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ΕΕιισσααγγωωγγήή   

Τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη συνεχή ανάπτυξη τους, αντιμετωπίζουν ολοένα 

και μεγαλύτερο πρόβλημα αστυφιλίας. Νέες περιοχές δημιουργούνται στα προάστια, 

παλαιότερες περιοχές αναπτύσσονται, ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνεται, οι 

διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης δεν επαρκούν, η ατμοσφαιρική ρύπανση στο κέντρο 

αυξάνεται και πολλά άλλα. 

Το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετεί τα αστικά κέντρα 

αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες δυσκολίες και προκλήσεις, με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται ολοένα και μεγαλύτερες διορθωτικές ή προσθετικές ενέργειες, οι οποίες 

τις, περισσότερες φορές, είναι ανεφάρμοστες λόγω υψηλού κόστους. Για το σκοπό αυτό 

απαιτούνται ειδικές μελέτες και καθορισμός στρατηγικών κινήσεων για τη σταδιακή 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό. 

Η ποιότητα και η συγκριτική μέτρηση επιδόσεων στις αστικές δημόσιες 

συγκοινωνίες είναι και οι δυο διαχειριστικές μέθοδοι. Παρόλο που είναι συνήθεις στο 

βιομηχανικό πεδίο και χρησιμοποιούνται επί μακρόν, δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστές 

στο πεδίο των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Οι δυο αυτές έννοιες χρειάζεται να καθοριστούν σαφώς, επειδή η παρούσα 

χρήση τους δεν είναι γενικά κατάλληλη: η ποιότητα είναι μια πολύ καλά γνωστή λέξη, 

αλλά ο καθένας βάζει την ερμηνεία του σε αυτήν και η συγκριτική μέτρηση επιδόσεων 

μειώνεται συχνά για να σημαίνει απλά κάποιο είδος σύγκρισης. 

Δεν είναι πραγματικά δυνατό να οριστεί η ποιότητα με έναν απλό και σύντομο 

ορισμό. Οι επίσημες και ποσοτικές προσεγγίσεις είναι τα δύο επίθετα που πιθανώς 

εκφράζουν καλύτερα αυτό που προορίζεται να γίνει. Και η ποιότητα είναι μια σχετική 

έννοια: εξαρτάται από τη συσχέτιση που κάνει κανείς μεταξύ των τριών στοιχείων που 

είναι: στόχοι, μέσα και αποτελέσματα. Αυτό ισχύει πολύ στο πεδίο των δημόσιων 

συγκοινωνιών, όπου οι στόχοι για τις δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι πάντα ακριβείς, τα 

αποτελέσματα εξαρτώνται από την αντίληψη του χρήστη, και η παροχή υπηρεσιών δεν 

είναι ποτέ στο επίπεδο που θα ήταν ικανοποιητικό. 

Σχετικά με την συγκριτική μέτρηση επιδόσεων, ο πυρήνας της έννοιας είναι 

προφανώς η έννοια της σύγκρισης. Αλλά η έννοια της σύγκρισης δεν ταυτίζεται με τη 
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συγκριτική μέτρηση επιδόσεων. Η σύγκριση είναι στατική, αλλά η συγκριτική μέτρηση 

είναι δυναμική επειδή περιλαμβάνει την ιδέα της βελτίωσης και της δράσης. 

Για να γίνει, βέβαια, σαφές το πρόβλημα και οι τρόποι που θα μπορούσε να 

αντιμετωπισθεί, θα πρέπει να αναλυθούν έννοιες και τομείς, όπως η Ποιότητα, η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κ.λ.π., αλλά να διεξαχθούν και έρευνες για τη γνώμη του 

επιβατικού κοινού και τις προτάσεις του για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει την ποιότητα στις Αστικές 

Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και ειδικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), αλλά και, προχωρώντας παραπέρα, να υποδείξει πιθανούς 

τρόπους για βελτίωση της ποιότητας αυτής. 

Η εργασία απαρτίζεται από δυο κυρίως μέρη: το Θεωρητικό και το Ερευνητικό. 

Το Θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια, 1) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

2) Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 3) Ο Οργανισμός Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το Ερευνητικό μέρος αποτελείται από ένα κεφάλαιο, το 

«Έρευνα στο επιβατικό κοινό». 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα Συμπεράσματα – Προτάσεις, αλλά και τη 

σχετική Βιβλιογραφία και το Παράρτημα. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο   11::   ΔΔιιοοίίκκηησσηη   ΟΟλλιικκήήςς   ΠΠοοιιόόττηηττααςς   

1.1 Ποιότητα 

Ο όρος ποιότητα προκαλεί συχνά σύγχυση, διότι ερμηνεύεται με διαφορετικούς 

τρόπους ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία εξετάζεται. 

Ο Πλάτωνας ήταν ο πρώτος που έδωσε τον ορισμό της ποιότητας και κατ’ 

αυτόν η ποιότητα ήταν συνδεδεμένη με την αρετή, την ηθική, πνευματική και φυσική 

υπεροχή του ανθρώπου. Στη σημερινή εποχή ως ποιότητα θεωρείται η αίσθηση της 

υπεροχής που προσδίδει η απόκτηση ενός αγαθού, απόλυτα αναγνωρίσιμου, για τα 

εξαίρετα χαρακτηριστικά του. 

Κατά τους Abbot και Feigenbaum η ποιότητα ορίζεται ως αξία (Abbot, 1955; 

Feigenbaum, 1951). H αξία αυτή καθορίζεται από την ποιότητα του παρεχόμενου 

προϊόντος ή της υπηρεσίας και της τιμής που προσφέρεται, τα οποία αποτελούν 

κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης για τον πελάτη. 

Σύμφωνα με τους Gilmore και Levitt «ποιότητα είναι η συμμόρφωση προς στις 

προδιαγραφές» (Gilmore, 1974 - Levitt, 1972). Επεκτείνοντας τον παραπάνω ορισμό 

μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της ποιότητας αναφέρεται στο κατά πόσο 

ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγουμε 

οποιαδήποτε απώλεια, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερο 

κόστος. 

Ακόμα, σύμφωνα με τον πελατοκεντρικό ορισμό της ποιότητας καταλυτικό 

παράγοντα αποτέλεσαν πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες 

Πολιτείες οι οποίες θεώρησαν την ποιότητα συνώνυμη με την εκπλήρωση των 

προσδοκιών των πελατών. Έναν τέτοιο ορισμό έδωσε ο Crosby (1979) καθορίζοντας 

την ποιότητα σύμφωνα με «το βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη», ενώ 

ο Juran (1974,1988) θεωρεί ότι η έννοια της ποιότητας είναι συνυφασμένη με την 

«καταλληλότητα για χρήση». 

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του πελάτη ολοένα και αυξάνονται, θα 

μπορούσαμε να δούμε μια μέθοδο, κατά την οποία πριν εφαρμοστεί μία διαδικασία 

σχεδιάζεται, εκτελείται, μελετούνται τα αποτελέσματα και ενεργούμε ανάλογα για να 
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προχωρήσουμε σε νέο κύκλο βελτίωσης. Με αυτό το σκεπτικό ο Deming θεωρεί την 

ποιότητα ως έναν ατελείωτο κύκλο συνεχούς βελτίωσης. 

Τέλος, υπάρχει και ο ορισμός της ποιότητας που περιέχεται στο πρότυπο ISO 

9000: «Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας που αναφέρεται στην ικανότητά του να ικανοποιεί τόσο τις δεδομένες όσο 

και τις και τις αναμενόμενες ανάγκες». 

Ως ποιότητα μπορούν ακόμη να οριστούν (Τσιότρας, 2002): 

 Τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

ικανοποιούν πλήρως ή ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη. 

 Τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές. 

 Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων της εμπορίας (marketing), της 

κατασκευής, της παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη. 

 Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Θα μπορούσαμε συνολικά να πούμε πως ποιότητα είναι η καταλληλότητα ενός 

προϊόντος για χρήση, αλλά και κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή 

συνεπαγόμενες ανάγκες και απαιτήσεις ενός πελάτη ή η ορθή εκτέλεση μιας ενέργειας, 

μιας διαδικασίας ή μιας επεξεργασίας κάθε φορά από την πρώτη φορά. Τέλος, η 

ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι ο πιο σύγχρονος, ευέλικτος, 

αποτελεσματικός και ενδεδειγμένος τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης, αλλά και η 

πραγματική αναλογία ανάμεσα στην τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και την 

ουσιαστική αξία αυτών για τον πελάτη. 

Κατά συνέπεια κάθε επιχείρηση η οποία έχει ως στόχο της τη διατήρηση και 

αύξηση των πωλήσεων της ή την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά πρέπει 

να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις-ανάγκες των πελατών 

της και να δεσμεύεται ως προς την κάλυψη αυτών. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η σωστή ποιότητα είναι αυτή που καλύπτει όλες τις 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, ενώ η άριστη ποιότητα είναι η «σωστή ποιότητα» με το 

ελάχιστο κόστος για τον αγοραστή και τον παραγωγό (EUCAT, 1996). 

Η ποιότητα του προϊόντος καθορίζεται από: 
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α) τον πελάτη (αγοραστή), με την πλήρη και σαφή διευκρίνιση των 

απαιτήσεών του 

β) Τον προμηθευτή, με τη διασφάλιση της ικανοποίησης όλων των 

απαιτήσεων του πελάτη (αγοραστή). 

Εξάλλου, το κλειδί για την ορθή διοίκηση ενός οργανισμού με μοναδικό 

γνώμονα την ποιότητα συνίσταται στην κατανόηση όρων όπως: χαρακτηριστικά 

προϊόντος, σχεδιασμός και ικανότητα διαδικασίας, προκειμένου να προσδιορίζονται σε 

κάθε περίπτωση οι απαιτούμενες βελτιώσεις και οι μέθοδοι με τις μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας (Τσιότρας, 2002). 

1.2 Διασφάλιση ποιότητας  

Ως Διασφάλιση Ποιότητας ορίζεται «το σύνολο των προσχεδιασμένων και 

συστηματικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στα πλαίσια του συστήματος για την 

ποιότητα και τεκμηριώνονται στον απαιτούμενο βαθμό, προκειμένου να παρέχεται 

επαρκής εμπιστοσύνη ότι μια οντότητα (π.χ. εταιρία, οργανισμός κλπ.) θα ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις για την ποιότητα» (ISO 8402) ή πιο απλά, μια σωστή και οργανωμένη 

διαχείριση (Τσιότρας, 2002). Επειδή κάθε εργαζόμενος και κάθε διαδικασία σε μια 

παραγωγική επιχείρηση αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη της ποιότητας, 

συνάγεται ότι όλοι οι συντελεστές της επιχείρησης αυτής αποσκοπούν στη διασφάλιση 

της ποιότητας (EUCAT, 1996). 

Η ποιότητα που επιδιώκεται από την εκάστοτε παραγωγική εταιρία, καθώς και η 

πολιτική που απαιτείται για την επίτευξή της πρέπει να ορίζονται από τη 

Διοίκηση/Διεύθυνση της εταιρίας, η οποία πρέπει να ενημερώνει σχετικά όλα τα μέλη 

του προσωπικού που απασχολεί. Με την πάροδο του χρόνου και την τυποποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας διαμορφώθηκαν ορισμένες μέθοδοι και τεχνικές με την 

εφαρμογή των οποίων είναι δυνατό να διευκολυνθεί εκ των προτέρων η επιδιωκόμενη 

διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Το σύνολο των μεθόδων και των τεχνικών αυτών αποτελεί το «Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας». 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ορίζεται ως «η οργανωτική δομή και το 

σύνολο των διαδικασιών, διεργασιών και των μέσων που απαιτούνται για την επαρκή 

διαχείριση της ποιότητας (ISO 8402) ή, απλούστερα, η οργάνωση, τα αναγκαία μέσα 
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και το προσωπικό που απαιτούνται για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης της 

ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αρχικά απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 

προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία 

είναι επαρκώς γνωστές και κατανοητές από όλους όσους θα κληθούν να εφαρμόσουν 

ένα τέτοιο σύστημα. 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας αποτελεί μια υγιή μορφή διοίκησης και 

διαχείρισης που μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας 

και αποτελεί το καλύτερο μέσο για να παραχθεί το προϊόν σωστά από την πρώτη φορά, 

κατανέμοντας ομοιόμορφα και κατά σαφή τρόπο τις αρμοδιότητες στους υπευθύνους 

και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση για τις οποιεσδήποτε επενδύσεις έγιναν σε 

αυτό. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας δεν εξασφαλίζει 

απαραίτητα τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, αλλά τη 

σταθερότητα της ήδη υπάρχουσας ποιότητας και την αξιοπιστία των προϊόντων και 

υπηρεσιών της εν λόγω εταιρίας, γεγονός που έχει σημασία τόσο για την ίδια την 

εταιρία, τα στελέχη και τους εργαζόμενους σε αυτήν υπαλλήλους, όσο και για τις άλλες 

εταιρίες που συναλλάσσονται με αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται πάντα με την καθοδήγηση 

της Διοίκησης της εταιρίας, με τη σωστή και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της 

εταιρίας και με τη συστηματική εφαρμογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι βασικές 

αυτές προϋποθέσεις για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος ποιότητας 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στο σχήμα 1.1. 
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Πηγή: Αρβανιτογιάννης, (2000) 

Σχήμα  1.1: Διάγραμμα Συστήματος  Διασφάλισης  Ποιότητας  

Τα στοιχεία που απαρτίζουν το Σύστημα Ποιότητας και που συντελούν στην 

επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας του τελικού προϊόντος συνοψίζονται στον πίνακα 

2.1: 

Πίνακας  1.1. Βασικά στοιχεία  Συστήματος  Διασφάλισης  Ποιότητας.  

 Δέσμευση και Υπευθυνότητα Διοίκησης 

 Αρχές, Διαδικασίες και Σχέδια Συστήματος Ποιότητας 

 Κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα προϊόντος 

 Επιθεώρηση και έλεγχος υπάρχουσας κατάστασης 

 Έλεγχος και δοκιμές 

 Έλεγχος, μετρήσεις και εξοπλισμός μετρήσεων 

 Έλεγχος προϊόντων μη συμμορφούμενων με τις προδιαγραφές 

 Διακίνηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή προϊόντος 

 Έλεγχος αποδεικτικών στοιχείων 

 Καταγραφή ποιότητας 

 Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ποιότητας 

 Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στατιστικής 

 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 
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 Ανασκόπηση συμβολαίου 

 Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 

 Έλεγχος τελικού προϊόντος 

 Διορθωτικές ενέργειες 

 Διάθεση προϊόντος 

 Έλεγχος σχεδιασμού / ανάπτυξης προϊόντος 

 Παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση πελατών 

 Οικονομικά μεγέθη, κόστος ποιότητας 

 Ασφάλεια, αρμοδιότητες (Τσιότρας, 2002) 

1.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία, το 

1950, υπό μορφή μιας φιλοσοφίας διοίκησης, και αποτέλεσε τη βάση για την εξάπλωση 

της αγοράς των μεγάλων Ιαπωνικών εταιριών στη Δύση και τη θεμελίωση της 

αξιοπιστίας τους όσον αφορά την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων τους (Early, 1995). 

Η φιλοσοφία αυτή θεωρεί ότι η ικανοποίηση των πελατών, η εξασφάλιση της δημόσιας 

υγείας, και η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους στό-

χους μιας επιχείρησης και είναι εφαρμόσιμη σε κάθε τύπο οργανισμού (British Standard 

7850, Part 1:1992). 

Ως Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ορίζεται το σύστημα διοίκησης μιας εταιρίας 

που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος για τον 

πελάτη, με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εταιρία 

(Τσιότρας, 2002). Η ΔΟΠ είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των 

προϊόντων, των υπηρεσιών προς πελάτες, των γραφειοκρατικών εργασιών, των 

διαδικασιών προμηθειών και της πολιτικής εμπορίας (marketing) που ακολουθούνται 

από την εταιρία. Η ΔΟΠ αποτελεί τμήμα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και η έννοια 

της μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα με ανάλυση των τριών λέξεων ξεχωριστά: 

Διοίκηση: ο τρόπος και οι μέθοδοι διαχείρισης/διοίκησης της 

εργασίας των υπαλλήλων του οργανισμού, της 

λειτουργίας του εξοπλισμού, των διαδικασιών, των 

προμηθευτών και του καταναλωτικού κοινού γενικά. 
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Ολικής: σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αποτελούν τμήμα της 

ποιότητας που επιτυγχάνεται, από τους υπαλλήλους του 

γραφείου, τους εργαζομένους στο χώρο παραγωγής και 

τους πωλητές, μέχρι τους προμηθευτές και τους πελάτες 

της εταιρίας. Επιπλέον, ο όρος «ολική» αναφέρεται και 

σε θέματα ποιότητας που άπτονται των δραστηριοτήτων 

της εταιρίας, όπως το επίπεδο ποιότητας του προϊόντος, 

οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η ανταγωνιστικότητα της 

εταιρίας στην αγορά και η συνολική εικόνα της, καθώς 

επίσης και η υποστήριξη των υπαλλήλων, των 

προμηθευτών, των πελατών της και του καταναλωτικού 

κοινού, που είναι ο τελικός αποδέκτης αυτής της 

ποιότητας, 

Ποιότητας: το ομοιόμορφο και σταθερό επίπεδο ποιότητας των 

προϊόντων που παράγονται από την εταιρία με στόχο την 

ικανοποίηση του πελάτη και προς τη διαπίστωση από 

μέρους του ότι η εταιρία εργάζεται σταθερά με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας και τη διατήρηση της 

1.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

Οι αντικειμενικοί στόχοι της εφαρμογής της ΔΟΠ από μια εταιρία είναι οι 

ακόλουθοι (Τσιότρας, 2002): 

1) Η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των πελατών, μέσω του 

προσανατολισμού της εταιρίας στις απαιτήσεις τους. Εδώ πρέπει να 

αναφερθεί ότι με τον όρο «πελάτες» εννοούνται οι τελικοί αποδέκτες των 

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών από την εταιρία, οι οποίοι είναι 

γνωστοί και ως «εξωτερικοί» πελάτες. Ο βαθμός ικανοποίησης του κάθε 

πελάτη εξαρτάται από την ταυτότητά του, τις ανάγκες του, τις προσδοκίες 

του και από την επιλογή του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας 

(Δερβιτσιώτης, 1993), στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 

την εταιρία κατά το σχεδιασμό της ποιότητας, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός. 
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2) Η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων στην εργασία τους 

με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Κάθε εργαζόμενος της 

παραγωγικής εταιρίας αποτελεί ταυτόχρονα και «εσωτερικό» πελάτη της 

εταιρίας, με την έννοια ότι αποτελεί πελάτη του ενδιάμεσου προϊόντος του 

προηγούμενου σταδίου και προμηθευτή του ενδιάμεσου προϊόντος για το 

επόμενο στάδιο στη γραμμή παραγωγής. Η φιλοσοφία της ΔΟΠ 

αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλής ποιότητας εργασιακών συνθηκών και 

ενδιάμεσου προϊόντος, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των 

«εσωτερικών πελατών» της, δηλαδή των μελών του προσωπικού της, 

καθώς και η δυνατότητα να προμηθεύουν και αυτοί με τη σειρά τους 

ποιοτικό προϊόν στο επόμενο στάδιο, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην 

ποιότητα που απολαμβάνει ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο καταναλωτής 

του προϊόντος ή ο χρήστης της υπηρεσίας. 

3) Η ενσωμάτωση της ηθικής και της νοοτροπίας της ΔΟΠ σε όλους τους 

τομείς και σε όλα τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησης, ώστε οι 

παραπάνω στόχοι να γίνονται φυσικές συνέπειες. Είναι δυνατή η επίτευξή 

τους φυσικά και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, με τη συνεχή προσπάθεια για έναν 

και μοναδικό στόχο: την επίτευξη της ολικής ποιότητας. Με βάση την 

κουλτούρα της ΔΟΠ ο πελάτης είναι το σημαντικότερο τμήμα της 

γραμμής παραγωγής και αν επιτευχθεί υψηλή ποιότητα παραγωγικών 

διαδικασιών, η ικανοποίηση του πελάτη είναι εγγυημένη (Λογοθέτης, 

1992). Ο τελευταίος απολαμβάνει προϊόν ή υπηρεσία υψηλής ποιότητας, 

με αποτέλεσμα να προτιμά πάντα το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία από 

τα ομοειδή τους άλλων εταιριών. 

Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω ευεργετικές για την εταιρία συνέπειες, ως άμεσα 

επακόλουθα: 

 Ελάττωση παραπόνων. 

 Ελάττωση του κόστους εγγυήσεων. 

 Ελάττωση του κόστους χαμηλής ποιότητας. 

 Μεγιστοποίηση κέρδους. 

 Βελτίωση κύρους και φήμης της εταιρίας. 

 Αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. 
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 Ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων στην εταιρία και ενθάρρυνση 

τους για πρωτοβουλίες και καινοτομίες. 

 Σεβασμός για τη Διοίκηση και για το εργατικό δυναμικό. 

 Συνολικά, η επιτυχία της επιχείρησης. 

Σε τελική ανάλυση, ο μοναδικός αντικειμενικός στόχος της εταιρίας πρέπει να 

είναι η ολική ποιότητα και όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν ως φυσικά επακόλουθα. 

Ως μειονεκτήματα της ΔΟΠ μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω: 

1. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη μιας καλής πολιτικής 

ποιότητας και ρεαλιστικών στόχων 

2. Μια κακοδιατυπωμένη και διφορούμενη πολιτική ποιότητας μπορεί να 

οδηγήσει σε παρερμηνείες και σε αποτυχία του όλου συστήματος 

3. Η συμπεριφορά της διοίκησης θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις 

δηλώσεις της πολιτικής ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζει την 

απαιτούμενη αξιοπιστία και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη από το 

προσωπικό της επιχείρησης 

Γενικά, είναι δυνατό να λεχθεί ότι η θεσμοθέτηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ολοκληρώθηκε με τη διαδοχική αλληλουχία 4 σταδίων: 

1ο στάδιο: Επιθεώρηση 

Η πρώτη μορφή επιθεώρησης ανεξάρτητης από την παραγωγή αποτέλεσε άμεσο 

επακόλουθο της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και της καθιέρωσης νέων υλικών 

και μεθόδων παραγωγής, που κατέστησαν αδύνατο τον έλεγχο από τους παραδοσιακούς 

εργοδηγούς και συγχρόνως απαραίτητη τη σύσταση ενός νέου σώματος ελέγχου, το 

οποίο αποτελούνταν από τους Εργοδηγούς Επιθεωρήσεως πλήρους απασχόλησης. 

Βέβαια στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να γίνει ακόμη λόγος για προηγμένο σύστημα 

ποιοτικού ελέγχου, αφού ο ποιοτικός έλεγχος που διεξάγεται βασίζεται στην απλή 

επιθεώρηση και στο δόγμα «Αποδοχή - Απόρριψη». Δηλαδή, η πρωταρχική μορφή 

ελέγχου της ποιότητας, η Επιθεώρηση, συνίστατο σε μια απλή σύγκριση των 

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς μορφές 

προδιαγραφών. 

2ο στάδιο: Ποιοτικός Έλεγχος 

Η πρώτη μορφή ποιοτικού ελέγχου εμφανίστηκε στη βιομηχανική παραγωγή 

μετά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδυναμία των 
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περισσότερων βιομηχανιών της εποχής να ελέγξουν την ποιότητα. Αυτό το πρώτο, 

σχετικά οργανωμένο, σύστημα ποιότητας διαμορφώθηκε μέσα στη δεκαετία του 1950, 

ενώ βελτιώθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη και την εισαγωγή της στατιστικής 

επιστήμης, όσον αφορά τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και την επίτευξη ενός 

αποδεκτού επιπέδου ποιότητας τελικών προϊόντων. Ο Έλεγχος Ποιότητας, όπως 

εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε ή εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες 

βιομηχανίες, είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει ορισμένων 

προδιαγραφών. Με τον Ποιοτικό Έλεγχο δηλαδή γίνεται επιθεώρηση του προϊόντος 

μετά την παραγωγή του και εκτελούνται οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, στην 

περίπτωση αποκλίσεων από το αρχικό σχέδιο ή τις προδιαγραφές παραγωγής. 

3ο στάδιο: Διασφάλιση Ποιότητας 

Η αδυναμία του απλού ποιοτικού ελέγχου, που συνίσταται στο γεγονός ότι 

εντοπίζει ελαττώματα κατασκευής ή σχεδιασμού στο τελικό προϊόν, δηλαδή μόνο μετά 

την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις ολοένα 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, οδήγησαν στην καθιέρωση των συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας. Τα τελευταία εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή ικανοποιεί 

κάποιες σταθερές προϋποθέσεις ποιότητας και, κατά συνέπεια, ο πελάτης ή ο 

καταναλωτής θα παραλάβει το προϊόν όπως αυτό προδιαγράφεται στις σχετικές 

συμβάσεις (Τσιότρας, 2002). 

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας βρήκαν αρχικά εφαρμογή στο 
στρατιωτικό, στο διαστημικό και στο μηχανολογικό τομέα (BS 5750). Ως 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναφέρονται η υιοθέτηση της στρατιωτικής 
προδιαγραφής MIL-Q-9858 από τις ΗΠΑ για τη δέσμευση των βιομηχανιών-
προμηθευτών του Αμερικανικού Στρατού και η ίδρυση της Ομάδας Εξοπλισμού 259 
(A/C 250), ως υπεύθυνης για τα υλικά εξοπλισμού της συμμαχίας. Εξάλλου, η 
Στρατιωτική Αντιπροσωπεία Τυποποίησης του NATO υποχρέωσε τα Υπουργεία 
Εθνικής Άμυνας των χωρών-μελών του να υιοθετήσουν τη Διασφάλιση Ποιότητας των 
υλικών τους που προορίζονταν για τον εξοπλισμό της συμμαχίας, με βάση την 
προδιαγραφή STANAG 4107. Το 1987 στη Γενεύη εκδόθηκαν τα πρότυπα της σειράς 
ISO 9000 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), καθορίζοντας συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής στις διάφορες βιομηχανίες. Τα 
πρότυπα αυτά αποτέλεσαν προέκταση και ανανέωση του παλαιότερου Βρετανικού 
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προτύπου για μηχανολογικό εξοπλισμό BS 5750, το οποίο επίσης σχετιζόταν με τις 
διαδικασίες ποιότητας. 
4ο στάδιο: Διοίκηση / Διαχείριση Ολικής Ποιότητας 

Κανένα από τα προαναφερθέντα συστήματα δεν εξασφαλίζει την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων με χαμηλό κόστος, πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου 
προσωπικού, εφαρμογή καινοτομιών, διαρκή βελτίωση και καθολική συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά που λείπουν από τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας έρχεται να συμπληρώσει το Σύστημα Διοίκησης/Διαχείρισης 
Ολικής Ποιότητας. Ο όρος Διοίκηση/Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) 
περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από την 
εκάστοτε εταιρία, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη δραστηριοποίηση του 
συνόλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) της εταιρίας με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος. 

Τα στάδια εξέλιξης στην πορεία με τελική κατάληξη το σύγχρονο Σύστημα 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποδίδονται διαγραμματικά στο σχήμα 1.2: 

 
Πηγή: Τσιότρας, (2002) 

Σχήμα  1.2. Εξελικτική  πορεία  τον  ελέγχου  ποιότητας.  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο   22::   ΣΣυυσσττήήμμαατταα   ΕΕλλέέγγχχοουυ   ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς   ΟΟλλιικκήήςς   

ΠΠοοιιόόττηηττααςς   

2.1 Γενικά 

Ως μια φιλοσοφία διοίκησης η ΔΟΠ περιλαμβάνει 8 βασικές αρχές οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την 

ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης. 

1) Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την συγκριτική αξιολόγηση για να καταλάβουν τον 

τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών εταιρειών με σκοπό να βελτιώσουν τις 

δικές τους λειτουργίες 

2) Σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών 

Αλλαγές στο σχέδιο ενός προϊόντος/υπηρεσίας συνεπάγονται αλλαγές που 

ενδέχεται να αυξήσουν το ποσοστό παραγωγής ελαττωματικών 

προϊόντων/υπηρεσιών ενώ η διατήρηση ενός σχεδίου μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματική 

3) Σχεδιασμός διαδικασιών 

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παράγωγη ενός προϊόντος/υπηρεσίας 

επηρεάζει την ποιότητα του. 

4) Διαδικασίες προμηθειών 

Η ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

προμηθευτές είναι σε θέση να επηρεάσει την συνολική ποιότητα των τελικών 

παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. 

5) Υπολογιστικά μέσα επίλυσης προβλημάτων 

Το κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 

εμφανίζονται επηρεάζουν την συνολική προσπάθεια για επίτευξη ποιότητας. 

6) Ικανοποίησης των πελατών 

Εφόσον οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους καταναλωτές οφείλουν να 

αντιλαμβάνονται τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του και να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Μια επιχείρηση που κατορθώνει να 
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προσεγγίζει πελατοκεντρικά τις διαδικασίες της επιτυγχάνει και την ποιότητα 

στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

7) Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων 

Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της παραγωγής ποιοτικών 

προϊόντων/υπηρεσιών απ’ όλους τους εργαζομένους και η ενεργή συμμετοχή 

του καθενός σε αυτήν την διαδικασία είναι η ουσία της διοίκησης ολικής 

ποιότητας 

8) Συνεχής προσπάθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των 

προϊόντων 

Βασίζεται σε μια ιαπωνική φιλοσοφία επονομαζόμενη kaizen1

2.2 ISO 

, η οποία έχει ως 

στόχο τη συνεχιζόμενη αναζήτηση μεθόδων προκειμένου μια εταιρεία να είναι 

πιο αποτελεσματική. 

2.2.1 Τι είναι ISO 

Πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση οι βιομηχανίες αποτελούνταν κυρίως 

από μικρές μονάδες στις οποίες ένας τεχνίτης ή τουλάχιστον ένας μικρός αριθμός 

τεχνιτών ή εργατών ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή ολόκληρου του προϊόντος που 

παρήγαγαν. Έτσι, κάθε τεχνίτης ήταν σε θέση να ελέγχει ολοκληρωτικά την ποιότητας 

της εργασίας του (Ανδρικόπουλος, 1998). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα καθώς οι βιομηχανικές μονάδες αναπτύσσονταν σε 

μέγεθος, πολλοί τεχνίτες οι οποίοι έκαναν παρόμοιες εργασίες, συγκροτήθηκαν σε 

ομάδες, την εποπτεία των οποίων ανέλαβαν εργοδηγοί ως απολύτως υπεύθυνοι και για 

                                                      
1 H λέξη kaizen γενικά μεταφράζεται στα ιαπωνικά σε «αλλαγή προς το καλύτερο». Η σημασία της σαν 
έννοια είναι όμως κάτι παραπάνω: είναι ένα μοντέλο που αναφέρεται στην φιλοσοφία και τις πρακτικές 
οι οποίες εστιάζονται στην συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των ισχυουσών συνθηκών ή προτύπων 
εργασίας σε όλους τους τομείς είτε στον χώρο της βιομηχανίας είτε στον χώρο παροχής υπηρεσιών είτε 
ακόμα και στην προσωπική μας ζωή. Το kaizen μας καλεί για μία δίχως τέλος προσπάθεια για βελτίωση 
με πολλές και μικρές βελτιώσεις στην εργασιακή καθημερινότητα μας οι οποίες επιτυγχάνονται πολλές 
φορές διαμέσου των συστημάτων προτάσεων των εργαζομένων του οργανισμού. Τομείς με εφαρμογή 
του kaizen είναι: η διοίκηση επιχειρήσεων, η μηχανική, ο χώρος της υγείας, ο χώρος της ψυχοθεραπείας, 
το life coaching, οι δημόσιοι κρατικοί μηχανισμοί, ο τραπεζικός τομέας, ο τομέα της μεταποίησης. Το 
kaizen επισημοποιήθηκε με το σύστημα παραγωγής της Toyota αλλά ήταν ο Masaaki Imai που έκανε 
διάσημο τον όρο στο βιβλίο του: Kaizen:The Key to Japan's Competitive Success. 
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την παραγωγή και για την ποιότητα της εργασίας των τεχνικών που είχαν υπό την 

εποπτεία τους. 

Η έκρηξη της Βιομηχανικής Επανάστασης και η εμφάνιση μεγάλων 

παραγωγικών μονάδων έφερε στο προσκήνιο τους πρώτους πλήρως απασχολούμενους 

επιθεωρητές της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρονταν άμεσα στον εργοδηγό 

παραγωγής. Η πρώτη οργάνωση με επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από 

την ίδια την παραγωγή ήταν γεγονός. 

Η οργάνωση αυτή ανταποκρίθηκε λειτουργικά στις ανάγκες για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Όταν όμως οι εργοδηγοί παραγωγής άρχισαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με 

νέα προϊόντα και μαζική παραγωγή συναντούν αρκετές δυσκολίες που τους οδηγούν σε 

σοβαρές ποιοτικές αστοχίες για τα παραγόμενα προϊόντα. Τότε, η θεωρία του Taylor 

περί οργάνωσης και διοίκησης συνεπικουρούμενη από την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία 

σπρώχνει τις εταιρίες προς τον διαχωρισμό της επιθεώρησης από την καθ’ αυτή 

παραγωγική διαδικασία. Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα οργανωμένα τμήματα 

επιθεώρησης παραγωγής και αρχίζει η ανεξαρτητοποίηση της επιθεώρησης από την 

παραγωγή (Taylor, 2007). 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αναγκάζει τη βιομηχανία να στραφεί προς 

την παραγωγή στρατιωτικών προϊόντων, με άλλα λόγια την μετατρέπει σε πολεμική 

βιομηχανία. Πολλές βιομηχανικές μονάδες συναντούν ανυπέρβλητες δυσκολίες και 

αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις νέες ποιοτικές απαιτήσεις, που αναφέρονται 

πλέον σε προδιαγραφές σε προγράμματα ποιότητας και παραδόσεων υλικών. Αρχίζει 

λοιπόν να γίνεται εμφανές ότι εκείνο που έλειπε ήταν ένα σύνολο τεχνικών και 

μεθόδων όχι απλώς για την εκ των υστέρων ανακάλυψη και διόρθωση των 

ελαττωμάτων αλλά για την εξ’ αρχής πρόληψη τους. 

Ύστερα από αρκετούς πειραματισμούς κάνει την εμφάνιση του σαν 

δραστηριότητα μέσα στη βιομηχανία ο Ποιοτικός Έλεγχος. Μια λειτουργία που 

εντάχθηκε στην οργάνωση της βιομηχανίας με σκοπό το σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό, πραγματοποίηση της ποιότητας και την ανάλυση της με στόχο τη 

πρόληψη ελαττωμάτων στα τελικά προϊόντα με τη χρήση και στατιστικών μεθόδων 

ανάλυσης. Εκπονούνται έτσι τα πρώτα Εγχειρίδια Διασφάλισης Ποιότητας στη 

στρατιωτική βιομηχανία (στα πλαίσια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας) τα γνωστά ως 

AQAP (Allied Quality Assurance Publications), που δέσμευαν προμηθευτές και 
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κατασκευαστές στρατιωτικών προϊόντων στον τρόπο διασφάλισης της ποιότητας των 

υλικών που τους παραγγέλλονταν από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Χώρων – Μελών της. 

Ο αεροπορικός τομέας των Ένοπλων Δυνάμεων πρωτοστατεί στις προσπάθειες 

αυτές για έναν πλέον λόγο. Η ποιότητα προϊόντων ή και υπηρεσιών που προμηθεύεται 

επηρεάζει αποφασιστικά και άμεσα την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και δυνητικά την 

«Ασφάλεια των Πτήσεων». Όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν ακόμη 

περισσότερο τις μεγάλες κυρίως βιομηχανίες και ξεκινά η συστηματική εφαρμογή 

συστημάτων ποιότητας και αντίστοιχων δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας, 

προσπάθεια που τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία 1960-1970. 

Ας κάνουμε όμως από αυτό το χρονικό σημείο μια πληρέστερη ιστορική 

αναδρομή στη εξελικτική πορεία των προτύπων και των συστημάτων ποιότητας 

δίνοντας έμφαση σε κάποιες χρονολογίες ορόσημο. 

Το 1962 η έκδοση από τη NASA του προτύπου NPC 200-2 καθόρισε τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για τους προμηθευτές προγραμμάτων διαστημικής 

τεχνολογίας και αποτέλεσε τον προπομπό του αμερικάνικου προτύπου MIL –Q- 9858. 

Το MIL –Q- 9858 καθόρισε δεσμευτικά πλέον στις αμερικάνικες βιομηχανίες τις 

απαιτήσεις για τα προγράμματα ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζουν για να είναι 

κατασκευαστές- προμηθευτές προϊόντων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Το 1970 το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας βασισμένο στο πρότυπο MIL – Q- 

9858 συνέταξε το δικό του πρότυπο DEF- Stan 05-08. 

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων British Standards Institution (BSI) 

δημοσίευσε το 1972 το Βρετανικό πρότυπο British Standard - BS 4891 που αποτέλεσε 

τον πρώτο Οδηγό Διασφάλισης Ποιότητας. Σε παράλληλη τροχιά ανάπτυξης άλλων 

προτύπων διασφάλισης προτύπων μπήκαν και μεγάλες βιομηχανίες και φορείς και έτσι 

διάφορα πρότυπα αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν όπως τα General Motors Quality 

Standards (GQS), Ford Q 101 κ.α.. Η πλημμυρίδα ανάπτυξης προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας οδήγησαν την τότε Βρετανική Κυβέρνηση στην σύσταση της επιτροπής 

Warner που ασχολήθηκε με την εξέταση της ανάπτυξης ενός Εθνικού Προτύπου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Μπόσκου, 2006). 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής της επιτροπής το 1977 συνετέλεσε τα 

μέγιστα στην έκδοση του προτύπου BS 5750/1979 αφού αποτέλεσε την βάση 
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δημιουργίας του. Για πρώτη φορά σε μια χώρα (Μ. Βρετανία) υπήρχε ένα κοινό 

πρότυπο δρώντας ως σημείο αναφοράς. 

Το 1984 το ΝΑΤΟ δημοσιεύει τα πρότυπα AQAP 1,4 και 9 για τη στρατιωτική 

βιομηχανία. 

Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης - International Standardization 

Organization - ISO υιοθετεί το BS 5750 σε διεθνές επίπεδο ως σειρά ISO 9000. Η 

πρώτη αναθεώρηση του προτύπου το 1994 στοχεύει στην ενσωμάτωση όλων εκείνων 

των αλλαγών που κρίθηκαν αναγκαίες να γίνουν και προέκυψαν από την εμπειρία 

εφαρμογής του, π.χ. προστέθηκε η υποστήριξη μετά την πώληση – servicing-, η 

υποχρεωτική ύπαρξη ενός εγχειριδίου ποιότητας. 

Η τελευταία αναθεώρηση αποτελεί την δεύτερη φάση αναθεώρησης των 

προτύπων της σειράς ISO 9000, μέσα από την οποία για πρώτη φορά δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στις διεργασίες του οργανισμού με έμφαση στη συνεχή βελτίωση και στην 

ικανοποίηση του πελάτη. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι βάσει των διαδικασιών του ISO γίνεται ανασκόπηση 

των προτύπων σε διάστημα όχι μικρότερο των πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους με 

στόχο την αναθεώρηση – τροποποίηση, επικύρωση ή απόσυρση τους. 

Η διαδικασία αναθεώρησης της σειράς ISO 9000 αποτελεί ευθύνη της τεχνικής 

επιτροπής (Technical Committee) TC 176 και συγκεκριμένα της σχετικής ομάδας 

εργασίας (Working Group) WG 18 η οποία λειτουργεί υπό τον έλεγχο της υπό- 

επιτροπής (Sub – Committee) SC 2 (ISO 9000, 2006). 

2.2.2 Σχέση  ΔΟΠ  και  ISO 

Για τη βοήθεια και καθοδήγηση των επιχειρήσεων που πρόκειται να 

υιοθετήσουν και να εγκαταστήσουν κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, αλλά και 

για την καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO: 

International Organization for Standardization) δημιούργησε ειδικές σειρές προτύπων, 

με βάση τις απαιτήσεις των οποίων πραγματοποιείται η πιστοποίηση των διαφόρων 

επιχειρήσεων. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος είναι ένας εξειδικευμένος 

φορέας για τη δημιουργία προτύπων, αποτελείται σήμερα από τους Εθνικούς Φορείς 91 

χωρών και έχει 180 Τεχνικές Επιτροπές, καθεμιά από τις οποίες είναι υπεύθυνη για 

κάποιον από τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης (Τσιότρας, 2002). Ο ISO έχει θεσπίσει 
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περισσότερα από 9100 διεθνή και εμπορικά πρότυπα για τη διευκόλυνση και την 

προαγωγή της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 1986 έως το 1987, ο ISO 

δημοσίευσε 6 πρότυπα που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του συστήματος 

διοίκησης, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σε περισσότερα από 20 στο προσεχές 

μέλλον, καθώς η Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee: T.C.) υπ' αριθμόν 176 

δημιουργεί νέα πρότυπα ή αναθεωρεί την ορολογία και τα συστήματα διαχείρισης 

ποιότητας. Τα πρότυπα αυτά είναι συνολικά γνωστά ως Σειρά ISO 9000 η οποία 

περιλαμβάνει το ISO 8402, τα ISO 9001 έως 9004 και τα ISO 10001 έως 10020 (Surak 

& Simpson, 1994). 

Η ΔΟΠ και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για ελαχιστοποίηση του κόστους 

παραγωγής και για παραγωγή προϊόντων υψηλού και σταθερού επιπέδου ποιότητας. 

Παρά το γεγονός ότι η ΔΟΠ εμφανίστηκε χρονικά πρώτη, τα πρότυπα της σειράς ISO 

είναι εκείνα που οι επιχειρηματίες πρέπει να υιοθετήσουν για την επίτευξη των στόχων 

τους (Kurtus, 1998). Εξάλλου «η εφαρμογή του ISO είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στο 

δρόμο για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας. Βοηθά στο να γίνει κατανοητό σε μια 

εταιρία ότι η έννοια ποιότητα δεν είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά με το τελικό προϊόν, 

αλλά αντικείμενο που μπορεί να σχεδιαστεί, να προγραμματιστεί, να παραχθεί και να 

ελεγχθεί σε όλες τις παραγωγικές φάσεις ενός προϊόντος» (Παπαρσένος, 1999). 

Αντίστοιχα, η ολική ποιότητα μπορεί να σχεδιαστεί, να διαμορφωθεί και να ελεγχθεί 

για το σύνολο των λειτουργιών μιας εταιρίας. Η πορεία για την επίτευξη της Ολικής 

Ποιότητας είναι μια συνεχής διεργασία που διαρκεί όσο και η εταιρία και αποτελεί μια 

διαρκή αναζωογονητική διαδικασία που εξασφαλίζει την επιβίωση και ανάπτυξη της 

επιχείρησης. 

Οι Εθνικοί Φορείς πιστοποίησης απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας (EQNET), κύριος σκοπός του οποίου είναι η 

αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 

ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και η κατοχύρωση της δυνατότητας εξαγωγής των 

προϊόντων των επιχειρήσεων κάθε χώρας μέλους στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη επαναπιστοποίησής τους από τους αντίστοιχους εθνικούς 

φορείς πιστοποίησης (Τσιότρας, 2002). 
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Στην Ελλάδα επίσημος αρμόδιος φορέας πιστοποίησης είναι ο ΕΛΟΤ, ο οποίος 

εκπροσωπεί ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας στην προσπάθεια που γίνεται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον εναρμονισμό των διαδικασιών πιστοποίησης και την 

αμοιβαία αναγνώριση των χορηγούμενων πιστοποιητικών από τους φορείς 

πιστοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών (Πίτσικα, 1996). 

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι σπουδαιότεροι εθνικοί φορείς 

πιστοποίησης των χωρών της Ευρώπης που απαρτίζουν το EQNET. 

Πίνακας 2.1: Εθνικοί  φορείς  πιστοποίησης-μέλη  του  EQNET 

Χώρα-μέλος του EQNET Ονομασία Φορέα 

Αγγλία BSI QA 

Αυστρία 0QS 

Βέλγιο A!B-Vincotte 

Γαλλία AFAQ 

Γερμανία DQS 

Δανία DS 

Ελβετία SQS 

Ελλάδα ΕΛ0Τ 

Ιρλανδία NSAI 

Ισπανία AEN0R 

Ιταλία CISQ 

Νορβηγία NCS 

Ολλανδία KEMA 

Πορτογαλία IQP 

Σουηδία SIS 

Φινλανδία SFS 
Πηγή: Τσιότρας, 2002 
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Σχήμα  2.1: Σχηματική  παράσταση  ΣΔΠ  

2.2.3 ISO 17799 – Ποιότητα  και ασφάλεια  πληροφοριακών 

συστημάτων  

Η πληροφορία (information) έχει αξία για έναν οργανισμό και κατά συνέπεια 

χρειάζεται επαρκή προστασία. Ασχέτως της μορφής ή του τρόπου αποθήκευσής της, η 

πληροφορία θα πρέπει πάντοτε να είναι επαρκώς προστατευμένη. Το να παραμένουν οι 

πληροφορίες αυτές ασφαλείς αποτελεί συχνά κρίσιμο ζήτημα για κάθε σύγχρονη 

επιχείρηση. Οι κοινές απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι: 

• Κλοπή 

• Δικτυακό έγκλημα (hackers) 

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

• Ιοί υπολογιστών, επιβλαβής κώδικας 

• Βλάβες εξοπλισμού 

• Βιομηχανική κατασκοπία 

• Τρομοκρατικές ενέργειες 

• Απουσία σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
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Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αναφέρεται στην προάσπισή τους από απειλές, 

με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, την ελαχιστοποίηση των ζημιών 

και τη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και της απόδοσης της 

επιχείρησης. 

Η Ασφάλεια των Πληροφοριών συνίσταται στην ικανοποίηση των ακόλουθων 

απαιτήσεων: 

• Εμπιστευτικότητα: Προστασία επικοινωνιών ή αποθηκευμένων 

δεδομένων έναντι υποκλοπής και ανάγνωσης από μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα. 

• Ακεραιότητα: Επιβεβαίωση ότι δεδομένα που έχουν αποσταλεί, 

παραληφθεί ή αποθηκευτεί είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί αλλοίωση. 

• Διαθεσιμότητα: Σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα και οι 

υπηρεσίες λειτουργούν, παρά τις ενδεχόμενες διαταραχές, όπως διακοπή 

τροφοδοσίας, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα ή επιθέσεις. 

Το ISO 17799 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει 

τις προδιαγραφές για τη διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Στα αγγλικά, το 

όνομα του οργανισμού είναι International Organization for Standardization - ISO που 

στα ελληνικά αποδίδεται λέξη προς λέξη ως Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. 

Το πρότυπο αυτό παρέχει γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της 

Ασφάλειας Πληροφοριών. Περιγράφει μια κοινή βάση για την ανάπτυξη επιπέδων 

ασφάλειας μέσα στον οργανισμό και τη δημιουργία εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές 

ανάμεσα σε οργανισμούς. Το ISO 17799 αποτελεί το μόνο πρότυπο ειδικό για τη 

διαχείριση ΑΠ, το οποίο είναι εξαιρετικά ευρύ, γεγονός που του επιτρέπει να 

εφαρμοστεί σε ποικίλους τύπους επιχειρήσεων και εφαρμογών. 

Οι δέκα θεματικές ενότητες του ISO 17799, οι οποίες εξετάζουν τις βασικές 

περιοχές διαχείρισης πληροφοριών, είναι οι ακόλουθες: 

1) Ύπαρξη Πολιτικής Ασφάλειας (Information Security Policy): 

Λεπτομερής κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας και 

δημιουργία της κατάλληλης πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών. 

2) Οργάνωση των στοιχείων και των πόρων του οργανισμού (Information 

security infrastructure): Διαμόρφωση ενός διοικητικού πλαισίου το οποίο 
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χρειάζεται για να αρχίσει να εφαρμόζεται και να ελέγχεται η ασφάλεια 

των πληροφοριών μέσα στην εταιρεία. 

3) Ταξινόμηση και έλεγχος των στοιχείων του οργανισμού (Asset 

classification and control): Λεπτομερής καταγραφή των εταιρικών πόρων 

της εταιρείας και προσδιορισμός του επιπέδου ασφάλειας που απαιτείται 

για τους πόρους αυτούς. 

4) Ασφάλεια Προσωπικού (Personnel Security): Μείωση κινδύνων από 

ανθρώπινο σφάλμα, κλοπή, απάτη ή κακή χρήση των εταιρικών πόρων, 

καθώς και διασφάλιση ότι το προσωπικό γνωρίζει την πολιτική 

Ασφάλειας των Πληροφοριών και την εφαρμόζει στην καθημερινή 

εργασία του. 

5) Φυσική Ασφάλεια και Ασφάλεια Περιβάλλοντος (Physical and 

Environmental Security): Αποτροπή της αναρμόδιας πρόσβασης, της 

ζημίας και της παρέμβασης στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και τις 

πληροφορίες, καθώς τυχόν απώλειας, ζημίας ή και διακοπής στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 

6) Διαχείριση Επικοινωνιών και Λειτουργιών (Computer & Network 

Management): Εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των 

δυνατοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών, ελαχιστοποίηση κινδύνου στο 

να τεθούν τα συστήματα πληροφορικής εκτός λειτουργίας, προστασία 

της ακεραιότητας του λογισμικού και των πληροφοριών, εξασφάλιση της 

προστασίας των πληροφοριών στα δίκτυα και τη σχετική υποδομή. 

7) Έλεγχος πρόσβασης (Access control): Έλεγχος πρόσβασης στις 

πληροφορίες, εξασφάλιση προστασίας των δικτύων, αποτροπή 

αναρμόδιας πρόσβασης σε υπολογιστές, ανίχνευση αναρμόδιων 

δραστηριοτήτων. 

8) Ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων (System development & 

maintenance): Η ενότητα αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι η αναγκαία 

ασφάλεια εμπεριέχεται στα λειτουργικά σύστημα, να αποτρέψει την 

απώλεια, την τροποποίηση ή την κακή χρήση των στοιχείων χρηστών 

εφαρμογών, να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα και οι δραστηριότητες 

υποστήριξης διευθύνονται με έναν ασφαλή τρόπο. 
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9) Διαχείριση Συνέχειας Δραστηριοτήτων (Business Continuity Planning): 

Διαμόρφωση τρόπου αντίδρασης σε διακοπές επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων και κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών που είναι 

αποτελέσματα σημαντικών αποτυχιών ή καταστροφών 

10) Συμμόρφωση (Compliance): Αφορά την πρόληψη παραβάσεων της 

νομοθεσίας ή των κανονισμών ή παραβάσεων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από συμβάσεις ή παραβάσεων των απαιτήσεων ασφαλείας. 

2.2.3.1 Πλεονεκτήματα  πιστοποίησης  

Η υιοθέτηση του ISO 17799 παρέχει ποικίλα πλεονεκτήματα, σε οργανωτικό, 

νομικό, λειτουργικό, εμπορικό, οικονομικό και ανθρωπίνων πόρων επίπεδο, όπως: 

• Προστασία δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών. 

• Προστασία των αρχείων και δεδομένων της επιχείρησης. 

• Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Διεθνώς αναγνωρισμένη, 

δομημένη μεθοδολογία για διαχείριση ασφάλειας και κινδύνου. 

• Καλά οργανωμένη διαδικασία που αξιολογεί, εφαρμόζει, διατηρεί και 

διαχειρίζεται την ΑΠ, ενώ παρέχει μια δομή για συνεχή βελτίωση και πιο 

αποδοτική διαχείριση των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων του 

οργανισμού. 

• Με την προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά των απειλών 

εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και ελαχιστοποιούνται οι 

επιχειρησιακές απώλειες. 

• Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών που 

εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων 

επιχειρήσεων. 

• Ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης με τη 

δημιουργία εμπιστοσύνης, τόσο εξωτερικά (αγορά) όσο και εσωτερικά 

(προσωπικό). 

• Για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών απαιτούνται οι εξής γενικές ομάδες ενεργειών: 

• Καθορισμός της γενικής στρατηγικής του οργανισμού και ανάπτυξη και 

συγγραφή της Πολιτικής Ασφάλειας. 
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• Εντοπισμός των κρίσιμων στοιχείων πληροφοριών του οργανισμού 

(information assets) που θα πρέπει να προστατευθούν. 

• Εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων (risk assessment) που απειλούν τα 

παραπάνω στοιχεία πληροφοριών. 

• Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού που κατέχει τις θέσεις-κλειδιά για τη 

λειτουργία του Συστήματος. 

• Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στον 

οργανισμό. 

Το ISO 17799 έχει εφαρμογή και ιδιαίτερη σημασία σε επιχειρήσεις κάθε 

τύπου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας ή 

χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα στις λειτουργίες τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η δυνατότητα εφαρμογής του σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού 

περιγράφει με πληρότητα βασικούς κανόνες ακολουθητέας πρακτικής για την επίτευξη 

αποτελεσματικής διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, ανεξαρτήτως του τομέα 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Η συμμόρφωση προς το ISO 17799 δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι 100% 

ασφαλής και ότι έχουν εξαλειφθεί όλοι οι κίνδυνοι ή οι απειλές για την Ασφάλεια των 

Πληροφοριών της. Ωστόσο, η συμμόρφωση προς το ISO 17799 πιστοποιεί ότι η 

εταιρεία χρησιμοποιεί έναν συστηματικό τρόπο προσέγγισης για τον προσδιορισμό, 

αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων μέσω της θέσπισης και συνεχούς 

αναβάθμισης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Δεδομένων και 

Πληροφοριών. Ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα έχουν στο εγγύς μέλλον όλες 

οι επιχειρήσεις που έχουν συμμορφωθεί και πιστοποιηθεί κατά αυτό το διεθνώς 

αναγνωρισμένο πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών. 

2.3 ΕΛΟΤ 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) 

(Hellenic Organization for Standardization S.A.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου και ιδρύθηκε το 1976 με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 

372/1976. Από το 1997, ο ΕΛ.Ο.Τ. λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία βάσει του Νόμου 

414/96 και του Προεδρικού Διατάγματος 155/1997. Ο ΕΛ.Ο.Τ. χρηματοδοτείται από το 
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κράτος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

και πέντε μέλη. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τη δράση των 

Τεχνικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που έχουν συσταθεί και λειτουργούν 

επικουρικά προς το έργο του ΕΛ.Ο.Τ. και αριθμούν περισσότερα από 1000 μέλη 

Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των 

δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή (π.χ. πιστοποίηση2

α) Η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται 

σε προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα, και σε διεργασίες, 

δραστηριότητες, οργανισμούς, συστήματα, πρόσωπα ή συνδυασμούς αυτών, τα 

οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τυποποίησης. 

, 

πληροφόρηση, έλεγχοι και δοκιμές). Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του ΕΛΟΤ 

είναι: 

β) Η σύσταση και υποστήριξη επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη 

θεμάτων που εμπίπτουν στο σκοπό και στις αρμοδιότητές του, η ανάθεση 

τέτοιων μελετών σε υφιστάμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή πρόσωπα, καθώς 

και ο συντονισμός και η αξιοποίηση όλων των σχετικών εργασιών και μελετών 

που αφορούν την τυποποίηση στην Ελλάδα. 

γ) Η δημιουργία αρχείου ελληνικών, διεθνών και εν γένει αλλοδαπών προτύπων 

και προδιαγραφών, καθώς και η συγκέντρωση, ανταλλαγή και διάδοση με κάθε 

πρόσφορο μέσο δημοσιευμάτων και πληροφοριών σχετικών με το σκοπό και τις 

αρμοδιότητές του. 

δ) Η έκδοση κάθε είδους εργασιών, μελετών και περιοδικών σχετικών με το σκοπό 

και τις αρμοδιότητές του. 

ε) Η καθιέρωση και απονομή σημάτων συμμόρφωσης. 

στ) Η καθιέρωση και χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης. 

ζ) Η ίδρυση και λειτουργία ινστιτούτων και εργαστηρίων και η διενέργεια δοκιμών 

και ελέγχων. 

η) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικών με 

το σκοπό και τις αρμοδιότητές του. 

                                                      
2 Πιστοποίηση (ή επαλήθευση ταυτότητας) ονομάζουμε τη διαδικασία της επιβεβαίωσης και του 
καθορισμού κάποιου ατόμου ή αντικειμένου σαν αυθεντικού, δηλαδή ότι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι 
αλήθεια. Η πιστοποίηση βασίζεται σε έναν ή περισσότερους παράγοντες πιστοποίησης. 
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θ) Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το σκοπό 

του. 

2.3.1 ΕΛΟΤ  ΕΝ 13816 - Ποιότητα  στις Δημόσιες Συγκοινωνίες  

Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων 

υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον 

τρόπο λειτουργίας του (ΕΛΟΤ, 2013). 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13816 καθορίζει τις απαιτήσεις που 

προσδιορίζουν, στοχεύουν και μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του επιβατικού κοινού και καθοδηγεί στην 

επιλογή των σχετικών μεθόδων μέτρησης. 

Η πιστοποίηση βάσει του ΕΛΟΤ EN 13816 αφορά στους παρόχους αυτών των 

υπηρεσιών, Δημόσιους Φορείς και Αρχές, που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τις 

δημόσιες μαζικές μεταφορές με τις προσδοκίες των επιβατών και της κοινωνίας. Μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης, από την TÜV AUSTRIA Hellas, με τριετή διάρκεια, βάσει του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13816. Αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα των Οργανισμών να παρέχουν υπηρεσίες 

καθορισμένου επιπέδου ποιότητας. 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων Συστημάτων βάσει του 

ΕΛΟΤ EN 13816 είναι παρακάτω: 

 Εστίαση στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες του επιβατικού 

κοινού. 

 Ευθυγράμμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας. 

 Ενημέρωση των αρμοδίων Δημόσιων Φορέων και Αρχών σχετικά με το 

επιθυμητό επίπεδο ποιότητας από το επιβατικό κοινό. 

 Αύξηση της ικανοποίησης του επιβατικού κοινού και του τζίρου των 

παρόχων. 
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 Τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την βέλτιστη αξιοποίηση των 

πόρων και των ικανοτήτων του προσωπικού. 

 Εργαλείο προώθησης για τους Οργανισμούς που παρέχουν δημόσιες 

μαζικές μεταφορές κλπ. 

 
Πηγή: Γρηγορούδης & Σίσκος, (2005) 

Σχήμα  2.2: Σχηματικό  διάγραμμα  ενοποίησης  διαφορετικών  συστημάτων  

Ο ΕΛΟΤ με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του προσφέρει 

υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, 

υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.  Η διεργασία της Πιστοποίησης 

περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βήματα: 
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Πηγή: Γρηγορούδης & Σίσκος, (2005) 

Εικόνα  2.3: Διάγραμμα  διεργασίας  τυποποίησης  

Το αποτέλεσμα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του 

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η απονομή 

του Ελληνικού Σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο 

οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο   33::   ΟΟ   ΟΟρργγααννιισσμμόόςς   ΑΑσσττιικκώώνν   ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιώώνν   

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς   

3.1 Ιστορία των Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης  

Οι Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης έχουν μακρά ιστορία. Από το 

ιππήλατο τραμ του 1893, μέχρι τα σύγχρονα αρθρωτά λεωφορεία του 2015, το 

πολυαναμενόμενο Μετρό και τα πλωτά μέσα του Θερμαϊκού Κόλπου. 

1893 Αρχίζει να λειτουργεί το ιππήλατο τραμ. (Το 1889 παραχωρήθηκε με 

σύμβαση το προνόμιο της κατασκευής και εκμετάλλευσης 

ιπποτροχιόδρομου στην πόλη, στον Αχμέτ Χαμντί Μπέη που συνέστησε με 

Βέλγους κεφαλαιούχους Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε 

εγχείρημα με ιπποκίνητα «λεωφορεία» (omnibus) που ναυάγησε όχι μόνο 

γιατί δεν υπήρχαν κατάλληλοι δρόμοι αλλά και γατί τα κόμιστρα για τη 

διαδρομή από το Τελωνείο μέχρι το Ντεπώ δεν ήταν προσιτά στην 

φτωχολογιά...) Το ιππήλατο τραμ. κινούμενο σε σιδηροτροχιές, μετέφερε 

επιβάτες και εμπορεύματα από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό «...διερχόμενον 

διά της οδού της πύλης του Βαρδαρίου διά του Λευκού Πύργου εκείθεν διά 

της οικίας του Κερίμ Εφένδη και επεκτεινομένου μέχρι του Μύλου Αλλατίνι. 

έχοντας διακλαδώσεις...». 

Η έλξη των 45 οχημάτων γίνεται από 120 άλογα (από την Ουγγαρία...). 

Στην επάνω γραμμή της Εγνατίας το εισιτήριο ήταν πολύ φθηνό... Από τον 

Λευκό Πύργο μέχρι τη Σκάλα ήταν ακριβότερο γιατί η γραμμή αυτή 

εξυπηρετούσε κυρίως τους πιο εύπορους... Όταν το τραμ «ανέβαινε» την 

Χαμιδιέ (Εθνικής Αμύνης) έβαζαν ένα ακόμη άλογο γιατί ο δρόμος ήταν 

ανηφορικός και οι επιβάτες υπεράριθμοι... 

1895 Η «κάτω» γραμμή του ιππήλατου τραμ φθάνει μέχρι το Ντεπό όπου και 

μεταφέρονται οι εγκαταστάσεις, η αποθήκη ίων οχημάτων, τα γραφεία της 

Εταιρίας και οι στάβλοι (που αρχικά βρίσκονταν απέναντι από το Λευκό 

Πύργο κοντά στο μουσουλμανικό νεκροταφείο και αργότερά είχαν 
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μεταφερθεί στις «Σκαμνιές», κοντά στο σημερινό γήπεδο της ΧΑΝΘ.) Η 

επέκταση αυτή του τραμ συντελεί στο να πυκνοκατοικηθούν οι συνοικίες 

της Αγίας Τριάδας, ια Καραγάτσια (Ανάληψη), το Ντεπό... 

1897 Αρχίζει η κατασκευή του Λιμανιού ενώ ήδη η πόλη έχει αποκτήσει τα 

τελευταία χρόνια ύδρευση, αποχέτευση, σημαντικά κτίρια, σιδηροδρομικές 

και ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις κ.λ.π. 

1906 Μικρά ατμόπλοια μεταφέρουν επιβάτες κατά μήκος της παραλίας: Πλατεία 

Ολύμπου («Ελευθερίας») - Λ.Πύργος, οικία Κερίμ Αφέντη (στο ύψος της 

Παρασκευοπούλου...), ρέμα Μπουγιούκ Ντερέ (στάση Γεωργίου), Μικρό 

Καραμπουρνού. Τα βαποράκια αυτά θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία 

όταν ια τραμ θα γίνουν ηλεκτροκίνητα. 

1907 Το πρώτο ιδιωτικό αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. 

1908 Ξεκινούν τα ηλεκτροκίνητα τραμ. (Το πρώτο δρομολόγιο στις 14 Ιουνίου 

από το Ντεπό μέχρι την πλατεία Ελευθερίας). 

Τα τραμ, 30 οχήματα από το Βέλγιο, χωρούσαν 36 άτομα ενώ μπορούσαν 

να αναπτύξουν ταχύτητα 15-20 χλμ. την ώρα. Στις 1/4/1908 αρχίζουν να 

κυκλοφορούν δοκιμαστικά τα πρώτα τραμ. Στα πρώτα χρόνια λόγω των 

στενών δρόμων και της πολυκοσμίας ήταν συχνά τα ατυχήματα είτε με 

κάρα είτε με άμαξες που μπλέκονται στις γραμμές είτε με ανθρώπους και 

ζώα (η εφημερίδα «Φάρος» της 29.11.1908 καταγγέλλει την «εξόντωση» 

των όνων από τα τραμ). 

Βαθμιαία η πόλη θα «αγκαλιάσει» το τραμ που διαθέτει άνετα οχήματα και 

εισιτήριο προσιτό. Ως ρυμουλκούμενα οχήματα χρησιμοποιούνται και 

βαγόνια του ιππήλατου τραμ (τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν από τον Δήμο 

για να σέρνουν τα κάρα αποκομιδής των απορριμμάτων). 

Οι Τραμβαγέρηδες της πόλης θα διακριθούν ιδιαίτερα για τους 

συνδικαλιστικούς τους αγώνες που απέφεραν καρπούς: Ίδρυση σωματείου 

(1917), καθιέρωση οκταώρου, ταμείο αλληλοβοηθείας (1920), Ταμείο 

Συντάξεως (1927) κ.λ.π. 

Οι γραμμές του τραμ στην πρώτη περίοδο ήταν δύο: 

α) Ντεπό - Β. Όλγας - Λ. Πύργος - Παραλία - Πλ. Ελευθερίας - 

Βουλγαροκτόνου - Αιγύπτου - Κουντουριώτη 
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β) Ντεπό - Β. Όλγας - Β. Σοφίας (Εθνικής Αμύνης) - Σιντριβάνι - 

Εγνατία - Πλ. Βαρδαρίου (απ' όπου διακλάδωση για Παλιό Σταθμό ή 

Μπες Τσινάρ). 

1912 Απρίλιος: Η εταιρία των τραμ μετά από συμφωνία με την Οθωμανική 

Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει ένα ευρύτατο 

δίκτυο τροχιοδρόμων στην πόλη. 

Ταυτόχρονα η Εταιρία Ηλεκτροφωτισμού ενοποιείται με την Εταιρία 

Τροχιοδρόμων και δημιουργείται έτσι η ΕΤΗΘ (Εταιρία Τροχιοδρόμων και 

Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης). 

1917 Καταστροφική πυρκαγιά αποτεφρώνει μεγάλο τμήμα του ιστορικού 

κέντρου της πόλης. (Από το 1915 η Θεσσαλονίκη έχει εισέλθει στη δίνη του 

Α' Παγκοσμίου πολέμου και του εθνικού διχασμού. Αγγλογαλλικά 

στρατεύματα αποβιβάζονται και εγκαθίστανται στην πόλη που από το 

Σεπτέμβριο του 1916 ως τον Ιούνιο του 1917 είναι η έδρα της προσωρινής 

Κυβερνήσεως του Ελ. Βενιζέλου. Στα χρόνια του Α' Παγκοσμίου πολέμου 

έγινε προέκταση της τροχιοδρομικής γραμμής από το Σιντριβάνι μέχρι τον 

σημερινό συνοικισμό Ευαγγελίστριας). 

Μετά την πυρκαγιά πρόθεση της κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου - σύμφωνα με 

την έκθεση του Α. Πάλλη (1917) - ήταν: «...η κατασκευή διακλάδωσης της 

τροχιοδρομικής γραμμής μήκους 4 χλμ ήτις αναχωρούσα από την Πύλη 

Βαρδαρίου θα έφθανε μέχρι του προσφυγικού συνοικισμού Λεμπέτ (Αγία 

Παρασκευή) και θα εξυπηρετούσε ιούς νέους συνοικισμούς Βαρδαρίου, 

Καραχουσεΐν και Αγίας Παρασκευής. Διά της γραμμής ταύτης οι κάτοικοι 

των διαφόρων συνοικισμών προσφύγων και πυροπαθών επί της οδού 

Σερρών, θα συγκοινωνούν ευκόλως μετά του λιμένος και του εμπορικού και 

Βιομηχανικού τιμήματος της πόλης και συνάμα θα απολαμβάνουν του 

καθαρού αέρα της εξοχής...». 

1919 Τι κράτος προβαίνει σε επίταξη της ΕΤΗΘ (διαρκεί μέχρι το 1920). 

1922-1923 Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών η 

Θεσσαλονίκη δέχεται 100.000 πρόσφυγες από την Μ. Ασία, τον Πόντο, τον 

Καύκασο κλπ. 
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1923 Εμφανίζονται στην πόλη τα πρώτα μικρά αστικά λεωφορεία. Επιβατικό 

αυτοκίνητο εκτελεί την διαδρομή από την Άνω και Κάτω Τούμπα προς την 

οδό Ερμού. 

1924 Νέα επίταξη της ΕΤΗΘ λήγει σύντομα: Υπογράφεται (στις 3/2) 

πρωτόκολλο με το Υπουργείο Συγκοινωνίας όπου προβλέπεται ότι το 

Κράτος θα μπορεί να εξαγοράσει την ΕΤΗΘ μετά την 1/1/1940. Η Εταιρία 

Τροχιοδρόμων αυξάνει το κεφάλαιο της και αναλαμβάνει την 

εκμετάλλευση της νέας γραμμής: Ντεπό - 25ης Μαρτίου - Χαριλάου. 

1925 Εμφανίζεται το λεωφορείο «Κάζα Νόστρα» με μεγάλο εξώστη στο πίσω 

μέρος (που βρίσκει στο οδόστρωμα). Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν 

τα πρώτα «ταξί». 

1927 Αρχίζει να λειτουργεί η νέα γραμμή τροχιοδρόμων από το Νοσοκομείο 

Χιρς (Ιπποκράτειο) ως τον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό μέσα από τη 

Λεωφόρο Στρατιού, το παλιό Πυροσβεστείο, τη Δεσπερέ, το Σιντριβάνι, την 

Εγνατία, και την 26η Οκτωβρίου. 

Καταργείται η γραμμή των τραμ στην παραλία. Το τραμ περνά πλέον από 

την Π. Μελά - Διαγώνιο - και διασχίζει την οδό Τσιμισκή για να κάνει 

στροφή στην οδό Αγίου Μηνά και να πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Από 

τον Λευκό Πύργο ξεκινούσε και το λεγόμενο «μονό» τραμ που έκανε χωρίς 

εισιτήριο τη διαδρομή Λ. Πύργος - Σιντριβάνι. 

1928 Λειτουργεί η πρώτη λεωφορειακή γραμμή Ντεπό - I. Δραγούμη με δύο 

λεωφορεία που τα συμπαγή τους λάστιχα ταρακουνούν τους επιβάτες. 

1930 Δημιουργούνται λεωφορειακές γραμμές χωρίς σχεδιασμό κυρίως για την 

εξυπηρέτηση των προσφυγικών συνοικισμών. Λεωφορεία των 20 - 25 

θέσεων αντικαθιστούν τα αυτοκίνητα των 5-7 θέσεων και αρχίζουν να 

κερδίζουν έδαφος στον σκληρό ανταγωνισμό τους με τα τραμ. 

Αναπτύσσεσαι η συγκοινωνία με τα ατμοκίνητα Βαποράκια: Η «Λευκή», ο 

«Αλέκος», ο «Ποσειδών», η «Ευδοκία», ο «Αετός», ο «Ερμής», η «Αγία 

Βαρβάρα» και άλλα βενζινόπλοια φόρτωναν τις Κυριακές και τις γιορτές 

από την Σκάλα και την εξέδρα του Λευκού Πύργου ολόκληρες οικογένειες 

με τα τρόφιμά τους και τις αποβίβαζαν στις αμμουδιές της Περαίας, του 

Μπαξέ Τσιφλίκ και της Αγίας Τριάδας. 
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Υπήρχε αρχικά μεγάλος συναγωνισμός ανάμεσα στα βαποράκια ωσότου 

ορίσθηκαν διαφορετικές ώρες αναχώρησης για κάθε σκάφος. Εκτός από τον 

ταχύτατο «Αλέκο» μπήκαν αργότερα στην γραμμή η «Λευκή», η 

επιβλητική «Τρίγλια» και η κομψή «Χελιδών» (1935). 

1932 Η Εταιρία των τραμ της Θεσσαλονίκης προτείνει να αναλάβει τον πλήρη 

ηλεκτροφωτισμό της πόλης και την εκμετάλλευση των τραμ, 

κατασκευάζοντας συμπληρωματικό δίκτυο των τροχιοδρόμων για την 

εξυπηρέτηση εκτός από την πόλη και των συνοικισμών Τούμπας, 

Καλαμαριάς, Κουλέ - Καφέ, Τριανδρίας, Νεάπολης, Συκεών, οδού 

Μοναστηρίου, Σιδηρ. Σταθμού μέχρι τα Σφαγεία με πολύ προσιτό 

εισιτήριο. Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος είχε μελετήσει τη πρόταση και 

σκόπευε να την υλοποιήσει. Τον πρόλαβαν όμως οι εκλογές που ανέδειξαν 

άλλη κυβέρνηση. 

1934 Ο Δήμος της πόλης σε διαμάχη με την ΕΤΗΘ. Κυκλοφορούν 102 βαγόνια 

τραμ με χωρητικότητα 5.000 επιβάτες. Η εφημερίδα «Μακεδονία» ζητάει 

από τα λεωφορεία να καλύψουν στοιχειωδώς την παντελή έλλειψη 

νυχτερινής συγκοινωνίας στη πόλη. 

1936 Καταργείται το τμήμα διαδρομής των τραμ από το Πυροσβεστείο ως το 

Συντριβάνι. 

Τα λεωφορεία «απεργούν» στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Οι εισπράξεις των 

τροχιοδρόμων παρουσιάζουν αύξηση 55 - 60%. Οι τροχιοδρομικοί της 

πόλης μετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις που «έγραψαν ιστορία» τον 

Μάη του '36 και απεργούν παρά την επιστράτευση τους από το Γ’ Σ.Σ. 

1938 Καθιερώνεται δρομολόγιο λεωφορείων προς τους Αμπελόκηπους. 

1940 Με τον Α·Ν· 2756/40 ο Ι. Μεταξάς προχωρεί στην εξαγορά της Εταιρίας 

καθώς δεν ήθελε να περιέλθει η ΕΤΗΘ σε Γερμανούς ή Ιταλούς 

κεφαλαιούχους. 

Το κράτος παραλαμβάνει 102 οχήματα και ένα παθητικό της τάξεως των 

11.000.000 και η ΕΤΗΘ γίνεται ΚΕΤΗΘ (Κρατική ΕΤΗΘ). Ο νόμος, «προς 

τον σκοπόν εξασφαλίσεως του συντονισμού των αστικών συγκοινωνιακών 

μέσων της πόλεως» προβλέπει επέκταση του υπό ίδρυσιν Οργανισμού και 

επί της δι’ αυτοκινήτων αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης. 
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Μόνο στα αυτοκίνητα που ανήκουν στον υπό ίδρυση Οργανισμό θα 

επιτρέπεται να εκτελούν συγκοινωνίες επί οιασδήποτε αστικής γραμμής της 

πόλεως. 

Η πρόβλεψη ότι ο Οργανισμός θα εισέπραττε 7% επί των εισπράξεων από 

την εκμετάλλευση των λεωφορείων δεν υλοποιήθηκε. Τα 35 αστικά 

λεωφορεία της πόλης, μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου 

επιτάσσονται. Θα επιστρέψουν 18. 

1941-1944 Οι Γερμανοί θέτουν αμέσως υπό τον έλεγχο τους το αμαξοστάσιο των τραμ 

και απομακρύνουν τους 29 Εβραίους εργαζόμενους στην ΚΕΤΗΘ. 

Στην Κατοχή η συγκοινωνία διεξάγεται με ορισμένα αυτοκίνητα 

«γκαζοζέν» και με τα τραμ. 

Στις 18/2/1943 η ΚΕΤΗΘ γνωστοποιεί στο Υπουργείο Συγκοινωνών ότι 

«...καθ' εκάστην ημέραν εκυκλοφόρουν εις την γραμμήν Αγοράς - Χαριλάου, 

κατά μέσον όρον, 6 “λεωφορεία” τα οποία εκινούντο διά συστήματος 

“γκαζοζέν”. Επί της γραμμής Χιρς - Βαρδαρίου εκυκλοφόρησαν 8 λεωφορεία 

“γκαζοζέν” με 215 θέσεις συνολικώς. Κατά την 14.2.1943, ημέραν 

Κυριακήν, καθ' ήν η κυκλοφορία των τροχιοδρόμων διεκόπη τα εν λόγω 

λεωφορεία εισέπραττoν δρχ. 300 αντί 200…». 

Αρκετοί τροχιοδρομικοί είχαν ενεργό συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση. 

1945 Τα πρώτα αστικά λεωφορεία που δημιουργούνται από συναρμολόγηση των 

υπολειμμάτων αυτών που καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέμου και 

από ημικατεστραμμένα συμμαχικά αυτοκίνητα που αγόρασαν οι 

αυτοκινητιστές από τον ΟΔΙΣΥ, εντάσσονται σε κοινά Ταμεία. Ιδρύεται ο 

«Συνεταιρισμός Πληγέντων Αυτοκινητιστών - Σ.Π.Α.»  

Καταργείται η τροχιοδρομική γραμμή Βαρδάρι - Μπεστσινάρ. 

1946-1949 Στα «πέτρινα» χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου γίνεται αισθητή η δύσκολη 

συνύπαρξη τραμ και λεωφορείων. 

1949: Η γραμμή του τραμ που σταματούσε στο Χιρς επεκτείνεται μέχρι 

τη Γέφυρα (Μ. Μπότσαρη) και την επόμενη χρονιά φθάνει μέχρι 

την οδό Μαρασλή για να ενωθεί με τη γραμμή της «25ης 

Μαρτίου». 
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1950 Οι λεωφορειούχοι, κυρίως χάρις στο «σχέδιο Μάρσαλ», αντικαθιστούν τα 

170 από τα 243 λεωφορεία που κινούνται στην πόλη. Λειτουργούν τρεις 

τροχιοδρομικές γραμμές: 

1. Αποθήκη - Πλατεία Τραπεζών (I. Δραγούμη) 

2. Χαριλάου - Πλ. Βαρδαρίου 

3. Αποθήκη - Χαριλάου. 

24 Οκτωβρίου: Η επιτροπή χερσαίων μεταφορών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών εισηγείται την κατάργηση του τραμ στη 

Θεσσαλονίκη. 

Στις 28 Οκτωβρίου η πόλη διαθέτει το πρώτο καλά επισκευασμένο 

τροχιοδρομικό όχημα, βαμμένο πράσινο. 

1951 Η «Επιτροπή Επιβιώσεως Λεωφορειούχων» οργανώνει απεργιακές 

κινητοποιήσεις και ακινητοποιεί ια λεωφορεία. 

1952 Από τη συγχώνευση των τριών κοινών ταμείων των αστικών λεωφορείων 

ιδρύεται το ΚΤΕΑΛ με 243 λεωφορεία. 

Τα αστικά λεωφορεία αρχίζουν πλέον να επιβάλλονται στην αστική 

συγκοινωνία της πόλης, καλύπτοντας περισσότερες περιοχές και 

υπερτερώντας από τα τραμ που έμειναν τα πιο πολλά μέχρι τέλους χωρίς 

κανένα «φρεσκάρισμα». 

1953 Το ΚΕΤΗΘ διαχωρίζεται. Οι τροχιόδρομοι παραμένουν στο ΚΕΤΘ. Αρχίζει 

η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση ίου τραμ. 

Τον Ιούλιο του '53 τριμελής επιτροπή από επιστήμονες και υπαλλήλους του 

Υπουργείου Δημ. Έργων έρχεται στη Θεσσαλονίκη. στη μελέτη που 

υπέβαλε αρμοδίως - και δεν ελήφθη υπ' όψιν - γνωστή ως «μελέτη Ρήγα» 

πρότεινε: Σύσταση Οργανισμού υπό την μορφή Εταιρίας που να ανήκει στο 

Κράτος και να εκμεταλλεύεται τροχιόδρομους και λεωφορεία. 

Στο Δ.Σ. της Εταιρίας θα μετείχαν αντιπρόσωποι όλων των παραγωγικών 

τάξεων της πόλης. 

Οι λεωφορειούχοι θα διατηρούσαν την ιδιοκτησία τους, ο ανταγωνισμός θα 

έπαυε και οι εργαζόμενοι στα τραμ και στα λεωφορεία 9α εξασφαλίζονταν. 
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1954 Αποφασίζεται (30/3) η αποξήλωση των σιδηροτροχιών στις οδούς Β. 

Γεωργίου και Β. Όλγας λόγω ανακατασκευής και διαπλάτυνσης τους. 

Καταργείται η γραμμή του τραμ «Ντεπό - Τσιμισκή» (8/5). 

Ο Δήμαρχος Μ. Πατρίκιος με υπόμνημα του ζητάει να ανατεθεί στο Δήμο η 

ευθύνη των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. 1956: Τίθεται επί τάπητος η 

ριζική επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης με 

κινητοποιήσεις, συσκέψεις, υπομνήματα κλπ. 

1957 Καταργείται η (τελευταία) γραμμή των τραμ στην Εγνατία (27/7). Ιδρύεται 

με το Ν.Δ. 3721/57 ο Ο.Α.Σ.Θ. (που διαθέτει τότε 283 λεωφορεία): 

Από το 1963 μέχρι το 1977 κυκλοφορούν 283 νέα λεωφορεία των 100 

θέσεων. 

Το 1978 αποκτά ο Ο.Α.Σ.Θ. ια πρώτα στη Ελλάδα αρθρωτά λεωφορεία των 

150 θέσεων. 

Το 1979 επεκτείνεσαι με τον Ν. 866/79 η αστική συγκοινωνία και στην 

προαστιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης με συγχώνευση μέρους από ια 

ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονη επέκταση της διάρκειας 

της σύμβασης με το Κράτος μέχρι το 2000. Ήδη από ας αρχές της 

δεκαετίας του '70 σταματά να λειτουργεί η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με ια 

μικρά πλοία για Περαία - Αγία Τριάδα κ.λ.π., η οποία όμως τίθεται 

πειραματικά πάλι σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2014. 

3.2 Ο ΟΑΣΘ σήμερα 

3.2.1 Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του ΟΑΣΘ  

Σήμερα, ο ΟΑΣΘ διαθέτει: 

 618 + 4 Λεωφορεία (Euro IV και V) 

 245 Αρθρωτά (145 – 160 επιβάτες) 

 334 Απλά (100 επιβάτες) 

 13 Απλά (85 επιβάτες) 

 22 mini (45 επιβάτες) 

 1 Απλό (35 επιβάτες, Πολιτιστική Γραμμή) 

 3 super mini (9 επιβάτες) 
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 4 Ειδικά mini (7 επιβάτες σε συμβατικές θέσεις + 4 επιβάτες σε 

αναπηρικά καθίσματα) 

 75 Λεωφορειακές Γραμμές/3.500 στάσεις 

 170.000.000 Επιβάτες/Έτος 

 15.000.000/Μήνα ή 500.000/Τυπική Ημέρα 

 45.000.000 km/Έτος (150.000/Τυπική Ημέρα) 

3.2.2 Το σύστημα τηλεμετρίας  

 Πληροφόρηση Πραγματικού Χρόνου  

 Πληροφόρηση ΠΡΙΝ τη Διαδρομή  

 Διαδίκτυο στο ειδικό site του ΟΑΣΘ 

 Κινητό Τηλέφωνο (mobile internet) 

 Σταθερό Τηλέφωνο 

 Πληροφόρηση ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Διαδρομής 

 Οπτική Αναγγελία σε 200 «Έξυπνες» Στάσεις 

 Ηχητική Αναγγελία σε 20 Στάσεις 

 Οπτική και Ηχητική Αναγγελία σε Όλα τα Λεωφορεία από ειδικές 

οθόνες LED και με παράλληλη ηχητική πληροφόρηση 

 
Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.1: Πληροφορίες Γραμμής από το site του ΟΑΣΘ  

http://www.oasth.gr/�
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Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.2: Πληροφορίες Στάσης από το si te του ΟΑΣΘ  

 Πληροφόρηση ΠΡΙΝ τη Διαδρομή Μέσω Διαδικτύου για Κινητά 

(m.oasth.gr)  

 Βασικά Χαρακτηριστικά  

 Ειδική Εφαρμογή για Κινητά  

 Ευέλικτη Σχεδίαση  

 Εύχρηστο Μενού  

 Συμβατή με Όλα τα Κινητά  

 Προσαρμοζόμενη στην Τεχνολογία (και στο μέγεθος της οθόνης) κάθε 

Κινητού  

 Προγραμματισμός  

 Γρήγορη Πληροφόρηση, Χαμηλός Όγκος Δεδομένων  

http://www.oasth.gr/�
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Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.3: Η εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο  

 
Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.4: Βέλτιστη Διαδρομή ή «Πως Πάω Που»  

http://www.oasth.gr/�
http://www.oasth.gr/�


[41] 
 

 
Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.5: Χρόνος Άφιξης στη Στάση  

 
Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.6: Θέση Λεωφορείου* σε Ψηφιακό Χάρτη  

Για την πληροφόρηση του, το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί: 

Πληροφόρηση ΠΡΙΝ τη Διαδρομή Μέσω Σταθερού ή Κινητού Τηλεφώνου 

2310-981100 Επιλογή 0 (μηδέν) 1 = Αφίξεις Λεωφορειακής Γραμμής 2 = 

Αφίξεις Λεωφορειακών Γραμμών 3 = Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής 4 = 

Διερχόμενες Λεωφορειακές Γραμμές από Στάση  

Για πληροφόρηση στη διάρκεια της διαδρομής: 

http://www.oasth.gr/�
http://www.oasth.gr/�
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 Πληροφόρηση ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Διαδρομής (στη στάση)  

 Οπτική Αναγγελία Άφιξης Λεωφορείων (200 στάσεις)  

 Ηχητική Αναγγελία Άφιξης Λεωφορείων (20 στάσεις)  

 Πληροφόρηση ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Διαδρομής (ΜΕΣΑ στο Λεωφορείο)  

 
Πηγή: www.oasth.gr  

Εικόνα 3.7: Οπτική και Ηχητική Αναγγελία Επόμενης Στάσης ΜΕΣΑ στο 

Λεωφορείο  

 

 

 

  

http://www.oasth.gr/�
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο   44::   ΈΈρρεευυνναα   σσττοο   εεππιιββααττιικκόό   κκοοιιννόό   

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνεται και τεκμηριώνεται το θεωρητικό πλαίσιο 

υλοποίησης της έρευνας, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του προηγούμενου 

κεφαλαίου και σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο και το μοντέλο που επιλέχθηκε. 

Ακολούθως, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της ερευνητικής διαδικασίας. 

4.2 Στόχοι 

Οι στόχοι της έρευνας, όπως ορίστηκαν από τη αρχή, είναι η συλλογή στοιχείων 

από το επιβατικό κοινό για την ποιότητα των υπηρεσιών του Οργανισμού Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Βάσει των στοιχείων αυτών και την ανάλυση τους, ελπίζουμε να βοηθηθεί ο 

Ο.Α.Σ.Θ. στη βελτίωση της ποιότητας αυτής. 

4.3 Η Επιστημονική Έρευνα  

Η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε βασική και σε εφαρμοσμένη 

(Δημητριάδης, 2000). Η βασική αποσκοπεί στην παραγωγή γνώσης της ανάπτυξη της 

επιστήμης. Η εφαρμοσμένη πραγματοποιείται για κάποιο προκαθορισμένο πρακτικό 

σκοπό, αποβλέποντας στην άμεση εφαρμογή της σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Στην έρευνα χρησιμοποιούνται ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Πλάτων, 

2000) οι οποίες ταξινομούνται με βάση διάφορα κριτήρια (Καζάζης, 2006). Κάποιες 

απ’ αυτές είναι: 

 Οι πηγές συλλογής δεδομένων (εμπειρικές, βιβλιογραφικές) 

 Ο επιδιωκόμενος σκοπός (διερευνητικές, περιγραφικές, ερμηνευτικές 

έρευνες) 

 Το είδος των εμπειρικών δεδομένων (ποιοτικές, ποσοτικές έρευνες) 



[44] 
 

4.4 Σχεδιασμός της έρευνας 

4.4.1 Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός της έρευνας θα πρέπει να καθορίζει από την αρχή τις βασικές 

αρχές που θα διέπουν την έρευνα και φυσικά το πλαίσιο των πρακτικών που θα 

ακολουθηθούν (Γεωργίου, 1999). 

4.4.2 Διαδικασία Έρευνας  

Η διαδικασία (Σταθακόπουλος, 2005) της έρευνας αγοράς (Mangold, 2002 & 

Γρηγορούδης και Σίσκος, 2005) ξεκινάει με τον προσδιορισμό του προβλήματος και 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας (Στειακάκης, 2007), τα 

συμπεράσματα και τις προτάσεις επίλυσης του προβλήματος. Τα στάδια της 

διαδικασίας της έρευνας αγοράς (Mangold, 2002) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1. 

 

 
Πηγή: Mangold, (2002) 

Σχήμα 4.1. Διαδικασία της Έρευνας  
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4.4.3 Μέθοδοι Συλλογής Στοιχείων  

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσοι πρωτογενών και δευτερογενών πηγών 

(Εγχειρίδιο Kingston University, 2008). 

4.4.3.1 Πηγές δευτερογενών  στοιχείων  

Κατά τον Σταθακόπουλο, οι πηγές δευτερογενών στοιχείων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες (Σταθακόπουλος, 2005): 

 Εσωτερικές, βασίζονται σε δεδομένα που βρίσκονται εντός της 

επιχείρησης για την οποία διεξάγεται η έρευνα 

 Εξωτερικές, παρέχονται πληροφορίες και στοιχεία που έχουν ήδη 

συλλεχθεί εκτός της επιχείρησης και έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες 

μελέτες ή που παρέχονται επί πληρωμή από εταιρίες ερευνών αγοράς. 

Πλεονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων αποτελούν 

 Το μικρό τους κόστος 

 Το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συλλογή τους 

Μειονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων αποτελούν τα θέματα που 

σχετίζονται με 

 την ακρίβεια 

 την διαθεσιμότητα 

 την καταλληλότητα 

 την επάρκεια 

Η χρησιμοποίηση των δευτερογενών στοιχείων στην έρευνα συμβάλει ώστε: 

 Να κατανοηθεί καλύτερα το θέμα που μελετάται 

 Να αναζητηθούν και να επιλεχθούν οι επιστημονικές θεωρίες (μέθοδοι, 

μοντέλα κλπ,)και επιπλέον δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 

έρευνα και την τεκμηρίωση της 

 Να αποτελέσουν τα δευτερογενή στοιχεία ένα μέτρο σύγκρισης με το 

οποίο να ερμηνευθούν καλύτερα τα πρωτογενή στοιχεία 
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4.4.3.2 Πηγές πρωτογενών στοιχείων  

Όπως αναφέρει ο Aaker, πρωτογενή στοιχεία είναι εκείνα που συγκεντρώνονται 

για την επίλυση του προς μελέτη προβλήματος (Aaker, 1990). Διακρίνονται σε 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. 

Στο εγχειρίδιο του Kingston University αναφέρονται οι μέθοδοι συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων (Δημητριάδης, 2000), οι οποίες είναι: 

 Το ερωτηματολόγιο 

 Η συνέντευξη  

Πλεονεκτήματα πρωτογενών στοιχείων 

 Η πρωτογενής έρευνα παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης ενός θέματος 

σε βάθος (Δημητριάδης, 2000) 

 Τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέγονται θεωρούνται αυθεντικά και 

έγκυρα 

 Υπάρχει αμεσότητα και ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας 

 Η πρόσωπο με πρόσωπο καταγραφή παρέχει τη δυνατότητα για 

καταγραφή των ψυχολογικών αντιδράσεων 

Μειονεκτήματα πρωτογενών στοιχείων 

 Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων είναι αρκετά δαπανηρή 

(Δαμιανός, 1992) 

 Απαιτείται αρκετός χρόνος για τη συλλογή στοιχείων 

 Χρειάζεται υψηλή τεχνική για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων 

 Το ποσοστό του δείγματος που επιλέγεται είναι μικρό λόγω της έλλειψης 

χρόνου και του γεωγραφικού περιορισμού 

 Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια σφάλματος που μπορεί να προκύψουν 

από τη μη σωστή επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας ή ακατάλληλου 

δείγματος 

Τα πρωτογενή στοιχεία διακρίνονται σε: 

Α. Ποσοτικά Στοιχεία 

 Μέθοδοι συλλογής ποσοτικών στοιχείων 

o Παρατήρηση 

o Προσωπική συνέντευξη 



[47] 
 

o Ταχυδρομική έρευνα 

o Τηλεφωνική έρευνα " Δημοσκόπηση 

Β. Ποιοτικά στοιχεία 

Στα σχετικά συγγράμματα των Churchill και Guggs διαβάζουμε ότι η ποιοτική 

έρευνα σε αντιδιαστολή με την ποσοτική μας δίνει απάντηση στο γιατί οι άνθρωποι 

κάνουν αυτό που κάνουν (Churchill, 1991 και Guggs, 1987). Επίσης, η ποιοτική έρευνα 

στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των φαινόμενων και 

καταστάσεων (Πλάτων, 2000). 

 Μέθοδοι συλλογής ποιοτικών στοιχείων 

■ Σε βάθος συνέντευξη 

■ Ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος 

■ Συγκαλυμμένες τεχνικές 

■ Παρατήρηση 

4.4.3.2.1 Βασικές διαφορές ποιοτικής και  ποσοτικής έρευνας  

Οι βασικές διαφορές των δύο ειδών ερευνών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα (Πίνακας 4.1). 
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Πίνακας 4.1: Σύγκριση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας  

Παράμετροι Ποσοτική έρευνα Ποιοτική έρευνα 

Π
αρ

αδ
οχ

ές
 

■ Αντικειμενική πραγματικότητα των 
κοινωνικών δεδομένων 

■ Προβάδισμα της μεθόδου 
■ Ικανότητα προσδιορισμού των 

μεταβλητών 
■ Ικανότητα μέτρησης των μεταβλητών 

■ Κοινωνική ανοικοδόμηση της 
πραγματικότητας 

■ Προβάδισμα του υποκειμένου 
■ Πολυπλοκότητα των μεταβλητών 
■ Δυσκολία μέτρησης των μεταβλητών 

Σκ
οπ

ός
 ■ Γενικοποίηση 

■ Πρόβλεψη 
■ Αιτιολογική εξήγηση 

■ Εξάρτηση από τα συμφραζόμενα 
■ Ερμηνεία 
■ Κατανόηση των απόψεων των 

συμμετεχόντων 

Π
ρο

σέ
γγ

ισ
η 

■ Βασισμένη σε υποθέσεις 
■ Επεξεργασία και έλεγχος 
■ Χρήση τυπικών εργαλείων 
■ Πειραματισμός 
■ Αναγωγική 
■ Ανάλυση συστατικών 
■ Αναζήτηση προτύπων και συναίνεσης 
■ Μείωση πληροφορίας σε 

αριθμητικούς δείκτες 

■ Ανάπτυξη θεωρίας 
■ Ανάδειξη & απεικόνιση 
■ Εργαλείο ο ερευνητής 
■ Φυσικότητα 
■ Επαγωγική 
■ Αναζήτηση προτύπων 
■ Αναζήτηση πλουραλισμού και 

διαφορετικότητας 
■ Περιγραφική 

Ο
 ρ

όλ
ος

 
το

υ 
ερ

ευ
νη

τή
 ■ Διαχωρισμένος και αμερόληπτος 

■ Αντικειμενική περιγραφή 
■ Προσωπική συμμετοχή και 

μεροληψία 
■ Συναισθηματική κατανόηση 

 

4.4.4 Διαδικασία Δειγματοληψίας  

Συνήθως είναι αδύνατον ο ερευνητής να συγκεντρώσει δεδομένα από το σύνολο 

του πληθυσμού που ερευνά (Σταθακόπουλος, 1997). Επίσης υπάρχει θέμα κόστους και 

χρόνου ολοκλήρωσης της έρευνας (Μπένος, 1991). Για τους παραπάνω λόγους ο 

ερευνητής προσφεύγει στη μελέτη του δείγματος πληθυσμού. 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας αποτελείται από 6 στάδια (σχήμα 4.2) 
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Πηγή: Σταθακόπουλος, (1997) 

Σχήμα 4.2: Στάδια Διαδικασίας Δειγματοληψίας  

4.4.4.1 Μέθοδοι Δειγματοληψίας  

Οι μέθοδοι δειγματοληψίας απορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες ομάδες 
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Πηγή: Σταθακόπουλος, (1997) 

Σχήμα 4.3: Μέθοδοι Δειγματοληψίας  

4.5 Υλικά και Μέθοδος παρούσας έρευνας 

Για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δυο 

μέθοδοι: 

α) Ερωτηματολόγιο ερωτήσεων που απευθύνεται στο επιβατικό κοινό. 

β) Συνομιλίες με εργαζόμενους και στελέχη του ΟΑΣΘ, οι οποίες όμως 

ζητήθηκε –και έγινε απόλυτα σεβαστό- να μην περιληφθούν αυτούσιες 

στην έρευνα, αλλά μόνο σαν συμπεράσματα. 

4.6 Ερωτηματολόγιο  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αποτελείται από τρεις 

σελίδες ερωτήσεων και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

i. Στατιστικές Πληροφορίες. Στις ερωτήσεις που αφορούν στις στατιστικές 

πληροφορίες υπάρχουν κατηγορίες απαντήσεων και ο ερωτώμενος 

καλείται να τσεκάρει την κατηγορία που επιλέγει. 

o Φύλο του ερωτώμενου 

o Ηλικιακή ομάδα 

o Ιδιότητα 

o Περίοδος, συχνότητα και λόγοι χρησιμοποίησης των Αστικών 

Συγκοινωνιών 
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ii. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην κατηγορία αυτή ο ερωτώμενος καλείται 

να βαθμολογήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται η 

βαθμολογία Linkert 5, η οποία απαιτεί βαθμολογία από 1 (χειρότερη) 

έως 5 (καλύτερη). 

o Αξιοπιστία 

o Διασφάλιση 

o Περιουσιακά στοιχεία 

o Εξατομίκευση 

o Ανταπόκριση 

iii. Προσδοκώμενες υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή ο ερωτώμενος 

καλείται να βαθμολογήσει τις προσδοκώμενες υπηρεσίες. 

Χρησιμοποιείται η βαθμολογία Linkert 5, η οποία απαιτεί βαθμολογία 

από 1 (χειρότερη) έως 5 (καλύτερη). 

o Αξιοπιστία 

o Διασφάλιση 

o Περιουσιακά στοιχεία 

o Εξατομίκευση 

o Ανταπόκριση 

Η τρίτη κατηγορία ολοκληρώνεται με τη συνολική τοποθέτηση στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες του ΟΑΣΘ την τελευταία τριετία. 

4.4 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

4.4.1 Διανομή ερωτηματολογίων  

Η έρευνα για την παρούσα εργασία διεξήχθη το διάστημα 2 Μαρτίου 2015 με 3 

Απριλίου 2015, από τέσσερα (4) εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Κατ’ αρχάς υπήρξε ο προβληματισμός για τον τρόπο που θα διανέμονταν τα 

ερωτηματολόγια, αλλά, κυρίως, για την πιο ασφαλή μέθοδο συλλογής των 

απαντημένων. 

Διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια στον Τερματικό Σταθμό ΙΚΕΑ και 100 

στον Τερματικό Σταθμό Σταυρούπολης. Εξ’ αρχής καταστήσαμε σαφές σε όλους όσους 

δέχονταν να συμπληρώσουν ή να παραλάβουν ένα ερωτηματολόγιο τα ερωτηματολόγια 
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ήταν ανώνυμα και ότι θα υπήρχε απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία που θα μας 

εμπιστεύονταν. Έγινε μια προσπάθεια να συμπληρώσουμε τα ερωτηματολόγια επί 

τόπου, αλλά πολλοί ερωτώμενοι δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο, ιδιαίτερα τις πρωινές 

ώρες. 

Παρακαλέσαμε τους επιβάτες που δε συμπλήρωσαν, αλλά παρέλαβαν 

ερωτηματολόγια, να τα επιστρέψουν απαντημένα σε οποιονδήποτε οδηγό του ΟΑΣΘ ή 

στο Σταθμάρχη των Τερματικών Σταθμών (ΙΚΕΑ και Σταυρούπολης). Οι οδηγοί με τη 

σειρά τους τα παρέδωσαν στο Σταθμάρχη με τη λήξη της βάρδιας τους, απ’ όπου 

έφθασαν τελικά στα χέρια μας. 

Από τα 250 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, τα 89 μας επεστράφησαν 

απαντημένα, εκ των οποίων 26 απαντήθηκαν επί τόπου και άλλα 63 έφθασαν στους 

Τερματικούς Σταθμούς, απ’ όπου και τα παραλάβαμε. Συνεπώς ο συνολικός αριθμός 

των απαντημένων ερωτηματολογίων ήταν ογδόντα εννέα (89). 

4.4.2 Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίων  

Στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων και τα εισάγαμε σε πίνακα της εφαρμογής Microsoft Excel 2007. 

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος Microsoft Excel 

2007 δημιουργήθηκαν οι επιμέρους υποπίνακες, τα στατιστικά και τα αντίστοιχα 

διαγράμματα. 

4.4.3 Αποτελέσματα  

Όπως αναφέρθηκε ήδη το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτυπώνει τις 

Στατιστικές Πληροφορίες των ερωτώμενων. Οι πληροφορίες αυτές έχουν αποτυπωθεί 

σε πίνακες, βάσει των οποίων έχουν παραχθεί τα αντίστοιχα διαγράμματα: 

Πίνακας 4.2: Φύλο  

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ 46 

  ΓΥΝΑΙΚΑ 43 

 

Πίνακας 4.3: Ηλικία  
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ΗΛΙΚΙΑ 20-30 33 

 

30-50 33 

  50+ 23 

Πίνακας 4.4:  Ασχολία - Ιδιότητα  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 39 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 12 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ 13 

 

ΟΙΚΙΑΚΑ 7 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 13 

  ΆΛΛΟ 5 

Πίνακας 4.5: Έτη μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 3 28 

 

6 31 

  6+ 30 

Πίνακας 4.6: Συχνότητα μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 54 

 

2-3/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 22 

 

2-3/ΜΗΝΑ 8 

  ΣΠΑΝΙΑ 5 

Πίνακας 4.7: Λόγος μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

ΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 42 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 12 

 

ΑΓΟΡΕΣ 27 

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 26 

 

ΚΑΠΟΙΑ ή ΌΛΑ 30 

  ΆΛΛΟΣ 6 

Πίνακας 4.8: Αιτία μετακίνησης με ΟΑΣΘ  
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ΑΙΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 41 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 14 

 

ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ 2 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 10 

  ΆΛΛΗ 8 

 

 

Διάγραμμα 4.4: Φύλο  

 

52% 
48% 

ΦΥΛΟ 
ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
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Διάγραμμα 4.5: Ηλικιακές ομάδες  

 

Διάγραμμα 4.6: Ασχολία - Ιδιότητα  

 

37% 

37% 

26% 

ΗΛΙΚΙΑ 
20-30 30-50 50+ 

44% 

13% 
14% 

8% 

15% 

6% 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΆΛΛΟ 
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Διάγραμμα 4.7: Έτη μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

 

 

Διάγραμμα 4.8: Συχνότητα μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

31% 

35% 

34% 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
3 6 6+ 

61% 
25% 

9% 5% 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 2-3/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2-3/ΜΗΝΑ ΣΠΑΝΙΑ 
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Διάγραμμα 4.9: Λόγος μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

 

 

Διάγραμμα 4.10: Αιτία μετακίνησης με ΟΑΣΘ  

29% 

9% 

19% 

18% 

21% 

4% 

ΛΟΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΠΟΙΑ ή ΌΛΑ ΆΛΛΟΣ 

46% 

16% 

2% 

16% 

11% 
9% 

ΑΙΤΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΆΛΛΗ 
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Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις σχετικά με 

τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 4.9: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά - Γενικά  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1 0 2 3 3 41 4 36 5 9 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 0 2 1 3 48 4 36 5 4 

 
ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 0 2 1 3 60 4 26 5 2 

 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 1 0 2 0 3 49 4 33 5 7 

  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 1 0 2 1 3 62 4 23 5 3 
 

 

Διάγραμμα 4.11: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά - Αξιοπιστία  

0% 3% 

46% 
41% 

10% 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
1 2 3 4 5 



[59] 
 

 

Διάγραμμα 4.12: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Διασφάλιση  

 

Διάγραμμα 4.13: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Περ. Στοιχεία  

0% 1% 

54% 
40% 

5% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1 2 3 4 5 

0% 1% 

68% 

29% 

2% 

ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.14: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Εξατομίκευση  

 

Διάγραμμα 4.15: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Ανταπόκριση  

0% 
0% 

55% 
37% 

8% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 
1 2 3 4 5 

0% 1% 

70% 

26% 

3% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
1 2 3 4 5 
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Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις σχετικά με 

τις Προσδοκώμενες Υπηρεσίες. Για οικονομία χώρου και για να μη μπερδεύεται ο 

αναγνώστης οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο έχουν χαρακτηριστεί εδώ 

με τα Ελληνικά κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ κ.λ.π. για κάθε κατηγορία: 

Πίνακας 4.10: Προσδοκώμενες Υπηρεσίες - Γενικά  

  
1 2 3 4 5 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Α 0 3 42 36 8 

 
Β 0 2 45 36 6 

 
Γ 0 2 48 33 6 

  Δ 0 2 49 31 7 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Α 0 1 47 34 7 

 
Β 0 2 47 36 4 

 
Γ 0 2 47 31 9 

 
Δ 0 3 45 35 6 

 
Ε 0 6 46 29 8 

  Στ 0 3 44 34 8 
ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α 0 1 60 26 2 

 
Β 0 2 59 25 3 

 
Γ 0 4 54 29 2 

 
Δ 0 1 58 28 2 

  Ε 0 1 59 27 2 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ Α 0 0 50 33 6 

 
Β 0 1 49 33 6 

 
Γ 0 3 47 33 6 

 
Δ 0 1 46 35 7 

  Ε 0 0 48 33 8 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Α 0 1 62 23 3 

 
Β 0 1 61 24 3 

 
Γ 0 4 53 29 3 

 
Δ 0 0 57 28 4 

  Ε 0 8 55 24 2 
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Διάγραμμα 4.16: Αξιοπιστία – Ερώτηση Α  

 

Διάγραμμα 4.17: Αξιοπιστία – Ερώτηση Β  

7% 
13% 

20% 

27% 

33% 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - Α 
1 2 3 4 5 

0% 2% 

51% 40% 

7% 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - Β 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.18: Αξιοπιστία – Ερώτηση Γ  

 

Διάγραμμα 4.19: Αξιοπιστία – Ερώτηση Δ  

0% 2% 

54% 
37% 

7% 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - Γ 
1 2 3 4 5 

0% 2% 

55% 
35% 

8% 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - Δ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.20: Διασφάλιση – Ερώτηση Α  

 

Διάγραμμα 4.21: Διασφάλιση – Ερώτηση Β  

0% 1% 

53% 38% 

8% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Α 
1 2 3 4 5 

0% 2% 

66% 

28% 

4% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Β 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.22: Διασφάλιση – Ερώτηση Γ  

 

Διάγραμμα 4.23: Διασφάλιση – Ερώτηση Δ  

0% 4% 

61% 

33% 

2% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Γ 
1 2 3 4 5 

0% 1% 

65% 

32% 

2% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Δ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.24: Διασφάλιση – Ερώτηση Ε  

 

Διάγραμμα 4.25: Διασφάλιση – Ερώτηση Στ  

0% 1% 

66% 

31% 

2% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Ε 
1 2 3 4 5 

0% 3% 

50% 38% 

9% 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ - Στ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.26: Περ. Στοιχεία – Ερώτηση Α  

 

Διάγραμμα 4.27: Περ. Στοιχεία – Ερώτηση Β  

0% 1% 

68% 

29% 

2% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Α 
1 2 3 4 5 

0% 2% 

66% 

28% 

4% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Β 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.28: Περ. Στοιχεία – Ερώτηση Γ  

 

Διάγραμμα 4.29: Περ. Στοιχεία – Ερώτηση Δ  

0% 4% 

61% 

33% 

2% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γ 
1 2 3 4 5 

0% 1% 

65% 

32% 

2% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Δ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.30: Περ. Στοιχεία – Ερώτηση Ε  

 

Διάγραμμα 4.31: Εξατομίκευση – Ερώτηση Α  

0% 1% 

66% 

31% 

2% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ε 
1 2 3 4 5 

0% 0% 

56% 
37% 

7% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ - Α 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.32: Εξατομίκευση – Ερώτηση Β  

 

Διάγραμμα 4.33: Εξατομίκευση – Ερώτηση Γ  

0% 1% 

55% 
37% 

7% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ - Β 
1 2 3 4 5 

0% 3% 

53% 
37% 

7% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ - Γ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.34: Εξατομίκευση – Ερώτηση Δ  

 

Διάγραμμα 4.35: Εξατομίκευση – Ερώτηση Ε  

0% 1% 

52% 39% 

8% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ - Δ 
1 2 3 4 5 

0% 
0% 

54% 37% 

9% 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ - Ε 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.36: Ανταπόκριση – Ερώτηση Α  

 

Διάγραμμα 4.37: Ανταπόκριση – Ερώτηση Β  

0% 1% 

70% 

26% 

3% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Α 
1 2 3 4 5 

0% 1% 

69% 

27% 

3% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Β 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.38: Ανταπόκριση – Ερώτηση Γ  

 

Διάγραμμα 4.39: Ανταπόκριση – Ερώτηση Δ  

 

0% 4% 

60% 

33% 

3% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Γ 
1 2 3 4 5 

0% 
0% 

64% 

31% 

5% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Δ 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.40: Ανταπόκριση – Ερώτηση Ε  

Το τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις σχετικά 

με τη συνολική αξιολόγηση της Υψηλής Ποιότητας: 

Πίνακας 4.11: Πίνακας αξιολόγησης Υψηλής Ποιότητας  

ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ 39 

 
ΔΙΑΦΩΝΩ 38 

  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 12 
 

0% 

9% 

62% 

27% 

2% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ - Ε 
1 2 3 4 5 
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Διάγραμμα 4.41: Αξιολόγηση Υψηλής Ποιότητας  

4.5 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων  - Συμπεράσματα 

Από τα στοιχεία που αποτυπώθηκαν παραπάνω προκύπτουν πολλαπλά 

συμπεράσματα. Έτσι, στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικά κάθε ερώτηση και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν. 

4.5.1 Στατιστικές Πληροφορίες  

Αρχή γίνεται από τις Στατιστικές Πληροφορίες και από τα αποτελέσματα για το 

φύλο των ερωτηθέντων. Παρατηρούμε ότι το δείγμα είναι σχεδόν μοιρασμένο σε 

άντρες και γυναίκες, γεγονός που κάνει τα αποτελέσματα της έρευνας πιο 

χαρακτηριστικά. 
 

ΦΥΛΟ ΑΝΤΡΑΣ 46 52% 
  ΓΥΝΑΙΚΑ 43 48% 

 

44% 

43% 

13% 

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
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Στη συνέχεια έχουμε την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι ερωτηθέντες. Εδώ 

παρατηρούμε ίσα ποσοστά στις δυο πρώτες κατηγορίες, ενώ η κατηγορία των 50+ 

υπολείπεται. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούμε ότι είναι 

αντιπροσωπευτικά. 
 

ΗΛΙΚΙΑ 20-30 33 37% 

 
30-50 33 37% 

 
50+ 23 26% 

 

Τρίτη στη σειρά είναι η ιδιότητα των ερωτηθέντων, δηλαδή η ασχολία τους. Οι 

μισοί σχεδόν συμμετέχοντες (44%) είναι εργαζόμενοι, με δεύτερους τους άνεργους και 

τους συνταξιούχους (15%). 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 39 44% 

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 12 13% 

 
ΑΝΕΡΓΟΣ 13 15% 

 
ΟΙΚΙΑΚΑ 7 8% 

 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 13 15% 

 
ΆΛΛΟ 5 6% 

 

Όσον αφορά στους εργαζόμενους είναι πολύ φυσικό να χρησιμοποιούν τις 

αστικές συγκοινωνίες προς και από την εργασία τους. Παράλληλα οι άνεργοι, οι 

φοιτητές και οι συνταξιούχοι (συνολικό ποσοστό 43%), λόγω του ότι τα εισιτήρια είναι 

φθηνά και δεδομένης της οικονομικής τους κατάστασης, βρίσκουν τη μετακίνηση με τις 

αστικές συγκοινωνίες πολύ συμφέρουσα. 

Υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 8%, που αφορά σε άτομα που 

ασχολούνται με οικιακά. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οι μετακινήσεις των 

ατόμων αυτών γίνονται για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων (Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Τράπεζες κ.λ.π.), αλλά και για ψώνια από την κεντρική αγορά της πόλης, λόγω 

οικονομικότερων τιμών. 

Επόμενος παράγοντας είναι η περίοδος που οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν τις 

αστικές συγκοινωνίες. 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 3 28 31% 

 
6 31 35% 

 
6+ 30 34% 
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Παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 69% τις χρησιμοποιεί τις για 6 

χρόνια και παλαιότερα, ενώ ένα ποσοστό 28% την τελευταία τριετία. 

Σειρά έχει η συχνότητα που χρησιμοποιεί το επιβατικό κοινό τις αστικές 

συγκοινωνίες. Ένα μεγάλο ποσοστό (61%) τις χρησιμοποιεί καθημερινά, ενώ ένα 25% 

2-3 φορές την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό πάνω από 85% του 

επιβατικού κοινού είναι τακτικοί χρήστες των αστικών συγκοινωνιών. 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 54 61% 

 
2-3/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 22 25% 

 
2-3/ΜΗΝΑ 8 9% 

 
ΣΠΑΝΙΑ 5 6% 

 

Το επόμενο που εξετάζεται είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται οι αστικές 

συγκοινωνίες. Φυσικά και εδώ η συντριπτική πλειοψηφία τις χρησιμοποιεί για τη 

μετάβαση στην εργασία και τη μετάβαση στα κέντρα σπουδών του, ενώ το ένα τέταρτο 

περίπου (26%), για μετάβαση σε τόπους διασκέδασης. Φυσικά, δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίσουμε ότι ένα ποσοστό 27% χρησιμοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες για 

μετάβαση στην αγορά. 
 

ΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 42 47% 

 
ΣΠΟΥΔΕΣ 12 13% 

 
ΑΓΟΡΕΣ 27 30% 

 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 26 29% 

 
ΚΑΠΟΙΑ ή ΌΛΑ 30 34% 

 
ΆΛΛΟΣ 6 7% 

 

Επόμενος και τελευταίος παράγοντας είναι οι αιτίες που κάποιος επιλέγει τις 

αστικές συγκοινωνίες, αντί για κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς. 
 

ΑΙΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 41 46% 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 14 16% 

 
ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ 2 2% 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 16% 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 10 11% 

 
ΆΛΛΗ 8 9% 

 

Παρατηρούμε ότι το επιβατικό κοινό θεωρεί ότι με τη χρήση των αστικών 

συγκοινωνιών μετακινείται πιο γρήγορα προς τον προορισμό του. Η οικονομία στο 
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σύνολό της (16% + 16%) παίζει πολύ βασικό ρόλο στην απόφαση του επιβάτη να 

μετακινηθεί με τις αστικές συγκοινωνίες. 

4.5.2 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά  

Όσον αφορά στα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Οργανισμού η έρευνα 

επικεντρώνεται σ’ αυτά που ακολουθούν και που αναλύονται. Υπενθυμίζουμε ότι η 

βαθμολόγηση έγινε με το σύστημα Linkert 5, βάσει του πίνακα που ακολουθεί: 

Πολύ 
Σημαντική 

Αρκετά 
Σημαντική Σημαντική 

Λίγο 
Σημαντική 

Καθόλου 
Σημαντική 

5 4 3 2 1 
 

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι συγκεντρωτικές 

βαθμολογήσεις του επιβατικού κοινού. 
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1 0 0% 2 3 3% 3 41 46% 4 36 40% 5 9 10% 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 0 0% 2 1 1% 3 48 54% 4 36 40% 5 4 4% 

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 0 0% 2 1 1% 3 60 67% 4 26 29% 5 2 2% 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 1 0 0% 2 0 0% 3 49 55% 4 33 37% 5 7 8% 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 1 0 0% 2 1 1% 3 62 70% 4 23 26% 5 3 3% 
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Διεξαγωγή των προγραμματισμένων δρομολογίων, έγκαιρη 

ενημέρωση για τυχόν αλλαγές κ.λ.π. 

Οι επιβάτες εδώ βαθμολόγησαν τη συνολική αξιοπιστία του 

Οργανισμού. Παρατηρούμε ότι επικρατεί η βαθμολογία «3», 

δηλαδή «Σημαντική» με ποσοστό 46%. Κρίνοντας εκ των 

αποτελεσμάτων, είναι ένας τομέας που δεν κολακεύει τον 

Οργανισμό και χρήζει περισσότερης προσοχής. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ: Αίσθηση ασφάλειας κατά τη διαδρομή, γνώσεις και ικανότητες 

των εργαζομένων που εμπνέουν εμπιστοσύνη στον επιβάτη κ.λ.π. 

Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι επιβάτες όταν μεταφέρονται με τα 

οχήματα του Οργανισμού. Ακόμα, αξιολογήθηκαν οι γνώσεις του 

προσωπικού (οδηγών και ελεγκτών) σε θέματα κυρίως γνώσης 

δρομολογίων και στάσεων, αλλά και σε διαδικαστικά θέματα. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σύγχρονα οχήματα, χρηστικές εγκαταστάσεις, 

ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης. 
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Στον τομέα αυτόν αξιολογήθηκαν τόσο τα οχήματα του 

Οργανισμού, όσο και –κυρίως- το ηλεκτρονικό σύστημα 

πληροφόρησης, είτε στις στάσεις, είτε στο διαδίκτυο. Σε θέματα 

ποιότητας εξοπλισμού στάσεων δόθηκε μικρότερη σημασία. Το 

επιβατικό κοινό δείχνει σαφή ικανοποίηση για τα περιουσιακά 

στοιχεία του Οργανισμού. 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ: Ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας, αποτελεσματική διαχείριση 

παραπόνων, ικανοποίηση των ατομικών αναγκών για 

μετακίνηση 

Εδώ βαθμολογήθηκαν παράγοντες που «πονάνε» το επιβατικό 

κοινό, όπως το ωράριο λειτουργίας, όπου τέθηκε σοβαρό ζήτημα 

με τις περικοπές δρομολογίων νυχτερινής μετακίνησης, αλλά και 

ζητήματα συμπεριφοράς προσωπικού (μεμονωμένα) οδηγών και –

κυρίως- ελεγκτών. 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: Ικανοποιητική εξυπηρέτηση σε κρίσιμες καταστάσεις -

διαδηλώσεις κ.λ.π.-, Πρόθυμη ανταπόκριση των εργαζομένων σε 

κάθε περίπτωση 

Βαθμολογήθηκε θετικά η ανταπόκριση του Οργανισμού κυρίως με 

κινητές μονάδες και το κατάλληλο προσωπικό, για διευθέτηση 

κρίσιμων καταστάσεων. Ζητήθηκε το σύστημα τηλεμετρίας να 

ενημερώνει για αλλαγές κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω 

κρίσιμων καταστάσεων. 

4.5.3 Προσδοκώμενες Υπηρεσίες  

Ο τρίτος τομέας βαθμολόγησης είναι οι Προσδοκώμενες Υπηρεσίες από τον 

Οργανισμό. Η αναλυτική βαθμολόγηση φαίνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

παραπάνω και δε σχολιάζεται στο εδάφιο αυτό. Εδώ σχολιάζονται μόνο οι 

συγκεντρωτικές απαντήσεις για κάθε κατηγορία. 

Υπενθυμίζουμε ότι η βαθμολόγηση έγινε με το σύστημα Linkert 5, βάσει του 

πίνακα που ακολουθεί: 

Πολύ 
Υψηλή 

Σχετικά 
Υψηλή Υψηλή 

Αρκετά 
Χαμηλή 

Πολύ 
Χαμηλή 

5 4 3 2 1 
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Αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Το επιβατικό κοινό έχει βαθμολογήσει με μέση βαθμολογία την 

αξιοπιστία του Οργανισμού, όπως άλλωστε είδαμε και στα Ποιοτικά 

Χαρακτηριστικά παραπάνω. 
 

  
1   2   3   4   5   

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Α 0 0% 3 3% 42 47% 36 40% 8 9% 

 
Β 0 0% 2 2% 45 51% 36 40% 6 7% 

 
Γ 0 0% 2 2% 48 54% 33 37% 6 7% 

  Δ 0 0% 2 2% 49 55% 31 35% 7 8% 
 

Αυτό σημαίνει πως δεν θεωρεί τον Οργανισμό απόλυτα αξιόπιστο και 

διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με αυτό. 

Διασφάλιση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Η διασφάλιση, η οποία έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά των 

εργαζομένων που πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους επιβάτες, τη 

δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής & επιβίβασης – αποβίβασης, την προθυμία εξυπηρέτησης από 

το προσωπικό, το καταρτισμένο προσωπικό σε σχέση με τις διαδρομές 

και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τη μετακίνηση και την 

περιβαλλοντική συνείδηση του Οργανισμού. 

 

  
1   2   3   4   5   

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Α 0 0% 1 1% 47 53% 34 38% 7 8% 

 
Β 0 0% 2 2% 47 53% 36 40% 4 4% 

 
Γ 0 0% 2 2% 47 53% 31 35% 9 10% 

 
Δ 0 0% 3 3% 45 51% 35 39% 6 7% 

 
Ε 0 0% 6 7% 46 52% 29 33% 8 9% 

  Στ 0 0% 3 3% 44 49% 34 38% 8 9% 
 

Η βαθμολόγηση του επιβατικού κοινού δεν πρέπει να ικανοποιεί τον 

Οργανισμό, αν και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών διαθέτει 

αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσης και εξυπηρέτησης. 
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Τα περιουσιακά του στοιχεία του Οργανισμού στο σύνολο 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού αφορούν στα σύγχρονα 

οχήματα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στις χρηστικές & 

ελκυστικές για τους επιβάτες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης (εκδοτήρια, 

σταθμοί μετεπιβίβασης), στην προσεγμένη εμφάνιση εργαζομένων και 

στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των επιβατών εντός των 

οχημάτων και εκτός (στάσεις). 
 

  
1   2   3   4   5   

ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α 0 0% 1 1% 60 67% 26 29% 2 2% 

 
Β 0 0% 2 2% 59 66% 25 28% 3 3% 

 
Γ 0 0% 4 4% 54 61% 29 33% 2 2% 

 
Δ 0 0% 1 1% 58 65% 28 31% 2 2% 

  Ε 0 0% 1 1% 59 66% 27 30% 2 2% 
 

Το ποσοστό που επιδοκίμασε την κατηγορία αυτή είναι αρκετά μεγάλο 

(66%) και αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός είναι σε καλό δρόμο, χωρίς 

όμως να εφησυχάζει. 

Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των επιβατών 

Εδώ βαθμολογήθηκαν η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών για 

μετακίνηση του κάθε επιβάτη, η κατανόηση των αναγκών του κάθε 

επιβάτη από τους εργαζομένους, η αποτελεσματική διαχείριση 

παραπόνων & προβλημάτων και το ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας 

των γραμμών. 
 

  
1   2   3   4   5   

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ Α 0 0% 0 0% 50 56% 33 37% 6 7% 

 
Β 0 0% 1 1% 49 55% 33 37% 6 7% 

 
Γ 0 0% 3 3% 47 53% 33 37% 6 7% 

 
Δ 0 0% 1 1% 46 52% 35 39% 7 8% 

  Ε 0 0% 0 0% 48 54% 33 37% 8 9% 
 

Το ποσοστό του 48% δεν θεωρείται ικανοποιητικό κι αυτό έχει να κάνει 

τόσο με την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και 
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προβλημάτων, αλλά κυρίως με το ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας των 

γραμμών. 

Πολλοί επιβάτες παραπονέθηκαν ότι είναι αναγκασμένοι να 

χρησιμοποιούν ΤΑΧΙ, παρ’ όλο που αγοράζουν συνεχώς μηνιαία κάρτα 

απεριορίστων διαδρομών από τα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, αφού πολλά 

νυχτερινά δρομολόγια (μετά τις 12μμ έχουν καταργηθεί, ενώ έχει 

αραιώσει η συχνότητα πολλών δρομολογίων. Αποτέλεσμα είναι, για 

οικονομικούς λόγους, να αναγκάζονται να στριμώχνονται στα οχήματα 

της γραμμής 78Ν. 

Η ανταπόκριση του συνόλου (εργαζόμενοι, συγκοινωνιακός σχεδιασμός) του 

Ο.Α.Σ.Θ. σε κάθε περίπτωση 

Βαθμολογούνται η πρόθυμη και άμεση ανταπόκριση των εργαζομένων 

σε κάθε περίπτωση, η ευγένεια προσωπικού προς τον επιβάτη, η 

ικανοποιητική επικοινωνία και άμεση πληροφόρηση σε κρίσιμες 

καταστάσεις, όπως διαδηλώσεις και άλλα τέτοια προβλήματα και η 

δυνατότητα ευελιξίας - τροποποίηση δρομολογίων ανάλογα με τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες και τυχόν άλλες έκτακτες καταστάσεις. 

Το ποσοστό ικανοποίησης του επιβατικού κοινού είναι αρκετά υψηλό 

(62%), γεγονός που σημαίνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει προσωπικό που 

φροντίζει για την εξυπηρέτηση του κόσμου. 
 

  
1   2   3   4   5   

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Α 0 0% 1 1% 62 70% 23 26% 3 3% 

 
Β 0 0% 1 1% 61 69% 24 27% 3 3% 

 
Γ 0 0% 4 4% 53 60% 29 33% 3 3% 

 
Δ 0 0% 0 0% 57 64% 28 31% 4 4% 

  Ε 0 0% 8 9% 55 62% 24 27% 2 2% 
 

Τα παράπονα του κόσμου ήταν κυρίως για τον άσχημο τρόπο 

συμπεριφοράς ορισμένων ελεγκτών, αλλά και για τη μη πληροφόρηση 

σε περιπτώσεις τροποποίησης δρομολογίων σε περιπτώσεις πορείας, 

φαινόμενο που είναι πολύ συχνό. 
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Βέβαια, πολλοί επεσήμαναν ότι τα βοηθητικά οχήματα του ΟΑΣΘ με το 

έμπειρο προσωπικό καταφθάνουν άμεσα για να ρυθμίσουν τα 

δρομολόγια, αλλά αν κάποιος βρίσκεται σε στάση και αναμένει γραμμή 

της οποίας η διαδρομή έχει μεταβληθεί, δεν πληροφορείται από τους 

φωτεινούς πίνακες. 

Τέλος, βαθμολογήθηκε η συνολική Ποιότητα του Οργανισμού με τα εξής 

αποτελέσματα: 
 

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ 39 44% 

 
ΔΙΑΦΩΝΩ 38 43% 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 12 13% 

 

Τα μοιρασμένα αποτελέσματα θα πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκι για τον 

Οργανισμό, όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό 

κοινό. 
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55..   ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα   --   ΠΠρροοττάάσσεειιςς   

5.1 Συνολικά συμπεράσματα  

Όπως είδαμε, το τελευταίο στάδιο της έρευνας συνίσταται στη σύνοψη των 

συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από την ανάλυση και την παρουσίαση των 

ευρημάτων και στη διατύπωση των προτάσεων και βελτιωτικών ενεργειών, που θα 

συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην αναβάθμιση των ποιοτικών υπηρεσιών (όπως 

προέκυψε από την έρευνα), συντελώντας στην αύξηση της ικανοποίησης των επιβατών 

από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και στην προσέλκυση νέων πελατών - επιβατών. 

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση, 

εφόσον ο στρατηγικός τους στόχος δε σχετίζεται τόσο με το κέρδος όσο με την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η κοινωνική τους σημασία επιτάσσει 

εντονότερα, κατά τη χάραξη της στρατηγικής τους, τον πελατοκεντρικό τους 

προσανατολισμό. 

Σύμφωνα με στοιχεία δευτερογενούς έρευνας: 

 Ο Οργανισμός διαθέτει όραμα. 

 Διαθέτει σύγχρονα οχήματα φιλικά στο περιβάλλον και υποδομή. 

 Επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 

 Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τα ευρήματα της 

πρωτογενούς έρευνας και τη συγκριτική τους ανάλυση. 

1. Επικοινωνιακή πολιτική 

Οι επιβάτες ενημερώνονται μέσω φυλλαδίων, κυρίως για τα ωράρια και τις 

διαδρομές των γραμμών, που εκδίδονται ανά τακτά διαστήματα και από την ιστοσελίδα 

του Οργανισμού. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή άλλων απρόοπτων συμβάντων, 

αναφέρουν όλα τα στελέχη, καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης της 

ταλαιπωρίας των επιβατών, μέσω τροποποίησης της διαχείρισης των οχημάτων και 

άλλων τρόπων. Φαίνεται από τις απαντήσεις να μην είναι ενημερωμένοι σε σχέση με 

την γενικότερη πολιτική και φιλοσοφία του ΟΑΣΘ σε σχέση με θέμα οικολογικής 

συμπεριφοράς του, επενδύσεων σε σύγχρονα οχήματα και άλλων υπηρεσιών, όπως 

ενημέρωση των επιβατών μέσω διαδικτύου κλπ. 
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2. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, από 

τους επιβάτες 

Όπως σχολιάζεται από τα στελέχη, η γνώμη των περισσότερων επιβατών για 

την ποιότητα των υπηρεσιών είναι θετική, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσής τους. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των ευρημάτων από την επεξεργασία των ερωτηματολόγιων 

των επιβατών εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Η αξιοπιστία και η διασφάλιση είναι οι κατηγορίες που οι επιβάτες θεωρούν τις 

σημαντικότερες. 

Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις ικανοποίησης εντοπίζονται στις 

κατηγορίες «ανταπόκριση», «εξατομίκευση», «περιουσιακά στοιχεία» και 

«διασφάλιση». Αντίθετα, στη διάσταση «αξιοπιστία», οι πραγματικές υπηρεσίες έλαβαν 

υψηλότερους μέσους όρους από τις προσδοκώμενες, επιβεβαιώνοντας την καλή λειτουργία 

του ΟΑΣΘ σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη παράμετρο. 

Η μεγαλύτερη θετική απόκλιση του βαθμού ικανοποίησης από τις πραγματικές 

υπηρεσίες σε σύγκριση με τις προσδοκώμενες εμφανίζεται στις παραμέτρους: 

 Χρόνος αναμονής στη στάση και 

 Τήρηση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων 

Η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση, εμφανίζεται στις παραμέτρους: 

 Οδηγική συμπεριφορά των εργαζομένων που εμπνέει εμπιστοσύνη στους 

πελάτες 

 Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής, καθώς και κατά την επιβίβαση-αποβίβαση. 

 Περιβαλλοντική συνείδηση του Οργανισμού 

3. Δυνατά σημεία του Οργανισμού 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης διαθέτει: 

 Σύγχρονο στόλο οχημάτων, φιλικών στο περιβάλλον 

 Ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων 

 Εργαζόμενους ικανοποιημένους από τις υπηρεσίες του Οργανισμού 

(εσωτερικοί πελάτες) 

 Πιστούς επιβάτες, πάνω από 6 χρόνια 

 Επιβάτες που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία σχεδόν 

καθημερινά 
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 Επιβάτες που αναγνωρίζουν την προσπάθεια του Οργανισμού για συνεχή 

βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών 

 Καλή φήμη και εικόνα 

 Ικανοποιητικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό σε θέματα τήρησης 

δρομολογίων και ώρας αναμονής των επιβατών στις στάσεις, σύμφωνα 

με τους επιβάτες. 

4. Αδύνατα σημεία 

 Η μη ξεκάθαρη αντίληψη των Διοικητικών στελεχών για τις προσδοκίες 

των επιβατών. 

 Η μη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων έρευνας της αντίληψης 

των επιβατών και αξιοποίησης των παραπόνων που δέχονται για τη 

χάραξη ανάλογων Στρατηγικών. 

 Παρότι ο Οργανισμός επιδιώκει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, δεν 

είναι τόσο ξεκάθαρα στους εργαζόμενους τα πρότυπα αυτών. 

 Η ελλιπής συνεργασία των τμημάτων για ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

 Η μη ξεκάθαρη αντίληψη των εργαζομένων, ότι ποιότητα στις υπηρεσίες 

σημαίνει ικανοποίηση των "προσδοκιών" του επιβάτη. 

 Μη επαρκής έλεγχος στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών. 

 Η εκπαίδευση των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση. 

5.2 Προτάσεις 

Βάσει των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων 

της έρευνας, διαπιστώνεται ότι παρότι οι επιβάτες θεωρούν αρκετά ικανοποιητικές τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ιδιαίτερα σε κάποιες 

διαστάσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται μια αναλυτική παρουσίαση των 

προτάσεων που θα βελτιώσουν και θα διασφαλίσουν την ποιότητα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. 
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5.2.1 Βελτίωση σημαντικότερων διαστάσεων ποιότητας  

5.2.1.1 Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία είναι μια από τις δύο σημαντικότερες διαστάσεις ικανοποίησης για 

τους επιβάτες, στην οποία οι πραγματικές υπηρεσίες έλαβαν υψηλότερους μέσους 

όρους από τις προσδοκώμενες, επιβεβαιώνοντας την καλή λειτουργία του ΟΑΣΘ σε ότι 

αφορά τη συγκεκριμένη παράμετρο. 

Προκείμενου να συνεχίσει αυτή τη θετική εικόνα θα πρέπει να συνεχίζει να 

διασφαλίζει: 

 Ακρίβεια στις υπηρεσίες του (τήρηση όλων των προγραμματισμένων 

δρομολογίων, μικρό χρόνο αναμονής στη στάση) 

 Αδιάκοπη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και 

περιορισμό του χρόνου δυσλειτουργιών σε έκτακτες περιπτώσεις 

 Υπεύθυνη υποστήριξη των επιβατών (Ενημέρωση του επιβατικού κοινού 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, ως και με κάθε άλλο 

πρόσφορο τρόπο (έντυπα, ανακοινώσεις.) για κάθε θέμα μείζονος 

σημασίας που αφορά την εξυπηρέτησή του). 

Για τη συνέχιση της επιτυχημένης στρατηγικής του στη διάσταση της 

"Αξιοπιστίας" θα πρέπει ο Οργανισμός να συνεχίσει: 

 Την αδιάλειπτη παρακολούθηση της τήρησης των παραπάνω, μέσω 

ελέγχου τους από την υπηρεσία της τηλεματικής 

 Τον έλεγχο κατά τακτά διαστήματα αλλαγής των δεδομένων 

(κυκλοφοριακή κίνηση, επιβατική κίνηση ανά γραμμή, κλπ) 

5.2.1.2 Διασφάλιση 

Αποτελεί μαζί με την αξιοπιστία τη σημαντικότερη και ταυτόχρονα τη διάσταση 

ικανοποίησης με το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης από το προσδοκώμενο. Κατά 

συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της διασφάλισης κυρίως μέσω: 

 Συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων που εμπλέκονται με τους 

επιβάτες με έμφαση σε θέματα: 

 Τρόπου οδήγησης 

 Συμπεριφοράς απέναντι στους επιβάτες  
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 Πληροφόρησης του επιβατικού κοινού 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει: 

 Την ευθύνη, την επιλογή των θεματικών ενοτήτων και τη διεξαγωγή των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων να αναλαμβάνει ο ίδιος Οργανισμός  

 Η εκπαίδευση των εργαζομένων να επαναλαμβάνεται σε τακτά 

διαστήματα Να υπάρχει εμπλοκή των εργαζομένων για την επιλογή των 

θεματικών ενοτήτων και τις ανάγκες στη μάθηση, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η δέσμευσή τους ως προς την υλοποίηση. 

 Τακτικότεροι και αυστηρότεροι έλεγχοι ως προς την εφαρμογή τους. 

5.2.1.3 Εξατομίκευση  

Άλλη μια διάσταση που αν και δεν είναι από τις πρώτες σε σημαντικότητα, 

κάποιες παράμετροι τις παρουσιάζουν υψηλή απόκλιση σε σχέση με τις προσδοκώμενες 

υπηρεσίες. Για τη βελτίωση αυτής της διάστασης θα πρέπει: 

 Να γίνεται διάγνωση των αναγκών του επιβάτη 

 Να υπάρχει καταγραφή όλων των παραπόνων που δέχεται η αρμόδια 

υπηρεσία 

 Να υπάρξει εμπλοκή των εργαζόμενων που έρχονται σε άμεση επαφή με 

τους επιβάτες, στην καταγραφή των προφορικών παραπόνων των 

επιβατών 

 Προσαρμογή των ωραρίων ανάλογα με τις ανάγκες και μικρότερων 

ομάδων πληθυσμού 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να υπάρχει: 

 Ολοκληρωμένος μηχανισμός καταγραφής παραπόνων, μέσω και της 

χρήσης προγράμματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την 

επεξεργασία των πληροφοριών. 

 Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση. 

5.2.2 Επίγνωση των προσδοκιών του επιβάτη  

Η γνώση των προσδοκιών των επιβατών αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό νέων στρατηγικών, πολιτικών 
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και κανόνων εξυπηρέτησης. Το χάσμα όσον αφορά τη γνώση των προσδοκιών που 

εντοπίστηκε από την πρωτογενή έρευνα, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης μέσω: 

 Ερευνών αγοράς 

 Συστηματικής συγκέντρωσης και ανάλυσης παραπόνων (όπως ήδη 

σχολιάστηκε) 

 Εφαρμογής ενός θεωρητικού μοντέλου πα τη μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την επεξεργασία των πληροφοριών. 

5.2.3 Εφαρμογή  των ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τη 

διαδικασία της παροχής υπηρεσιών  

Επειδή σύμφωνα με τα ευρήματα φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της παροχής 

των υπηρεσιών υπάρχει μείωση στην ποιότητά τους, που οφείλεται κυρίως στη μη 

γνώση των προτύπων ποιότητας από τους εργαζόμενους, αλλά και την ελλιπή 

συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, θα πρέπει να: 

 Είναι γνωστά σε όλους τους εργαζόμενους τα πρότυπα ποιότητας, μέσω 

διαφόρων μηχανισμών ενημέρωσης ανά τακτά διαστήματα 

 Υπάρχει συνεχόμενη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων για την 

εφαρμογή των προτύπων ποιότητας 

5.2.4 Βελτίωση του επιπέδου  επικοινωνίας  

Η έλλειψη ικανοποιητικής επικοινωνίας, που έχει καταστεί εμφανής από την 

εσφαλμένη εντύπωση ή μη γνώση των επιβατών για κάποια θέματα που συνδέονται με 

την περιβαλλοντική πολιτική του Οργανισμού αλλά και επιπλέον υπηρεσιών του, θα 

πρέπει απαραίτητα να βελτιωθεί μέσω: 

 Τακτικότερης πληροφόρησης του κοινού για τις νέες του υπηρεσίες. 

 Οργάνωση παρουσιάσεων σε σχέση με αυτά σε ομάδες πληθυσμού. 

 Γενικότερα, έμφαση στο κομμάτι της επικοινωνίας, μέσω δημιουργίας 

ιδιαίτερου τμήματος marketing. 

 Δημιουργία περισσότερων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων 

που σχεδιάζουν τις νέες υπηρεσίες και των τμημάτων που τις υλοποιούν 

και έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες. 
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5.2.5 Βελτίωση  της συνολικής εικόνας  

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων προτάσεων, μειώνοντας δηλαδή ακόμη 

περισσότερο τα χάσματα και την ενίσχυση της κάθε μιας από τις διαστάσεις ποιότητας, 

θα ελαχιστοποιηθεί ο βαθμός απόκλισης των αντιλαμβανόμενων από τις πραγματικές 

υπηρεσίες, που θα οδηγήσει στην αύξηση των πιστών επιβατών- πελατών και στην 

προσέλκυση νέων. 

5.2.6 Γενικές προτάσεις  

Η συνεχόμενη παρακολούθηση της ικανοποίησης των επιβατών και η αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις έρευνες ικανοποίησης, θα πρέπει να 
καθορίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό και τη δράση του Οργανισμού προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η σύγκριση των ετησίων αποτελεσμάτων από τις έρευνες είναι απαραίτητη 
γιατί θα δείχνει τους τομείς βελτίωσης ή κάμψης. Ο Οργανισμός βλέποντας από την 
έρευνα κάποιες διαστάσεις ποιότητας ιδιαίτερα υψηλές, θα πρέπει να τις αξιοποιήσει 
και να τις αναδείξει, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα δε οι 
διαστάσεις ποιότητας χαμηλής βαρύτητας, που εμφανίζουν όμως αρνητικούς δείκτες, 
θα πρέπει να βελτιωθούν, γιατί σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων στην αγορά (π.χ. 
είσοδος ανταγωνιστών) ίσως αποδειχθούν κρίσιμες για το ευοίωνο μέλλον του 
Οργανισμού. 

Μια άλλη πρόταση θα μπορούσε να είναι η οργάνωση και εκπόνηση ειδικών 
ερευνών για πολλά επιμέρους χαρακτηριστικά στα οποία δίνουν βαρύτητα οι πελάτες 
και, αναλόγως με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, βελτίωση τους. 
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ΠΠααρράάρρττηημμαα   

Το Ερωτηματολόγιο 

Αγαπητέ επιβάτη, 
Στα πλαίσια σχετικής έρευνας που πραγματοποιείται, επιχειρείται η αξιολόγηση 

του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. Στην προσπάθεια αυτή η 
συμβολή σας θεωρείται κάτι παραπάνω από πολύτιμη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι 
απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον 
παραπάνω σκοπό. Παρακαλούμε όπως διαθέσετε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το 
ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Η πλήρης ειλικρίνεια στις απαντήσεις σας θα είναι 
πολύτιμη για την έρευνα. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Φύλο Άντρας :  Γυναίκα  
 
Ηλικιακή ομάδα: 20-30  30-50  50 και άνω  
 

Ιδιότητα: 
Εργαζόμενος (-η)  Φοιτητής (-τρια)  Άνεργος(-η)  

      

Οικιακά  Συνταξιούχος  Άλλο  

Μετακινήστε με τις Αστικές Συγκοινωνίες τα τελευταία: 
3 έτη  6 έτη  παλαιότερα  

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις Αστικές Συγκοινωνίες: 
Καθημερινά  2-3 φορές την 

εβδομάδα 
 2-3 φορές το 

μήνα 
 Σπάνια  

Μετακινήστε με τις Αστικές Συγκοινωνίες για: 
Την εργασία σας …… Τις σπουδές σας …… Τις αγορές σας …… 
Τη διασκέδασή σας …… Κάποια ή όλα τα παραπάνω …… Άλλους λόγους …… 

Επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τις Αστικές Συγκοινωνίες γιατί μετακινήστε: 

Πιο γρήγορα …… Πιο οικονομικά …… Χωρίς άγχος (μποτιλιάρισμα, πρόβλημα parking 
κλπ) …… Για οικολογικούς λόγους …… Δεν έχετε άλλη επιλογή …… 
Άλλους λόγους ……  
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παρακαλώ αξιολογήστε την σημαντικότητα των ακόλουθων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στις υπηρεσίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, γενικά, με βάση 

την παρακάτω κλίμακα. 

Πολύ 
Σημαντική 

Αρκετά 
Σημαντική Σημαντική 

Λίγο 
Σημαντική 

Καθόλου 
Σημαντική 

5 4 3 2 1 
 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (διεξαγωγή των προγραμματισμένων δρομολογίων, έγκαιρη   
ενημέρωση για τυχόν αλλαγές κλπ)  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ (αίσθηση ασφάλειας κατά τη διαδρομή, γνώσεις και ικανότητες των   
εργαζομένων που εμπνέουν εμπιστοσύνη στον επιβάτη κλπ)  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σύγχρονα οχήματα, χρηστικές εγκαταστάσεις,   
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης)  
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας, αποτελεσματική διαχείριση   
παραπόνων, ικανοποίηση των ατομικών αναγκών για μετακίνηση)  
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (Ικανοποιητική εξυπηρέτηση σε κρίσιμες καταστάσεις-   
διαδηλώσεις κ.λ.π.-, Πρόθυμη ανταπόκριση των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση)  

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ποια είναι η προσδοκία σας (σύμφωνα με την εικόνα που έχετε γενικά ή από 
παλαιότερες μετακινήσεις σας) για το καθένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στις 
υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. 
Βαθμολογείτε με βάση την παρακάτω κλίμακα: 

Πολύ 
Υψηλή 

Σχετικά 
Υψηλή Υψηλή 

Αρκετά 
Χαμηλή 

Πολύ 
Χαμηλή 

5 4 3 2 1 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

A Τήρηση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων (ωράρια, αριθμός),   
 εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν  

Β Ο χρόνος αναμονής στη στάση  
Γ Ενημέρωση του επιβατικού κοινού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το   
 διαδίκτυο, ως και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (έντυπα, ανακοινώσεις) για κάθε 

θέμα μείζονος σημασίας που αφορά την εξυπηρέτησή του 
 

Δ Αξιοπιστία σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του  
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

A Οδηγική συμπεριφορά των εργαζομένων που εμπνέει εμπιστοσύνη   

 στους επιβάτες  

Β Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους επιβάτες κατά τη διάρκεια   

 της διαδρομής & επιβίβασης - αποβίβασης  

Γ Προθυμία εξυπηρέτησης από το προσωπικό  

Δ Καταρτισμένο προσωπικό σε σχέση με τις διαδρομές και άλλες πληροφορίες   

 σε σχέση με τη μετακίνηση  

Ε Περιβαλλοντική συνείδηση του Οργανισμού  

Στ Διασφάλιση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Α Σύγχρονα οχήματα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού  

Β Χρηστικές & ελκυστικές για τους επιβάτες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης   

 (εκδοτήρια, σταθμοί μετεπιβίβασης)  

Γ Προσεγμένη εμφάνιση εργαζομένων  

Δ Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των επιβατών εντός των οχημάτων   

 και εκτός (στάσεις)  

Ε Τα περιουσιακά του στοιχεία του Οργανισμού στο σύνολο  

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 

Α Ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών για μετακίνηση του κάθε επιβάτη  

Β Κατανόηση των αναγκών του κάθε επιβάτη από τους εργαζομένους  

Γ Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων & προβλημάτων  

Δ Ικανοποιητικό ωράριο λειτουργίας των γραμμών  

Ε Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες των   

 επιβατών  
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Α Πρόθυμη και άμεση ανταπόκριση των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση  

Β Ευγένεια προσωπικού προς τον επιβάτη  

Γ Ικανοποιητική επικοινωνία και άμεση πληροφόρηση σε κρίσιμες καταστάσεις,   

 όπως διαδηλώσεις και άλλα τέτοια προβλήματα  

Δ Δυνατότητα ευελιξίας - τροποποίηση δρομολογίων ανάλογα με τις   

 κυκλοφοριακές συνθήκες και τυχόν άλλες έκτακτες καταστάσεις  

Ε Η ανταπόκριση του συνόλου (εργαζόμενοι, συγκοινωνιακός σχεδιασμός) του   

 Ο.Α.Σ.Θ. σε κάθε περίπτωση  

 

Η προσπάθεια από τον Ο.Α.Σ.Θ. παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα 

αξιόλογη την τελευταία τριετία: 

 

Συμφωνώ ……  Διαφωνώ ……  Δεν απαντώ …… 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ 

 

 

 

Σημείωση: Βεβαιώνουμε τους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι οι πληροφορίες που 

περιέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι απολύτως εμπιστευτικές 

και δεν θα κοινοποιηθούν για κανένα λόγο αυτούσιες. 
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