44,260 

4 1,154 5,243 54,036 1,154 5,243 54,036 2,066 9,393 53,653 

5 1,073 4,875 58,911 1,073 4,875 58,911 1,157 5,258 58,911 

6 ,942 4,281 63,192 
      

7 ,856 3,890 67,082 
      

8 ,842 3,829 70,911 
      

9 ,743 3,378 74,289 
      

10 ,643 2,921 77,210 
      

11 ,618 2,809 80,019 
      

12 ,574 2,610 82,629 
      

13 ,528 2,399 85,028 
      

14 ,513 2,330 87,358 
      

15 ,443 2,014 89,371 
      

16 ,413 1,878 91,249 
      

17 ,408 1,854 93,103 
      

18 ,360 1,637 94,740 
      

19 ,321 1,461 96,201 
      

20 ,311 1,413 97,615 
      

21 ,282 1,283 98,898 
      

22 ,243 1,102 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ANOVA ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 

 

 ΧΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΦΥΛΟ 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 Φύλο: Mean Std. Deviation N 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Άντρας -1,6917 1,01688 96 

Γυναίκα -1,5878 1,10014 131 

Total -1,6317 1,06466 227 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Άντρας -1,2760 ,92799 96 

Γυναίκα -1,2805 ,92457 131 

Total -1,2786 ,92397 227 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Άντρας -1,1536 ,85868 96 

Γυναίκα -1,3531 ,83198 131 

Total -1,2687 ,84726 227 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Άντρας -,8620 ,85906 96 

Γυναίκα -,9275 ,91330 131 

Total -,8998 ,88942 227 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Άντρας -1,0896 1,08147 96 

Γυναίκα -1,0107 1,12873 131 

Total -1,0441 1,10726 227 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Between Groups ,598 1 ,598 ,526 ,469 

Within Groups 255,574 225 1,136   

Total 256,172 226    

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Between Groups ,001 1 ,001 ,001 ,971 

Within Groups 192,938 225 ,858   

Total 192,939 226    

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Between Groups 2,203 1 2,203 3,097 ,080 

Within Groups 160,030 225 ,711   

Total 162,233 226    

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Between Groups ,238 1 ,238 ,300 ,585 

Within Groups 178,545 225 ,794   

Total 178,782 226    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Between Groups ,345 1 ,345 ,280 ,597 

Within Groups 276,735 225 1,230   

Total 277,079 226    
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 ΧΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

 
 

N Mean Std. Deviation 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

20-30 ετών 79 -1,5848 1,07978 

30-40 ετών 67 -1,3970 ,98688 

40-50 ετών 53 -1,8830 1,08020 

50-60 ετών 24 -2,0333 ,99506 

άνω των 60 ετών 3 -,5333 1,17189 

Total 226 -1,6327 1,06691 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

20-30 ετών 79 -1,2690 ,96474 

30-40 ετών 67 -1,2015 ,89320 

40-50 ετών 53 -1,4340 ,96967 

50-60 ετών 24 -1,2396 ,84532 

άνω των 60 ετών 3 -1,0000 ,25000 

Total 226 -1,2810 ,92534 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

20-30 ετών 79 -1,2373 ,93789 

30-40 ετών 67 -1,1604 ,80211 

40-50 ετών 53 -1,4670 ,74846 

50-60 ετών 24 -1,2396 ,88918 

άνω των 60 ετών 3 -1,2500 ,66144 

Total 226 -1,2688 ,84914 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

20-30 ετών 79 -,8829 ,92407 

30-40 ετών 67 -,8582 ,90372 

40-50 ετών 53 -,9811 ,82166 

50-60 ετών 24 -,9271 ,97657 

άνω των 60 ετών 3 -,6667 ,52042 

Total 226 -,9004 ,89134 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

20-30 ετών 79 -1,1038 1,10934 

30-40 ετών 67 -,8299 1,10000 

40-50 ετών 53 -1,2868 1,07382 

50-60 ετών 24 -1,0750 1,13262 

άνω των 60 ετών 3 ,2000 ,52915 

Total 226 -1,0451 1,10959 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Between Groups 14,702 4 3,675 3,365 ,011 

Within Groups 241,416 221 1,092   

Total 256,118 225    

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Between Groups 1,953 4 ,488 ,566 ,688 

Within Groups 190,705 221 ,863   

Total 192,658 225    

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Between Groups 2,968 4 ,742 1,030 ,393 

Within Groups 159,265 221 ,721   

Total 162,233 225    

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Between Groups ,670 4 ,167 ,208 ,934 

Within Groups 178,090 221 ,806   

Total 178,760 225    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

Between Groups 11,145 4 2,786 2,316 ,058 

Within Groups 265,875 221 1,203   

Total 277,020 225    

 

 


