
                                      

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 

Διπλωματική Εργασία 
 
 

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΑΠ. 

 
 

της 

 

ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φεβρουάριος 2016  



ii 
 

 

 

Ευχαριστίες  
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, καθώς η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική στην προσπάθεια 

αυτή. 

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Τσιότρα 

Γεώργιο, τόσο για την ανάθεση της εργασίας, όσο και για τις πολύτιμες συμβουλές του 

και διορθώσεις του. 

Ευχαριστώ τους φίλους μου για την ηθική υποστήριξή τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων μηνών της προσπάθειάς μου.  

Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, Λάμπρο και Άννα, και στον αδερφό 

μου Παναγιώτη, για την ολόψυχη αγάπη και υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. 

Αφιερώνω αυτή την εργασία στην μητέρα μου και στον πατέρα μου. 

  



iii 
 

Περίληψη  
 

Ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες στις 

αναπτυγμένες οικονομίες. Η ανάπτυξη αυτή του κλάδου έχει οδηγήσει τους ερευνητές 

στην διερεύνηση της διάστασης της ποιότητας, καθώς συνδέεται άμεσα με την 

ικανοποίηση των πελατών και την καταναλωτική αφοσίωση. Τα στελέχη λοιπόν των 

επιχειρήσεων αναζητούν διαρκώς τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η δυσκολία μέτρησης αποτέλεσε αντικείμενο πολλών 

ερευνητών, με το μοντέλο SERVQUAL να αποτελεί το πιο διαδεδομένο μοντέλο, το 

οποίο βασίζεται στην διαφορά μεταξύ της προσδοκίας και της τελικά αντιληπτής 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

πραγματοποιήθηκε έρευνα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα πρακτορεία της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., της εταιρίας που ηγείται του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα. Ειδικότερα συντάχθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με βάση τα 5 κενά 

ποιότητας του μοντέλου SERVQUAL, με σκοπό να καταγραφούν τα κενά ποιότητας 

στις προσφερόμενες υπηρεσίες στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα περιθώρια 

βελτίωσης που προκύπτουν. Συγκεντρώθηκαν 121 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια 

πελατών της εταιρίας, και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με την βοήθεια του 

εργαλείου SPSS. Σύμφωνα με τα στατιστικά ευρήματα, υπάρχει μεγάλη απόκλιση 

κυρίως στις διαστάσεις ασφάλειας όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και μικρότερη στην απτή διάσταση (εξοπλισμός, βοηθητικό υλικό). 

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των αιτιών που προκαλούν τα κενά 

ποιότητας ώστε να υπάρξει σύγκλιση προσδοκιών και αντίληψης ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 
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Εισαγωγή - Δομή της εργασίας 
 

Σκοπό της εργασίας αποτέλεσε η εκπόνηση συμπερασμάτων μέσω ποσοτικής μελέτης 

για το πώς αξιολογούν οι πελάτες της ΟΠΑΠ Α.Ε. τις υπηρεσίες που παρέχονται στα 

πρακτορεία της και ειδικότερα την αντίληψη της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.  

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η φύση των υπηρεσιών και η ανάπτυξη του κλάδου 

των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία. Παρουσιάζονται οι όροι ποιότητα στην 

υπηρεσία, ικανοποίηση του πελάτη και καταναλωτική αφοσίωση, και πιο συγκεκριμένα 

μελετάται η στενή σχέση ανάμεση στην ποιότητα της υπηρεσίας και τον ικανοποιημένο 

και αφοσιωμένο πελάτη. Η ποιότητα της υπηρεσίας φαίνεται να απασχολεί τα στελέχη 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την ικανοποίηση του πελατολογίου τους και την αφοσίωση τους 

στην εταιρία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η αναγκαιότητα μέτρησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών και οι δυσκολίες που προκύπτουν. Παρουσιάζεται το μοντέλο αντιληπτής 

ποιότητας, το οποίο αποτέλεσε την βάση για την δημιουργία του μοντέλου 

SERVQUAL, του πιο διαδεδομένου εργαλείου μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών έως και 

σήμερα. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου και των 5 κενών ποιότητας στις 

οποίες βασίζεται. Ακολουθεί κριτική του μοντέλου και παρουσίαση του εναλλακτικού 

μοντέλου SERVPERF. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. 

Παρουσιάζεται αναλυτικά η μονοπωλιακή κατάσταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον κλάδο, 

παρέχονται πληροφορίες για την ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και για τις υπόλοιπες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην χώρα, ενώ γίνεται και 

αναφορά στο θολό νομοθετικό πλαίσιο της διαδικτυακής στοιχηματικής αγοράς, όπου 

οι εταιρίες λειτουργούν με προσωρινές άδειες και χωρίς να αποδίδουν τους 

αναλογούντες φόρους. Ακολουθεί ανάλυση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην 

Ελλάδα με την χρήση του μοντέλου των 5 δυνάμεων του Porter. Τέλος γίνεται 

αναλυτική αναφορά στην ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και στο δίκτυο πρακτορείων της εταιρίας, 

το οποίο και αποτελεί αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας, ο σκοπός της έρευνας και οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους 121 

πελάτες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, για τον εντοπισμό του 

κενού ανάμεσα στην προσδοκώμενη και αντιληπτή προσφερόμενη υπηρεσία. 

Αναφέρονται τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή 

της στατιστικής ανάλυσης  και ακολουθεί η επεξεργασία των απαντήσεων με την χρήση 

του λογισμικού SPSS.  

Τέλος παρουσιάζονται τα ευρήματα της ανάλυσης των δεδομένων και τα 

συμπεράσματα της έρευνας καθώς και πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών 

των κενών ποιότητας που αποδείχθηκαν. 

Για την εκπόνηση της εργασίας μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία, η οποία παρατίθεται 

στο τέλος της. 

Επιπλέον, στο παράρτημα της εργασίας βρίσκεται το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των δεδομένων καθώς και οι πίνακες που 

προέκυψαν από το πρόγραμμα SPSS κατά την ανάλυση των δεδομένων.  
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Κεφάλαιο 1: Οι υπηρεσίες  
 

1.1 Η φύση και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

 

Στην βιβλιογραφία συναντάμε πολλούς ορισμούς σχετικά τον ορισμό της υπηρεσίας. 

Κατά τους Kotler και Armstrong (2010) «οι υπηρεσίες είναι μια μορφή προϊόντος που 

συνίσταται από προσφερόμενες προς πώληση ενέργειες, οφέλη ή ικανοποιήσεις που 

είναι ουσιαστικά άυλες και δεν καταλήγουν σε ιδιοκτησία οποιουδήποτε πράγματος». 

Εναλλακτικά, οι Lovelock και Wright (1999) υιοθετούν μια πιο άτυπη προσέγγιση, 

ορίζοντας μια υπηρεσία ως: «κάτι που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, αλλά δεν 

μπορεί να αποθηκευτεί». Τέλος, οι Zeithaml et al. (2009), αναφέρουν ότι «οι υπηρεσίες 

είναι οι πράξεις, διαδικασίες και επιδόσεις που παρέχονται από ένα πρόσωπο ή 

οικονομική οντότητα για μια άλλη οικονομική οντότητα ή πρόσωπο». Λόγω της 

ετερογένειας των υπηρεσιών, η κατανάλωση της υπηρεσίας  μπορεί να είναι 

μεγαλύτερης διάρκειας, αμφισβητώντας την αντίληψη ότι οι υπηρεσίες είναι 

βραχυχρόνιες (Zeithaml et al, 2009). Επιπλέον, οι Parasuraman et al. (1985) 

υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά των αγαθών (π.χ. στυλ, το χρώμα, την αίσθηση 

και ικανότητα) γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά στον πελάτη, κατά την αξιολόγηση των 

εμπορευμάτων σε σύγκριση με τις υπηρεσίες. Αυτό περιορίζει την αξιολόγηση μιας 

υπηρεσίας στις φυσικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του φορέα 

παροχής υπηρεσιών.  

Η φύση και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών έχουν απασχολήσει πολλούς ερευνητές 

(Parasuraman et al, 1985; Grönroos, 1988) και συνολικά οι ερευνητές καταλήγουν σε 

τέσσερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τα οποία είναι η άυλη υπόσταση, η 

ετερογένεια, η αδυναμία διαχωρισμού και η φθαρτότητα. Το σύνολο των προϊόντων 

χαρακτηρίζεται από την υλική υπόσταση που έχουν, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από την άυλη φύση τους, διαφοροποιώντας αυτές ως προς την 

μεταφορά, αποθήκευση και προστασία τους. Σύμφωνα με τους Carman και Langeard 

(1980), η ετερογένεια της υπηρεσίας είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου παράγοντα 

καθώς αυτός είναι εύκολα μεταβαλλόμενος και επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων 

που τροποποιούν τις αντιδράσεις και την απόδοση του ατόμου. Η υπηρεσία δεν δύναται 

να προσφερθεί ή να καταναλωθεί σταδιακά. Από τη στιγμή που προσφέρεται από τον 

πωλητή, η υπηρεσία καταναλώνεται από τον πελάτη. Τέλος, οι υπηρεσίες δεν μπορούν 
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να πουληθούν σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της παραγωγής τους, κάτι που 

φανερώνει την φθαρτότητα της φύσης τους.  

 

1.2 Η ανάπτυξη υπηρεσιών 

 

Στις μέρες μας ο κλάδος των υπηρεσιών αποτελεί συνώνυμο της ανάπτυξης και της 

προόδου. Η βιομηχανία των υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας 

των αναπτυγμένων χωρών, σε όρους ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος αλλά και 

απασχόλησης. Σύμφωνα με European Service Forum,  οι υπηρεσίες ξεπερνούν το 70% 

περίπου του ακαθάριστου ευρωπαϊκού προϊόντος ενώ σύμφωνα με την έκθεση του 

οργανισμού World Bank για το 2014, στην χώρα μας οι υπηρεσίες αντιστοιχούν 

περίπου στο 81% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος με τάσεις ανόδου τα προσεχή 

χρόνια. Συγκεκριμένα η αυξητική τάση, η οποία ξεκίνησε μετά την δεκαετία του ‘90, 

παρά την πρόσφατη οικονομική ύφεση, φαίνεται να διατηρεί τα υψηλά της επίπεδα σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.  

Ο Γούναρης (2003) αναφέρεται στην παγκόσμια έκρηξη του τομέα των υπηρεσιών 

γράφοντας ότι «η αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου, η μεγέθυνση των 

πόλεων, η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος και της  κατανάλωσης, η συνεχής 

αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία, η κατάργηση των 

οικονομικών συνόρων, η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνολογίας και φυσικά η 

παγκοσμιοποίηση συνετέλεσαν στην έκρηξη της ζήτησης για παροχή υπηρεσιών - 

υγείας, ασφάλισης, εκπαίδευσης, εστίασης, καθώς και τραπεζικών, επενδυτικών, 

συμβουλευτικών, νομικών, τουριστικών κ.α. - διαμορφώνοντας αυτό που αποκαλείται 

διεθνώς Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση». Οι επιχειρήσεις λοιπόν που 

δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά αναζητούν διαρκώς νέες ευκαιρίες για 

αύξηση της κερδοφορίας τους αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τους ανταγωνιστές τους. 

Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανίες όπως 

ψυχαγωγία, φιλοξενία, λιανική πώληση και τηλεπικοινωνίες, για να εδραιώσουν την 

θέση τους στην παγκόσμια αγορά προχωρούν σε επιθετικές εξαγορές και επενδύσεις. 

Σύμφωνα με το European Service Forum το 34% των ευρωπαϊκών επενδύσεων για το 

2012, των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο τομέα των υπηρεσιών, αφορά 

επενδύσεις εκτός Ευρώπης.    
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Αυτή η τάση απελευθέρωσης του τομέα των υπηρεσιών σημαίνει ότι οι εταιρίες 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους χωρίς περιορισμούς εργασίας και κεφαλαίων, 

διατηρώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο των ξένων επενδύσεων αλλά και του ανθρώπινου 

δυναμικού τους και αντλώντας ταυτόχρονα τα οφέλη του τομέα των υπηρεσιών 

λειτουργώντας σε περιβάλλον ελεύθερου εμπορίου. Στην Ευρώπη βέβαια βασικό 

«αγκάθι» παραμένει η μεγάλη συμμετοχή των δημοσίων υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, κάτι που εμποδίζει τον τομέα των υπηρεσιών να αναπτυχθεί σε σύγκριση με 

την παγκόσμια τάση. 

 

Εικόνα 1 Ποσοστό του τομέα των υπηρεσιών σε σύγκριση με το ΑΕΠ στην Ελλάδα και στον κόσμο 

Πηγή World Bank, 2014 

 

Κατά τον Armistead (1989) οι επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών 

προσδοκούν στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ως ένα αποτελεσματικό μέσο 

στην κούρσα διάκρισης με τους ανταγωνιστές στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια 

αγορά.  Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δίνουν μεγάλη έμφαση 

ώστε να παρέχουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών το οποίο να 

ανταποκρίνεται ή και να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών τους. 

 

1.3 Ποιότητα υπηρεσιών - εξυπηρέτησης  

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί θέμα έρευνας πολλών ερευνητών στα θέματα 

υπηρεσιών και μάρκετινγκ κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Οι Baron et al, (2009) 

υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί το πιο διερευνημένο πεδίο των 

υπηρεσιών μέχρι σήμερα. 
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Η αιτία για το μεγάλο ενδιαφέρον στην ποιότητα των υπηρεσιών είναι προφανής. Η 

κακή ποιότητα θέτει την εταιρία σε μειονεκτική θέση έναντι του υπολοίπου 

ανταγωνισμού, χάνοντας έτσι τους δυσαρεστημένους πελάτες (Lovelock και Wirtz, 

2011). Οι εταιρίες στον κλάδο των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό, για 

αυτό και τα διευθυντικά στελέχη τους κρίνουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Baron et al, 

2009, Parasuraman et al., 1985). Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, η εμπειρία της ποιοτικής 

υπηρεσίας καθίσταται σημαντικός παράγοντας στην αγοραστική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (Cuthbert, 1996). Κατά συνέπεια, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την οργανωτική ανάπτυξη και την διαφοροποίηση της 

εμπειρίας εξυπηρέτησης από τον ανταγωνιστή (Parasuraman et al., 1985). Δεν αποτελεί 

έκπληξη ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών, καθότι 

σχετίζεται με το κόστος, την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση των πελατών, την 

διατήρηση της πελατείας και την θετική διαφήμιση από στόμα σε στόμα. (Rust και 

Zahorik, 1993; Cronin και Taylor, 1992; Bolton και Drew, 1991).  

Ο ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών θεωρείται από πολλούς ερευνητές ότι είναι 

δύσκολο να οριστεί. Ο Clewes (2003) υποστηρίζει ότι ένα άλυτο ζήτημα στον τομέα 

της ποιότητας των υπηρεσιών παραμένει η εξεύρεση κατάλληλου ορισμού για την 

ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και ενός μοντέλου κατάλληλου για τη μέτρηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Crosby (1979) έδωσε έναν από τους 

πρώτους ορισμούς της ποιότητας, ότι είναι «η συμμόρφωση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές». Επιπλέον η ποιότητα συχνά συγχέεται με ασαφή επίθετα όπως «καλό ή 

πολυτελές ή λαμπρό ή το βάρος».  Οι Lewis και Booms (1983) ήταν ένας από τους 

πρώτους που όρισαν την ποιότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες, ως «ένα μέτρο του πόσο 

καλά το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 

πελάτη». Ο ορισμός αυτός αναπτύχθηκε από τους Parasuraman et al. (1988), οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών προέρχεται από τη σύγκριση των γενικών 

προσδοκιών του καταναλωτή με τις πραγματικές αντιλήψεις του από την επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τους Lovelock και Wirtz(2011) το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών 

μπορεί να μετρηθεί ως το κατά πόσο η υπηρεσία που παρέχεται στους καταναλωτές 

ξεπερνά τις προσδοκίες τους . Εναλλακτικά, συγγραφείς όπως οι Parasuraman et al, 

(1988), προτείνουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η συνολική αξιολόγηση 

παρόμοια με μια στάση. Από τα παραπάνω φανερώνεται ότι υπάρχει σύγχυση και 
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γενικότερη αδυναμία συναίνεσης μεταξύ των ακαδημαϊκών σχετικά με τον οριστικό 

ορισμό της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Λόγω της υποκειμενικής φύσης της ποιότητας των υπηρεσιών, η λογοτεχνία υπηρεσιών 

μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην ποιότητα όσον αφορά την αντιληπτή ποιότητα των 

υπηρεσιών. Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών προκύπτει από τη σύγκριση των 

προσδοκιών εξυπηρέτησης πελατών με τις αντιλήψεις τους για την πραγματική 

απόδοση (Zeithaml et al., 1996). Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών διαφέρει 

μεταξύ των διαφόρων μερών. Οι αντιλήψεις του πελάτη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών μπορεί να μην είναι ίδιες με τις αντιλήψεις της εταιρείας, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει αναντιστοιχία, όταν η επιχείρηση μετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι αντιλήψεις της ποιότητας μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Ο 

Palmer (2011) υποστηρίζει ότι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών.  

 

1.4 Προσδοκία και αντιλήψεις 

 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά με το αν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται οι προσδοκίες των πελατών και οι αντιλήψεις , ή κατά πόσον είναι 

σκόπιμο να χρησιμοποιούν αμιγώς αντιλήψεις για τον σχηματισμό κρίσεων (Taylor, 

1994). Παρά το γεγονός αυτό, οι Zeithaml et al. (1990) υποστηρίζουν ότι οι 

προσωπικές ανάγκες, η εξωτερική επικοινωνία από το φορέα της υπηρεσιών, οι τιμές 

και οι εμπειρίες του παρελθόντος της υπηρεσίας είναι κομβικής σημασίας στο να 

επηρεάσουν τις προσδοκίες του πελάτη. Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1988) ο 

καταναλωτής είναι ο μόνος κριτής της ποιότητας των υπηρεσιών και η αξιολόγηση της 

ποιότητας γίνεται συγκρίνοντας τις προσδοκίες του με την πραγματική εμπειρία της 

υπηρεσίας. Επίσης αναφέρουν ότι το να γνωρίζει μία επιχείρηση τι αναμένει ο πελάτης 

είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών. Προκύπτει 

λοιπόν η σημασία των προσδοκιών των καταναλωτών, το πώς δηλαδή αυτές 

αναπτύσσονται και η σημαντικότητά κατά τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται όμως και θεωρίες περί μεροληψίας εκ των υστέρων οι 

οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι γενικά δεν θυμούνται το παρελθόν σωστά αλλά 

μάλλον επιτρέπουν την εμπειρία τους για διαμορφωθεί από αυτό που πίστεψαν αρχικά, 
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με αποτέλεσμα την πιθανή μεροληπτική προσδοκία (Hawkins και Hastie, 1990).  

Αναζητώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών παρατηρείται 

ότι αυτοί ποικίλουν και εξαρτώνται από την βιομηχανία υπηρεσιών στην οποία 

αναφέρονται. Επίσης, η βαρύτητα κάθε παράγοντα εξαρτάται από την εξεταζόμενη 

βιομηχανία υπηρεσιών. Οι Parasuraman et al, (1985) προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν 

τους παράγοντες αυτούς και κατέληξαν σε δέκα καθοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας εξυπηρέτησης που ικανοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανιών 

παροχής υπηρεσίας. Οι δέκα αυτοί σημαντικοί παράγοντες, είναι:  

1. Αξιοπιστία (Reliability) : περιλαμβάνει συνοχή της απόδοσης και 

αξιοπιστία. Η επιχείρηση αποδίδει τη σωστή υπηρεσία από την πρώτη 

στιγμή και ότι τηρεί τις υποσχέσεις της.  

2. Ανταπόκριση (Responsiveness) : αφορά την προθυμία ή την ετοιμότητα των 

εργαζομένων να εξυπηρετήσουν.  

3. Ικανότητα (Competence) : κατοχή των απαραίτητων ικανοτήτων και 

γνώσεων για την απόδοση υπηρεσίας.  

4. Πρόσβαση (Access) : περιλαμβάνει την ικανότητα προσέγγισης και την 

ευκολία επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία είναι εύκολα 

προσβάσιμη από το τηλέφωνο (οι γραμμές δεν είναι κατειλημμένες), ο 

χρόνος αναμονής για την λήψη της υπηρεσίας δεν είναι εκτεταμένος και 

είναι προσιτές οι ώρες λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

5. Ευγένεια (Courtesy) : περιλαμβάνει το σεβασμό, την μελέτη και τη 

φιλικότητα του προσωπικού μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία. 

6. Επικοινωνία (Communication) : ενημέρωση των πελατών σε γλώσσα που 

κατανοούν και προσεκτική ακρόασή τους. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμόσει τη γλώσσα της σε διάφορες γλώσσες 

επικοινωνίας 

7. Εμπιστοσύνη (Credibility) : περιλαμβάνει τις έννοιες της αξιοπιστίας και της 

τιμιότητας. Σημαντικά στοιχεία που συνεισφέρουν στην αξιοπιστία είναι το 

όνομα, η φήμη της επιχείρησης και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 

προσωπικού για επικοινωνία. 

8. Ασφάλεια (Security) : είναι η ελευθερία από τον κίνδυνο, το ρίσκο ή την 

αμφιβολία. Περιλαμβάνει τη φυσική και οικονομική ασφάλεια καθώς και 

την εμπιστευτικότητα. 

9. Κατανόηση του πελάτη (Understanding the customer): η προσπάθεια 

κατανόησης των αναγκών του πελάτη. Περιλαμβάνει την εκμάθηση 
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συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών, την παροχή εξατομικευμένης 

προσοχής και την αναγνώριση των τακτικών πελατών. 

10. Απτότητα (Tangibles) : περιλαμβάνει τη φυσική μαρτυρία της υπηρεσίας : 

φυσικές διευκολύνσεις, παρουσία του προσωπικού, εργαλεία ή εξοπλισμός 

που χρησιμοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας.   

 

1.5 Ικανοποίηση πελατών  

 

Στην βιβλιογραφία συναντάμε πληθώρα ορισμών της ικανοποίησης πελατών. Κατά τον 

Oliver  (1997) «η ικανοποίηση είναι μια αντίδραση εκπλήρωσης του καταναλωτή. Είναι 

μια αξιολόγηση ότι το προϊόν ή η υπηρεσία, παρείχαν ένα ευχάριστη επίπεδο 

εκπλήρωσης σχετιζόμενο με την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων επιπέδων υπό- ή 

υπέρ-εκπλήρωσης». 

Ένα μεγάλο θέμα συζήτησης στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ υπηρεσιών αφορά το 

κατά πόσο η ικανοποίηση επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών ή το αντίστροφο. Οι 

Cronin και Taylor (1992) υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

αποτέλεσμα της  ικανοποίησης και ότι η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι από την 

ποιότητα των υπηρεσιών προς την ικανοποίηση. Ωστόσο, οι συγγραφείς αναφέρουν, 

επίσης, ότι η αιτιώδης σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της ποιότητας υπηρεσιών 

απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Οι Parasuraman et al.(1988) υποστηρίζουν επίσης ότι η 

ικανοποίηση των καταναλωτών οδηγεί στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών. Η καθολική αποδοχή αυτών των διατυπώσεων από την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την γενική ενίσχυση της έννοιας της ποιότητας και 

της ικανοποίησης του πελάτη. Τα οφέλη που προκύπτουν από τον ικανοποιημένο 

πελάτη είναι πολλά: οι ικανοποιημένοι πελάτες οδηγούν σε αύξηση των εσόδων της 

επιχείρησης, καθώς οι ικανοποιημένοι πελάτες οδηγούν σε μείωση δαπανών και 

προσέλκυση νέων πελατών.  Κατά τους Sureshchandar et al. (2002) η ικανοποίηση 

διαθέτει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, συνδέοντας τις διαστάσεις που συνιστούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών με αυτές της ικανοποίησης, ωστόσο καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι είναι πράγματι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Τέλος, οι Zeithaml et al. 

(2009), θεωρούν την ικανοποίηση ως την ευρύτερη έννοια από την ποιότητα των 

υπηρεσιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα 

συστατικό της ικανοποίησης. 
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1.6 Καταναλωτική αφοσίωση 

 

Κατά τον Oliver (1999) η καταναλωτική αφοσίωση είναι μια βαθιά δέσμευση για 

επαναγορά ενός προτιμώμενου προϊόντος/υπηρεσίας σταθερά στο μέλλον, 

προκαλώντας έτσι επαναλαμβανόμενες αγορές του ίδιου εμπορικού σήματος, παρά τις 

περιστασιακές επιρροές και τις προσπάθειες του μάρκετινγκ να προκαλέσουν αλλαγή 

αυτής της συμπεριφοράς. Ο καταναλωτής παραμείνει πιστός όταν πιστεύει ότι τα 

προϊόντα μιας επιχείρησης συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη επιλογή από κάθε 

εναλλακτική λύση. Επιπλέον, κάνει αυτήν την επιλογή ενώ αφελώς απορρίπτει τα 

μηνύματα από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και άλλους καινοτόμους φορείς που 

υποστηρίζουν ότι το προτιμώμενο προϊόν/υπηρεσία δεν είναι πλέον η πιο 

αποτελεσματική ή έχει την χαμηλότερη τιμή ή την  υψηλότερη ποιότητα και ούτω 

καθεξής. Επίσης ο Griffin (1995) όρισε τον αφοσιωμένο πελάτη σαν ένα άτομο που 

προβαίνει σε επαναλαμβανόμενες αγορές, αγορές τόσο στα προϊόντα αλλά και στις 

υπηρεσίες που τα περιβάλουν, αδιαφορεί για τα προϊόντα/υπηρεσίες των ανταγωνιστών 

και λειτουργεί ως συνήγορος της επιχείρησης σε υποψήφιους αγοραστές. Η επίτευξη 

της καταναλωτικής αφοσίωσης λοιπόν αποτελεί σημαντικό στόχο για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. Οι Stauss και Seidel (1998) αναφέρουν τρία βασικά οφέλη που κερδίζει 

μία εταιρία από τους πιστούς πελάτες της. Αρχικά, οι πιστοί πελάτες παρέχουν 

περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα σε κάθε τομέα των επιχειρήσεων. Η 

σταθερότητα και η βεβαιότητα εκφράζονται μέσα από την πίστη για μια κράμα 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή όπως ο Diller (2003) ορίζει, στον πάροχο. Οι πιστοί πελάτες 

είναι πάντα πιο ανεκτικοί στα λάθη. Επιπλέον, τα σχόλιά τους είναι πάντα πιο ενδελεχή 

και είναι πιο θετικά. Οι πιστοί πελάτες είναι πάντα πιο πρόθυμοι να συμμετέχουν σε 

διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εταιρίες και να παρέχουν περισσότερες 

πληροφορίες για τον εαυτό τους, οι οποίες αποδεικνύονται πολύτιμες για συγκεκριμένες 

εταιρείες κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Κατά τον Diller (2003) οι πιστοί 

πελάτες εξασφαλίζουν στην εταιρεία ένα σταθερό μελλοντικό εισόδημα. Η 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών είναι στενά συνδεδεμένη με την καταναλωτική 

αφοσίωση. Είναι γνωστό ότι οι συστάσεις των ικανοποιημένων πελατών και η θετική 

από στόμα σε στόμα διαφήμιση είναι η πιο αποτελεσματική, καλύτερη και φθηνότερη 

μορφή διαφήμισης (Cornelsen και Schober, 1997). Αντίστοιχα και οι Reichheld και 

Sasser (1990) επιβεβαιώνουν τα οφέλη των αφοσιωμένων πελατών υποστηρίζοντας ότι: 
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 τα έξοδα προσέλκυσης νέων πελατών είναι πάντα αρκετές φορές μεγαλύτερο 

από ότι η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών 

 καθώς ο χρόνος περνά, οι αφοσιωμένοι πελάτες αυξάνουν τις αγορές τους  

 οι πιστοί πελάτες αγοράζουν περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

σχετίζονται με το κύριο προϊόν ή υπηρεσία 

 οι αφοσιωμένοι πελάτες προτείνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 

άλλους πελάτες. 

Ο Duffy (2003) συμπληρώνει ότι τα πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις, μπορεί να 

είναι και μη οικονομικά. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι κατά την εξοικείωση με 

συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι πελάτες δεν χρειάζονται πληροφορίες, 

μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο της διαδικασίας αγοράς του αγαθού ή 

κατανάλωσης της υπηρεσίας. Οι πιστοί πελάτες όταν συναντήσουν προϊόν ή υπηρεσία 

χαμηλότερης ποιότητας, είναι πιο πρόθυμοι να διαμαρτυρηθούν γι 'αυτό και να 

ενημερώσουν σχετικά με την αρνητική τους εμπειρία πριν σταματήσουν να 

χρησιμοποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία.  Η «δεύτερη ευκαιρία» επιτρέπει τις εταιρίες 

να διατηρούν στενές σχέσεις με τους πελάτες τους, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικό όλο και περισσότερο. Επιπλέον, οι αφοσιωμένοι πελάτες είναι λιγότερο 

ευαίσθητοι σε αρνητικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, το εμπορικό σήμα, 

τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και την ίδια την εταιρεία. Τέλος, είναι πιο πρόθυμοι να 

αγοράσουν προϊόντα από την αγαπημένη τους μάρκα ή υπηρεσία με τη χρήση 

εναλλακτικών δικτύων πώλησης, π.χ. στο διαδίκτυο. 

Η ικανοποίηση είναι βασική προϋπόθεση για την αφοσίωση ενός συνόλου πελατών, 

αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη. Σύμφωνα με τους Dick και Basu (1994) η αντιληπτή 

ποιότητα υπηρεσιών αντιμετωπίζεται ως προαπαιτούμενη σε σχέση με την πίστη στις 

υπηρεσίες. Επίσης η ικανοποίηση καταναλωτή και η διάθεση για επαναγορά της 

υπηρεσίας συσχετίζονται θετικά. Ο Reichheld (1996)και οι Reichheld & Sasser (1990) 

μελέτησαν την καταναλωτική αφοσίωση από τα παράπονα των πελατών, από την 

πρόβλεψη αλλαγής καταναλωτικής συμπεριφοράς και από την πλήρη κατανόηση του 

γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στους ανταγωνιστές. Οι καταναλωτές παραμένουν 

πιστοί λόγω της αξίας που λαμβάνουν από την επιχείρηση. Κατά τους Heskett et al., 

(1997) η διατήρηση του πελάτη απαιτεί μια συνεχή και ζωντανή σχέση μαζί του.  

Παρόλα αυτά η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης πελατών δεν αποτελεί αξιόπιστο 

δείκτη για την απόδοση ή το επίπεδο ποιότητας της εταιρείας, κυρίως σε συνθήκες 

ισχυρού ανταγωνισμού. Αν και πολλοί οργανισμοί εστιάζουν στην ικανοποίηση των 
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καταναλωτών τους, η επίτευξη και διατήρηση της καταναλωτικής αφοσίωσης αποτελεί 

τον κύριο στόχο ειδικά για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι πιστοί πελάτες 

αγοράζουν περισσότερο, είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερο, είναι 

ευκολότερο να τους προσεγγίσει η επιχείρηση και συμπεριφέρονται σαν 

ενθουσιασμένοι συνήγοροι της επιχείρησης. Με βάση τη σχέση μεταξύ της 

ικανοποίησης και της αφοσίωσης οι Jones και Sasser (1995) διαχωρίζουν του πελάτες 

σε τέσσερις κατηγορίες,  

 Ο αφοσιωμένος και απόστολος: αναφέρεται στον ευχαριστημένο πελάτη που 

είχε καλές εμπειρίες από την εταιρεία και είναι έτοιμος να επιστρέψει σε μόνιμη 

βάση. Απαιτείται λίγος χρόνος για το «κλείσιμο» μιας πώλησης και ο 

ενθουσιασμός του τον οδηγεί να μοιραστεί τα συναισθήματά του με άλλους. 

 Ο αποστάτης και ο τρομοκράτης: οι πελάτες που απομακρύνονται από μια 

εταιρεία κυμαίνονται από ουδέτεροι έως πολύ δυσαρεστημένοι. Πιο επικίνδυνος 

από όλους είναι ο λεγόμενος τρομοκράτης. Αυτός βίωσε μια πολύ άσχημη 

εμπειρία, αλλά κανείς δεν προσπάθησε να την ακούσει και να την διορθώσει, με 

συνέπεια να μεταφέρει  τον θυμό του σε άλλους υφιστάμενους ή υποψήφιους 

πελάτες. 

 Ο μισθοφόρος/τυχοδιώκτης:  πρόκειται για έναν πελάτη απρόβλεπτο, χωρίς 

κανόνες. Ενώ η προσέλκυσή τους μπορεί να κοστίσει αρκετά, φεύγουν εύκολα. 

Αρκετές φορές αλλάζουν εταιρεία μόνο και μόνο για την αλλαγή. 

 Ο όμηρος/εγκλωβισμένος: ο πελάτης που υπομένει και την χειρότερη υπηρεσία, 

γιατί δεν μπορεί να φύγει λόγω μονοπωλίου ή δεσμευτικού συμβολαίου. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως ο αφοσιωμένος πελάτης δεν θεωρείται ο 

«εγκλωβισμένος» πελάτης, ο οποίος αγοράζει ένα προϊόν επειδή δεν έχει εναλλακτικές 

λύσεις λόγω ύπαρξης μονοπωλίου, δυσκολίας στην πρόσβαση ή κάποιων δεσμευτικών 

συμβολαίων, αλλά εκείνος που έχει θετική εικόνα για την εταιρεία και τα προϊόντα της, 

πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες αγορές και την συστήνει σε φίλους και γνωστούς.  

Ως συμπέρασμα από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπάρχει σχέση μεταξύ ικανοποίησης 

πελατών και καταναλωτικής αφοσίωσης. Η ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει πως 

είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της ικανοποίησης και της 

καταναλωτικής πίστης.  Οι εταιρίες/πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν λοιπόν να δίνουν 

έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προκύπτει οπότε η ανάγκη 

μέτρησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, το οποίο αναπτύσσεται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 2: Μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Η μέτρηση με ακρίβεια της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελεί εδώ και χρόνια 

αντικείμενο μελέτης ακαδημαϊκών αλλά και επαγγελματιών στον τομέα των 

υπηρεσιών, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές αιτίες και συνέπειές 

της και τελικά, τη δημιουργία μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους 

πελάτες. Γίνεται μεγάλος διάλογος για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν την ποιότητα των υπηρεσιών δύσκολο να οριστεί και το 

μοντέλο ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που εμπλέκονται στα ερωτήματα της 

μέτρησης (Parasuraman et al., 1985). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον άυλο 

χαρακτήρα των υπηρεσιών, καθιστώντας πιο δύσκολη την μέτρηση σε σύγκριση με τα 

προϊόντα (Palmer, 2011). Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η πολυπλοκότητα 

των ερωτημάτων για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών έχει θεωρηθεί ως ένα 

από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα θέματα στο μάρκετινγκ υπηρεσιών 

(Brady και Cronin, 2001). Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες από τους ακαδημαϊκούς, 

δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μοντέλο της ποιότητας των υπηρεσιών  καθολικά 

αποδεκτό (Clewes, 2003). Επιπλέον, η επανεξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη μέτρηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών, και ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή κλίμακα μέτρησης. 

 

2.2 Μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών  

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μια σειρά εννοιολογικών πλαισίων και μοντέλων 

έχουν προταθεί στην προσπάθεια για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών (Cronin 

και Taylor, 1992; Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1985, 1988). Σύμφωνα με τον 

Palmer (2011), οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών αφορούν στις επιδόσεις. Επιπλέον, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 

μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ποσοτικές μετρήσεις πολλαπλών χαρακτηριστικών όπως για 

παράδειγμα, η προσέγγιση SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) και η προσέγγιση 

SERVPERF. Η πιο συχνά αναφερόμενη είναι το μοντέλο SERVQUAL, το οποίο 

απορρέει από προηγούμενες δημοσιεύσεις του Grönroos (1984). Επιπλέον, η ανάπτυξη 
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του μοντέλου SERVPERF ενθάρρυνε την εισαγωγή συγκεκριμένων μοντέλων για τη 

μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως οι Nitin et al. (2005), οι 

οποίοι παρουσίασαν 19 μοντέλα μέτρησης ποιότητας τα οποία έχουν παρουσιαστεί 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία.  

 

2.3 Το μοντέλο της αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Grönroos (1982, 1984) ήταν ένας από τους πρώτους συγγραφείς που αναφέρθηκαν 

στην ποιότητα των υπηρεσιών με την ανάπτυξη ενός μοντέλου μέτρησης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών (εικόνα 2). Το μοντέλο βασίζεται στο μοντέλο διάψευσης 

των προσδοκιών του καταναλωτή, όπου ο καταναλωτής συγκρίνει τις προσδοκίες του 

με τις αντιλήψεις του, και η ποιότητα της υπηρεσίας καθορίζεται από την έκβαση αυτής 

της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο Grönroos (1984) υποστηρίζει υπάρχουν ότι δύο τύποι 

ποιότητας των υπηρεσιών, η τεχνική ποιότητα και η λειτουργική ποιότητα. Η τεχνική 

ποιότητα αναφέρεται σε ό,τι προβλέπεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής 

της υπηρεσίας  (π.χ. γνώση, υλικά στοιχεία και τεχνικές λύσεις). Αυτά είναι τα σχετικά 

ποσοτικά στοιχεία της υπηρεσίας, την οποία ο πελάτης και ο πάροχος μπορεί εύκολα να 

μετρήσει. Από την άλλη, η λειτουργική ποιότητα αναφέρεται στο πως παρέχεται η 

υπηρεσία και πως η διαπροσωπική συμπεριφορά του εργαζόμενου επηρεάζει την 

υπηρεσία. Η λειτουργική ποιότητα είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί από την τεχνική 

ποιότητα. Ο Grönroos (2007) υποστηρίζει ότι το χάσμα μεταξύ της αναμενόμενης 

υπηρεσίας και η αντίληψη των υπηρεσιών είναι υψίστης σημασίας και ότι είναι ζωτικής 

σημασίας για τον πάροχο των υπηρεσιών ώστε να κρατήσει αυτό το χάσμα όσο το 

δυνατόν μικρότερο. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τους μάνατζερ να κατανοήσουν πώς 

η τεχνική ποιότητα και η λειτουργική ποιότητα μιας υπηρεσίας επηρεάζεται, καθώς και 

το πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες αυτά τα κριτήρια ποιότητας, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η αντιληπτικότητα  της ποιότητας των υπηρεσιών. 
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Εικόνα 2 Το μοντέλο του Grönroos, 1984 

 

2.4 Το μοντέλο SERVQUAL 

 

Η παρουσίαση στους ακαδημαϊκούς κύκλους του μοντέλου του Grönroos ενθάρρυνε 

την ανάπτυξη του μοντέλου SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, 1988). To μοντέλο 

SERVQUAL στηρίζεται στην άποψη ότι η εκτίμηση του πελάτη για την ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι υψίστης σημασίας. Στο μοντέλο αυτό (εικόνα 3) η αξιολόγηση της 

ποιότητας, όπως γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, προέρχεται από τη σύγκριση του 

τι πιστεύουν οι πελάτες ότι θα πρέπει να προσφέρει η εταιρία και τις αντιλήψεις τους 

για τις επιδόσεις της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία. Οι Parasuraman et al. (1988) 

πιστεύουν ότι το επίπεδο της αντιληπτής ποιότητας των υπηρεσιών εξαρτάται από το 

μέγεθος του χάσματος μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων – όσο μικρότερη 

είναι η διαφορά, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αντιληπτής ποιότητας των 

υπηρεσιών.  

Το SERVQUAL αποτελεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο, καθώς λαμβάνει υπόψη του 

πολλούς παράγοντες για το προσδιορισμό της επίδοσης μίας παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο 

καταναλωτής, βάσει των προσωπικών του αναγκών, της προηγούμενης εμπειρίας του 

από την χρήση της υπηρεσίας όπως την παρείχε συγκεκριμένη επιχείρηση ή άλλες 

επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου, αλλά και της ανταλλαγής απόψεων που έχει με άλλους 

καταναλωτές, δημιουργεί ορισμένες προσδοκίες αναφορικά με το προϊόν ή την 

υπηρεσία που διερευνάται. 
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Εικόνα 3 Το μοντέλο SERVQUAL 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο, όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα 3, υπάρχουν πέντε κενά, 

τα οποία προκύπτουν από τις σχέσεις του πελάτη  με την επιχείρηση: 

 κενό 1: το κενό μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και της αντίληψη αυτών 

των προσδοκιών από τη επιχείρηση. Προσδιορίζει την διαφορά μεταξύ αυτού 

που περιμένουν οι πελάτες και πως η επιχείρηση αντιλαμβάνεται αυτές τις 

προσδοκίες. Δημιουργείται λόγω ελλιπής ή ανακριβής πληροφόρηση από το 

προσωπικό ή από αναποτελεσματικές έρευνες αγοράς, σχετικά με την 

παρεχόμενη υπηρεσία. 

 κενό 2: το κενό μεταξύ της αντίληψης της εταιρίας των προσδοκιών των 

πελατών και των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει. Παράγοντες 

όπως οι συνθήκες της αγοράς, η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού ή ο μη 

αποτελεσματικός σχεδιασμός της ποιότητας υπηρεσιών εμποδίζουν μια 

επιχείρηση να κατανοήσει τις προσδοκίες των πελατών και να τις μεταφράσει σε 

συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. 

 κενό 3: το κενό μεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών και των 

τελικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Αν και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

υιοθετούν ποιοτικά πρότυπα για την παραγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην τήρηση των προδιαγραφών. Αιτίες όπως η 
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αδυναμία τεχνολογικής υποστήριξης και η απροθυμία του προσωπικού οδηγούν 

στην παροχή υπηρεσιών κατώτερων προδιαγραφών. 

 κενό 4: το κενό μεταξύ των αντιλήψεων των καταναλωτών για την υπηρεσία και 

της υπηρεσία που διαφημίζεται στα κανάλια επικοινωνίας. Πολλές φορές η 

υποσχόμενη υπηρεσία διαφέρει από την παρεχόμενη λόγω αδυναμιών της 

επιχείρησης όπως έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων 

ή λανθασμένης προβολής προδιαγραφών των οποίων δεν είναι σε θέση να 

προσφέρει. 

 κενό 5: το κενό μεταξύ των αντιλαμβανόμενων και προσδοκώμενων υπηρεσιών. 

Αποτελεί το πιο πολυσυζητημένο κενό στην βιβλιογραφία, καθώς οδηγεί σε 

δυσαρέσκεια των πελατών, σε διατύπωση παραπόνων και τελικά σε μείωση του 

πελατολογίου. Στο κενό αυτό καταγράφεται η διαφορά μεταξύ της 

προσδοκώμενης υπηρεσίας και της αντίληψης που έχει ο πελάτης για την τελικά 

παρεχόμενη υπηρεσία. Το 5
ο
 κενό είναι από την μεριά του πελάτη και αφορά το 

πώς αυτός αντιλαμβάνεται μια υπηρεσία, ενώ σε αντίθεση τα κενά 1 έως 4 

αφορούν την επιχείρηση για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, οι Parasuraman et al. (1985) καθόρισαν δέκα κριτήρια 

για την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών (ικανότητα, ευγένεια, εμπιστοσύνη, 

ασφάλεια, πρόσβαση, επικοινωνία, κατανοώντας τον πελάτη, απτή διάσταση, 

αξιοπιστία και ανταπόκριση). Οι ίδιοι οι ερευνητές αργότερα μείωσαν σε πέντε τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας στις υπηρεσίες ορίζοντας τις πέντε 

διαστάσεις ποιότητας:  

 Αξιοπιστία (reliability) 

 Ανταπόκριση (responsiveness) 

 Ικανότητα (competence) 

 Απτή Διάσταση (tangibles) 

 Ενσυναίσθηση (empathy):  Η φροντίδα και εξατομικευμένη προσοχή που η 

εταιρεία παρέχει στους πελάτες της. 

 

Στην βιβλιογραφία συναντάμε πολλές τεκμηριώσεις σχετικά με την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του μοντέλου και γενικά γίνεται αποδεκτό από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Παρόλα αυτά το μοντέλο έχει δειχθεί αρκετές επικρίσεις (Cronin και Taylor, 1992, 

1994). Κυριότερα γίνεται κριτική πάνω στην αδυναμία του μοντέλου να βασιστεί στην 

υπάρχουσα οικονομική, στατιστική και ψυχολογική θεωρία. Σύμφωνα με ερευνητές, 
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υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις ότι οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών 

από την άποψη των κενών μεταξύ αντίληψης και προσδοκίας. Συγκεκριμένα, ο Buttle 

(1996) κριτικάρει το μοντέλο SERVQUAL με βάση θεωρητικά και λειτουργικά 

κριτήρια, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία ότι οι πελάτες αξιολογούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών βάση της διαφοράς προσδοκίας με επίδοσης. Επίσης κατά τον 

Palmer (2011),  συνήθως η μέτρηση των προσδοκιών γίνεται μετά την παροχής της 

υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο ερευνητής συχνά καταγράφει τις προσδοκίες εκ των 

υστέρων, το οποίο μπορεί να είναι προβληματικό, δεδομένου ότι οι προσδοκίες μπορεί 

να έχουν επηρεαστεί από την παροχή της υπηρεσίας με αποτέλεσμα η μέτρηση να μην 

έχει νόημα. 

Παρά τις επικρίσεις που έχει λάβει το μοντέλο SERVQUAL, είναι σαφές ότι αποτελεί 

ένα εύχρηστο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές που επιδιώκουν να 

μετρήσουν και να παρακολουθούν την αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών. Παρέχει 

μια πλατφόρμα που είναι δυνατό να κατευθύνει την προσοχή σε θέματα ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μίας πιο 

ολοκληρωμένης ερμηνεία της ποιότητας των υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό αποτελεί και 

το επιλεγμένο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών της έρευνας που έγινε 

στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. 

 
 

2.5 Το μοντέλο SERVPERF 

 

Μετά την δημοσίευση του μοντέλου SERVQUAL, ακολούθησε μεγάλος ακαδημαϊκός 

διάλογος και κριτική πάνω στο μοντέλο, αλλά και εμφανίστηκαν διάφορες εκδοχές και 

προσαρμογές του ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η εταιρία-πάροχος της 

υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα το DINESERV, το οποίο αφορά τον τομέα των 

υπηρεσιών στην εστίαση (Stevens, Knutson και Patton, 1995) και το μοντέλο που 

παρουσίασε ο Collier (2006), το οποίο διαπραγματεύεται την μέτρηση της ποιότητας 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κυριότερος κριτής του μοντέλου SERVQUAL παραμένει 

έως και σήμερα το μοντέλο SERVPERF, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγα χρόνια μετά από 

τους Cronin και Taylor (1992), ενώ και η σύγκριση τους αποτελεί έως και σήμερα 

αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας (Carrillat, Jaramillo και Mulki, 2007; Jain et al, 

2004; Lewlyn et al, 2011) 
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Οι Cronin και Taylor (1992) σε απάντηση προς τους περιορισμούς του μοντέλου 

SERVQUAL, ανέπτυξαν την κλίμακα SERVPERF. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η 

ποιότητα των υπηρεσιών θα πρέπει να ορισθεί απλώς στις αντιλήψεις, βασίζοντας το 

μοντέλο τους στην παραδοχή ότι είναι δύσκολο οι προσδοκίες να γίνουν αντιληπτές. 

Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μιας πιο άμεσης μορφής μέτρησης, η οποία απαιτεί από 

τον πελάτη να βαθμολογήσει μόνο τις επιδόσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή που του προσφέρθηκε η υπηρεσία. Εμπειρικά αποτελέσματα 

έδειξαν, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι το μοντέλο SERVPERF προσφέρει 

μεγαλύτερη αξιοπιστία από το μοντέλο SERVQUAL, προτείνοντας ότι οι προσδοκίες 

δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της υπηρεσίας. Οι 

Parasuraman et al. (1994, 1996) απάντησαν στους παραπάνω ερευνητές, 

υπερασπίζοντας τον υπολογισμό των προσδοκιών, υποστηρίζοντας ότι η διαγνωστική 

αξία του SERVQUAL αντισταθμίζει την αδυναμία πρόβλεψης, ενώ συγκρίνοντας τα 

δύο μοντέλα, υποστηρίζουν ότι η χρήση μόνο των αντιλήψεων για τη μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών θα ήταν ορθότερη εάν ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας 

ήταν να εξηγήσει την διακύμανση σε μία εξαρτημένη δομή.  Κατά τους Carrillat et al. 

(2007), συγκριτικά τα μοντέλα SERVQUAL και SERVPERF παρέχουν εξίσου έγκυρες 

προβλέψεις, ενώ η προσαρμογή της κλίμακας SERVQUAL βελτιώνει την προγνωστική 

εγκυρότητα του.  
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Κεφάλαιο 3: Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα  
 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλους 

περιορισμούς και νομοθετικά εμπόδια. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν ελάχιστες επίσημες 

μελέτες και βιβλιογραφία για την πορεία του κλάδου. Η  ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η εταιρία-

ηγέτης του κλάδου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μονοπωλιακές 

συνθήκες, έπειτα και από την  ίδρυση των εταιριών Ιπποδρομίες Α.Ε. και Ελληνικά 

Λαχεία Α.Ε., οι οποίες ανήκουν στον Όμιλο της ΟΠΑΠ Α.Ε..  

 

3.1 Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου στη χώρα 

 

Έως και το 2010 η Ελλάδα είχε θεσπίσει ένα καθολικό νόμο απαγόρευσης των 

περισσότερων δραστηριοτήτων στα παιχνίδια, με εξαίρεση τις λοταρίες, το στοίχημα 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα καζίνο. Πολλές φορές η στάση της αυτή καταδικάστηκε από τα 

Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, όπως το 2006 (Υπόθεση C-65/05 - Εθνική κανονιστική 

ρύθμιση εφαρμοζόμενη στα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά παίγνια) 

όποτε και η Ελλάδα καταδικάστηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και υποχρεώθηκε να τροποποιήσει τις διατάξεις του νόμου αλλά δεν συμμορφώθηκε, 

παρά την επιβολή προστίμων (Curia.europa.eu, 2015). Το 2011 η Ελληνική Βουλή 

πέρασε ένα νομοσχέδιο, το οποίο αφορούσε την αδειοδότηση του online 

στοιχηματισμού , την αναμόρφωση του επίγειου στοιχηματισμού, την εισαγωγή των 

VLT’s και την δημιουργία μίας ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής. Ως αποτέλεσμα 24 

εταιρίες παροχής online υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών ξεκίνησαν την λειτουργίας τους 

προσωρινά χωρίς άδεια, ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Παρότι το νομοσχέδιο περιλάμβανε και την αδειοδότηση των 

VLT’s, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διάθεση τους στο κοινό. 

Σήμερα ο εγχώριος κλάδος των τυχερών παιχνιδιών  περιλαμβάνει τις δραστηριότητες 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τις άδειες καζίνο και των 24 εταιριών online 

υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Ο κλάδος ελέγχεται από την Επιτροπή Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μία ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη 

ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική 

Επικράτεια. Αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π., ως βασικού πυλώνα ρύθμισης της αγοράς 
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παιγνίων (τυχερών και τεχνικών-ψυχαγωγικών), είναι η διασφάλιση της νομιμότητας 

στη διενέργεια των παιγνίων, η προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, 

ειδικότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και ο έλεγχος 

της απόδοσης των προβλεπόμενων δημοσίων εσόδων. 

Πρόβλημα για τον κλάδο αποτελεί ο παράνομος στοιχηματισμός. Στην Ελλάδα 

υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 250 παράνομες ιστοσελίδες 

στοιχήματος, πάνω από 20.000 τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια με περιορισμένη 

απόδοση (παιγνιομηχανήματα) και πάνω από 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που 

περιέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της 

αγοράς που καταγράφηκαν σε έρευνα της ALCO, ο ετήσιος τζίρος των τυχερών 

παιγνίων που παίζονται παράνομα μέσω του διαδικτύου αγγίζει τα 4-4,5 δισ. ευρώ, ενώ 

αυτών που παίζονται μέσω παιγνιομηχανημάτων το 0,5-1 δισ. ευρώ.  

Το θολό νομικό πλαίσιο του κλάδου φέρει εμπόδια ακόμα και στην δραστηριοποίηση 

των αδειοδοτημένων εταιριών του κλάδου. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει αυστηρές αποφάσεις που 

αφορούν τον στοιχηματισμό προκαθορισμένης απόδοσης, το πλαίσιο λειτουργίας και 

συμμετοχής, τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών λογαριασμών, 

πληρωμών, καθώς και την ταυτοποίηση των παικτών. Το πλαίσιο αυτό των 

προϋποθέσεων όμως ισχύει κυρίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώ σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει 

επεκταθεί για τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες που προσφέρουν το 

διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα Η απουσία, ενός κοινά αποδεκτού νομοθετικού 

πλαισίου δημιούργησε τη σημερινή ιδιάζουσα κατάσταση και εμφανίζει τη χώρα ανά 

τακτά διαστήματα υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Χρυσικόπουλος, 2015).  

Κύριος δείκτης αναφοράς για την πορεία του κλάδου εξακολουθεί να είναι η δαπάνη 

ανά ενήλικα. Οι δαπάνες για τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα ανά ενήλικο άτομο 

ανήλθαν το 2014 στα 199 ευρώ, το οποίο είναι οριακά αυξημένο από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο των 189 ευρώ (εικόνα 4, H2gc.com, 2015). Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών 

στην ελληνική επικράτεια έχει επίσης δείξει ανθεκτικότητα έναντι άλλων κλάδων 

λιανικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης. Παρά την 

αρνητική αύξηση του ΑΕΠ από το 2008, τα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια 

παρέμειναν μεταξύ του 0,9% και 1,2% του ΑΕΠ για τα τελευταία δέκα χρόνια (εικόνα 

5).  
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Εικόνα 4 Μέσος όρος δαπάνης σε τυχερά παιχνίδια ανά ενήλικο άτομο στην Ευρώπη 

Πηγή H2GC 

Το έτος 2014, για πρώτη φορά μετά το 2009, η ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιγνίων 

ανακάμπτει από τη συνεχόμενη πτωτική της πορεία, εμφανίζοντας έστω και οριακή 

αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2013, αλλά παραμένει σημαντικά μικρότερη 

από το μέγεθος των 8.739.483.000 ευρώ που είχε διαμορφωθεί το 2009. (Ετήσια 

έκθεση Ε.Ε.Ε.Π., 2015) 

 

 

Εικόνα 5 Τα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια έναντι του ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία 

Πηγή H2GC 

 

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των λαχείων που 

σημειώθηκε κατά το 2014, λόγω της εισόδου στην αγορά του στιγμιαίου λαχείου, με 
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αποτέλεσμα οι πωλήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. να παρουσιάζουν αυξητική πορεία και να 

κινούνται στα επίπεδα του 2011. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων 

καζίνων ακολουθεί πτωτική πορεία, ενώ δραματική είναι και η πτώση των πωλήσεων 

του ιπποδρομιακού στοιχήματος που διοργάνωνε η ΟΔΙΕ Α.Ε. την τελευταία πενταετία. 

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα την πενταετία 

2010-2014 αποτυπώνεται ως εξής (εικόνα 6):  

 

 

Εικόνα 6 Κύκλος Εργασιών 2010-2014 

Πηγή Ε.Ε.Ε.Π 

 

Στην Ελλάδα σήμερα, λειτουργούν εννέα από τις συνολικά δέκα αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις καζίνων, στις οποίες επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παιχνίδια, οι 

οποίες είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):  

1. ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2. ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 

3. ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4. ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 

5. ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

6. ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

7. ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

8. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

9. ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ 
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κύκλος εργασιών 2010-2014  

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 

ΟΔΙΕ Α.Ε. 
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Ο κατάλογος των 24 προσωρινά αδειοδοτημένων εταιριών παροχής υπηρεσιών online 

τυχερών παιχνιδιών είναι σύμφωνα με την τελευταία ανανέωση τον Νοέμβριο 2015 

(Υπουργείο Οικονομικών): 

1. AS IMG KASIINOD  

2. CASH POINT (MALTA) LIMITED (Cashpoint) (*έχει σταματήσει τη λειτουργία 

της στην Ελλάδα) 

3. DIAMOND LINK LIMITED (Pokerstars)  

4. DOMS CARS EΠΕ  

5. DOMS HOLDINGS EΠΕ  

6. ELDORADO SPORTWETTEN GmbH (2winbet, 1x2-bet) 

7. GAMBLING MALTA LIMITED (Stoiximan) 

8. GLB GmbH (Goalbet)   

9. KINGMAKER LIMITED (Nokibet.gr) (*έχει σταματήσει τη λειτουργία της στην 

Ελλάδα) 

10. LOGFLEX EΠΕ (Novibet) 

11. LOVE 2 CELEBRATE EΠE (Netbet) 

12. LUCKY STREAM LIMITED  (Playbet) 

13. MAGIC SERVICES LIMITED   (Bet8.gr) (Expekt) 

14. MERIDIAN GAMING LIMITED (Meridianbet)  

15. ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS LIMITED (Casinostar777.com) 

16. ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS NV   (Championsbet) 

17. PADDY POWER P.I.C.  (PaddyPower) 

18. PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LIMITED C30759 (Mybet) 

19. REBELS GAMING LTD (BetRebels) (Interwetten) 

20. SILVER LINK LIMITED  

21. SPORTING ODDS LIMITED (Sportingbet) 

22. STS SPORTWETTEN GmbH (Ιδιοκτησία της Eldorado Sportwetten) 

23. YEZ GAMING LTD (Directslot.gr)  

24. Β2Β GAMING SERVICES MALTA LIMITED (Bet365, Betshop, Magicbet) 

 

3.2 Ανάλυση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα 
 

Ακολουθεί ανάλυση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, με το μοντέλο του 

στρατηγικού μάνατζμεντ, το Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter. 
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Το Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία αξιολόγησης και ανάλυσης μιας αγοράς. Το μοντέλο 

αναλύει τους 5 βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις 

συνθήκες που επικρατούν για τις εταιρίες του κλάδου. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων, η απειλή νέων εισροών στον κλάδο, 

η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών,  η διαπραγματευτική δύναμη 

των προμηθευτών και η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι πέντε παράγοντες έχουν ως εξής για την ελληνική 

αγορά τυχερών παιχνιδιών:  

 

 

Εικόνα 7, Το μοντέλο 5 δυνάμεων του Porter, 1979 

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων: Η αγορά τυχερών 

παιχνιδιών στην Ελλάδα έχει σχεδόν μονοπωλιακό χαρακτήρα με βάση το 

νομικό πλαίσιο του κλάδου. Οι άτυποι ανταγωνιστές αποτελούν οι παράνομες 

εταιρίες στοιχηματισμού και τα online καζίνο, η ύπαρξη των οποίων είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου. Συνεπώς, ο υφιστάμενος 

ανταγωνισμός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως χαμηλός.  

 Απειλή νέων εισροών στον κλάδο: η δυνατότητα εισόδου στον κλάδο θα 

καθοριστεί εφόσον εφαρμοστεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εφαρμογή του, 

καθότι οφείλει να είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αναμένεται να προσελκύσει  νέες, ισχυρές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καθυστέρηση όμως της εφαρμογής του νέου πλαισίου και 
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η ανανέωση των μονοπωλιακών Συμβάσεων της ΟΠΑΠ, χαρακτηρίζουν την 

μελλοντική απειλή ως χαμηλή.  

 Απειλή υποκατάστατων υπηρεσιών: Καθότι οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις 

(π.χ. κληρώσεις δώρων, ταξίδια, χρηματικά έπαθλα) που διενεργούν άλλες 

εμπορικές εταιρείες στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών δεν ανήκουν στον 

κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, η ύπαρξη υποκατάστατων θεωρείται αμελητέα. 

Συνεπώς, η απειλή υποκατάστατων προϊόντων μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

χαμηλή. 

 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών:  Καθώς δραστηριοποιούνται 

τρείς προμηθευτές τεχνολογικών συστημάτων στην παγκόσμια αγορά, ο 

ανταγωνισμός είναι έντονος. Λόγω του μεγέθους της αγοράς, ο καταναλωτής 

αποτελεί ρυθμιστής του κλάδο και όχι ο προμηθευτής. Ο προμηθευτής έχει ως 

μόνο πλεονέκτημα το υψηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή. Συνεπώς, η δύναμη 

των προμηθευτών μπορεί να χαρακτηρισθεί μέτρια προς χαμηλή. 

 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών: Λόγω του περιορισμένου αριθμού 

καναλιών διανομής, και καθότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση από εταιρία σε εταιρία, η δύναμη των αγοραστών μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως μέτρια.  

Θα ήταν παράλειψη να μην ληφθεί υπόψη ένας σημαντικός παράγοντας του κλάδου, το 

δίκτυο διανομής και η διαπραγματευτική του δύναμη. Στον κλάδο τυχερών παιγνίων, τα 

πρακτορεία της ΟΠΑΠ έχουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, η οποία προκύπτει 

από την Σύμβαση τους με την ΟΠΑΠ, όπου ρητά αναφέρεται ότι η εταιρία υποχρεούται 

να διαθέτει κατά αποκλειστικότητα τα παιχνίδια της μέσω του δικτύου πρακτόρων. 

Mε βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις σε ότι 

αφορά στην αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί 

ισχυρό νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στην Ε.Ε.Ε.Π. να δρα πιο 

αποτελεσματικά,  ελαχιστοποιώντας τις παράνομες δραστηριότητες,  διασφαλίζοντας 

τις νόμιμες εταιρείες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ενισχύοντας το Ελληνικό Δημόσιο 

από την διαφυγή φορολογικών εσόδων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ευνοϊκές συνθήκες εισόδου νέων παικτών στην Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών 

ώστε να υπάρξει αύξηση του νόμιμου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο των πολιτικών 

αυτών, το κράτος οφείλει να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των υπηρεσιών τυχερών 

παιχνιδιών πάνω στο θέμα του παράνομου ανταγωνισμού και της διαφυγής 

φορολογικών εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερα τώρα που διανύουμε μια 
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περίοδο όπου η δημοσιονομική προσαρμογή πλήττει σοβαρά το εισόδημα των 

Ελλήνων. 

Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από την παράνομη δραστηριότητα,  

απαραίτητό είναι να υπάρξουν πολιτικές ανάπτυξης του κλάδου.  Η προσέλκυση νέων 

ξένων επενδύσεων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτήν την διαρροή 

εσόδων. Για να είναι δυνατό τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα να εφαρμοστούν, πρέπει 

να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών ρύθμισης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προς αποφυγή περαιτέρω τριβών και επιβολής προστίμων και ταυτόχρονα 

επιτάχυνση της δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για αποτελεσματική 

εποπτεία και έλεγχο της σχετικής αγοράς. Το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί 

να αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση ανοίγματος της σχετικής αγοράς παροχής 

υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και της σχέσης νόμιμης προς παράνομης 

δραστηριότητα στη χώρα, μέσα από την φορολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων στην 

Ελλάδα.  

 

3.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

O Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάμει του από 20 Δεκεμβρίου 1958 

Βασιλικού Διατάγματος, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.∆. 3865/1958, για την οργάνωση και τη λειτουργία του 

παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. Το 1999 με το Προεδρικό Διάταγμα 228/1999, μετατρέπεται σε 

Ανώνυμη Εταιρεία, με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται 

το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η 

Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»).  

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης μίας σειράς τυχερών 

παιγνίων και του στοιχήματος προκαθορισμένης και μη απόδοσης, τις υπηρεσίες, επί 

των οποίων, παρέχει μέσω 4.861 πρακτορείων. Μετά τη μερική ιδιωτικοποίησή της, η 

άδεια παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των παιγνίων 

δόθηκε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219) το έτος 2000, 

μέσω σύμβασης διάρκειας 20 ετών, η οποία επεκτάθηκε, το 2011 μέχρι το έτος 2030, 

για όλα τα παίγνια, πλην του στοιχήματος μέσω του διαδικτύου. Το 2013 μέσω 



28 
 

διεθνούς διαγωνισμού, το 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που άνηκε στο Ελληνικό 

Δημόσιο μεταβιβάστηκε στην εταιρεία EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD. 

Το 2014 η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε την αποκλειστική άδεια για την παραγωγή, 

λειτουργία, κυκλοφορία και διαχείριση των κρατικών λαχείων και των Ξυστό στην 

Ελλάδα μέχρι το 2026 (Scratch, Λαϊκό και Εθνικό), με την σύσταση της εταιρίας 

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2015 εξασφάλισε από το ΤΑΙΠΕΔ την 

άδεια του ιπποδρομιακού στοιχήματος για 20 χρόνια, συστήνοντας την εταιρεία 

Ιπποδρομίες Α.Ε. 

Ένδειξη της θέσης που κατέχει η εταιρία στον κλάδο αποτελούν οι δείκτες: το 2014, το 

μερίδιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα ανήλθε στο 

71% επί του συνολικού τζίρου, τα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια αυξήθηκαν 

κατά 12,9% και ανήλθαν στα 1,38 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. αποτελούν το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, με 4.861 

πρακτορεία και πάνω από 3.800 σημεία λιανικής πώλησης λαχείων.  

Τα παιχνίδια που προσφέρει η εταιρία έως σήμερα είναι τα εξής: ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΚΙΝΟ, 

ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, EXTRA 5, SUPER 3, 

BOWLING, RACES και POWERSPIN. 

 

3.4 Η διοίκηση ποιότητας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. με γνώμονα την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της 

εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε οι 

υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στους πελάτες της να αποσκοπούν στην 

επίτευξη της ικανοποίησης τους, καλύπτοντας ή υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις τους. Με 

στόχο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα Ολικής Ποιότητας στην εταιρεία, δημιούργησε 

και υποστηρίζει δομές για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου ISO 

9001:2008. Η εταιρία ήδη από το 2004 έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Φορέα 

Πιστοποίησης LRQA.  

Επίσης προκειμένου να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και να βελτιώσει 

τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις εφαρμόζει περιβαλλοντικά προγράμματα και 

πολιτικές και από το 2004 έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και έχει πιστοποιηθεί ως προς το Διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 από 
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το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas. Επιπλέον έχοντας συνειδητοποιήσει 

την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και στο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει 

εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Μέριμνας, ώστε να 

καταδείξει τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του Προτύπου SA 8000:2008 και έχει 

πιστοποιηθεί ως προς αυτό από το 2004, από το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Bureau 

Veritas.  

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος 

στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου και ευρύτερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρείας στο σύνολό της. Στον Κώδικα αυτό, περιγράφεται και αναλύεται η δομή μέσω 

της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα 

μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της 

απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Επίσης, 

περιγράφονται τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και προάγεται η 

αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., απαιτείται αναμφίβολα αναμόρφωση του υπάρχοντος δικτύου. Παρακάτω 

αναλύεται το δίκτυο αυτό. 

 

3.5 Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικής πώλησης 

στην Ελλάδα με 4.861 ενεργά πρακτορεία. Αποτελούν χώρους διεξαγωγής των τυχερών 

παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήκουν σε ιδιώτες (υπεύθυνος πρακτορείου ή πράκτορας) 

με τον οποίο η εταιρία συνάπτει Σύμβαση Πρακτόρευσης. Τα πρακτορεία οφείλουν, 

εκτός από το να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, 

ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων, και άλλες 

προϋποθέσεις και όρους που ορίζονται και από την Σύμβαση Πρακτόρευσης αλλά και 

από τις οδηγίες που αφορούν στην Πολιτική Πρακτορείων, που ανά διαστήματα 

επικοινωνεί η εταιρία. Αρχικά οι κανόνες που αφορούσαν στην λειτουργία των 

πρακτορείων αποτελούσαν νομοθετικό  αντικείμενο, καθώς το μάνατζμεντ της εταιρίας 

ανήκε στο Δημόσιο.  Λόγω των βημάτων αποκρατικοποίησης, το 2009 υπογράφθηκε η 

Σύμβαση Πρακτόρευσης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων, η οποία έως και 
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σήμερα δεν έχει ανανεωθεί. Μετά την οριστική αποκρατικοποίηση και πώληση της 

εταιρίας, ξεκίνησαν προσπάθειες αναθεώρησης της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, στις 27 

Φεβρουαρίου 2015, ανακοινώθηκε προς διαβούλευση νέο προτεινόμενο σχέδιο 

κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα 

στο 2016. 

Κύρια μέριμνα μετά και την αποκρατικοποίηση, σύμφωνα με την ετήσια αναγγελία του 

Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κο Καμίλ Ζίγκλερ, αποτελεί η αναβάθμιση του 

δικτύου και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αιτίες όπως η κρατική αδράνεια, η 

ύπαρξη του μονοπωλίου και η έλλειψη στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας, 

οδήγησαν στην ύπαρξη έντονης ανομοιομορφίας στο δίκτυο, όπου η παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών για χρόνια είχε αφεθεί στην προσωπική ευχέρεια του κάθε 

πράκτορα. Η σημερινή διοίκηση, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλα 

της τα πρακτορεία, θέτει αυστηρές προδιαγραφές στα νέα πρακτορεία και επισημαίνει 

στους υφιστάμενους πράκτορες τις βελτιώσεις που οφείλουν που ακολουθήσουν, ώστε 

να παρέχεται η ίδια ποιότητα υπηρεσίας σε όλο το δίκτυο. Από τις δομικές 

προδιαγραφές του χώρου (ελάχιστο εμβαδό, εύκολα προσβάσιμο κατάστημα), την 

διακόσμηση (ομοιομορφία στα σήματα και στην πινακίδα), την υποχρεωτική παροχή 

ελάχιστων υπηρεσιών (μετάδοση αγώνων, αποτελεσμάτων και στατιστικών) ως και την 

υποχρεωτική και διαρκή εκπαίδευση των πρακτόρων, αποδεικνύεται ότι η προσφορά 

ποιοτικών υπηρεσιών σε όλα της τα πρακτορεία αποτελεί για την ΟΠΑΠ Α.Ε. ένα 

σημαντικό στοίχημα της σημερινής Διοίκησης.  
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Κεφάλαιο 4: Εμπειρική μελέτη 
 

4.1 Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν τόσο η αντίληψη της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και η αφοσίωση των πελατών στα πρακτορεία της 

ΟΠΑΠ, καθώς επίσης η απόκλιση που μπορεί να εμφανίζουν μεταξύ τους. Στην έρευνα 

αυτή επιχειρείται μια καταγραφή της προσδοκίας των πελατών αναφορικά με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο πρακτορείων ΟΠΑΠ, δηλαδή το πώς ορίζονται κατά 

αυτούς οι ποιοτικές υπηρεσίες ενός πρακτορείου. Επιπλέον, καταγράφεται η αντίληψη 

των ίδιων πελατών για τις υφιστάμενες υπηρεσίες όπως αυτές παρέχονται στα 

πρακτορεία ΟΠΑΠ.  

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα είναι 

δυνατός ο εντοπισμός διαφοροποιήσεων ανάμεσα στην «προσδοκία» και την 

«αντίληψη» των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή ο προσδιορισμός 

των κενών ποιότητας και κατά συνέπεια των περιθωρίων βελτίωσης στις υπηρεσίες που 

παρέχουν σήμερα τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας διατυπώνονται τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Πώς αξιολογούν γενικά την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

πρακτορεία οι ερωτώμενοι και πώς θεωρούν ότι πρέπει να είναι οι ιδανικές 

υπηρεσίες των πρακτορείων από άποψη ποιότητας;  

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών από τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν τα πρακτορεία ανάμεσα σε στοιχεία όπως το φύλο, 

η ηλικία, το εισόδημα και η συχνότητα επίσκεψης και του πρακτορείου; 

3. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο πώς προσδοκά ο πελάτης την ποιοτική 

υπηρεσία και πώς αντιλαμβάνεται τελικά την υπηρεσία που του παρέχεται 

σήμερα από τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ;  

4. Ποιοι παράγοντες ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών εμφανίζουν τα 

μεγαλύτερα κενά ; 
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4.2 Μεθοδολογία της έρευνας – ερωτηματολόγιο 

Στο πλαίσιο της έρευνας καταρτίστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τύπου 

SERVQUAL, το οποίο συμπληρώθηκε από 121 πελάτες πρακτορείων της ΟΠΑΠ. Η 

κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν πενταβάθμια τύπου Likert με 

διαβάθμιση 1-Καθόλου, 5-Πάρα πολύ.  

Στο εργαλείο συλλογής των δεδομένων, το ερωτηματολόγιο, διαμορφώθηκαν ομάδες 

ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Η 

δεύτερη αναφέρεται στην προσδοκία των πελατών για ποιοτικές υπηρεσίες και 

αποτελείται από τρεις υπό-ομάδες ερωτήσεων. Η τρίτη ομάδα ερωτήσεων, που και πάλι 

αποτελείται από τρεις αντίστοιχες υπό-ομάδες αναφέρεται στην αντίληψη των πελατών 

για την ποιότητα των υφιστάμενων υπηρεσίες. Αναλυτικά: 

Ομάδα 1 (Δημογραφικά στοιχεία) 

 Φύλο 

 Ηλικία 

 Εισόδημα 

 Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π 

 Με ποιο κριτήριο επιλέγετε το πρακτορείο συνήθως: 

 

Ομάδα 2 (Προσδοκία ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών) 

6. Βαθμολογήστε πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ώστε να 

επισκεφθείτε ένα πρακτορείο:      

 Να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό 

 Να βρίσκω γκάμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας (τηλεόραση, πρόσβαση στο ιντερνέτ) 

 Να υπάρχει βοηθητικό υλικό (συμπληρωμένα δελτία, στυλό, εφημερίδες) 

 Να έχει ευέλικτο ωράριο 

 

7.  Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων: 

 Η φιλική εξυπηρέτηση 

 Η γρήγορη/άμεση εξυπηρέτηση 

 Η προσωπική εξυπηρέτηση 

 Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών (να μην συναντώ προβλήματα στις συναλλαγές 

μου) 
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8. Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το προσωπικό 

(πράκτορας/υπάλληλοι) ενός πρακτορείου Ο.Π.Α.Π.: 

 Θέλω να έχουν άριστη γνώση των παιχνιδιών 

 Θέλω να μπορώ να τους εμπιστεύομαι 

 Θέλω να δημιουργούν ευχάριστο και φιλόξενο κλίμα μέσα στο πρακτορείο 

 Θέλω να είναι πάντα διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μου  

Ομάδα 3 (Αντίληψη ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών) 

9. Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π.: 

 Τα πρακτορεία στο σύνολο τους διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

 Στα πρακτορεία βρίσκω ψυχαγωγικές υπηρεσίες που με αφορούν (τηλεόραση, 

ιντερνέτ) 

 Στα πρακτορεία βρίσκω εύκολα το απαραίτητο υλικό για την συμπλήρωση 

δελτίων (στυλό, εφημερίδες) 

 Οι ώρες λειτουργίας των πρακτορείων με εξυπηρετούν 

10. Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο 

πρακτορείων Ο.Π.Α.Π.: 

 Είναι πάντα φιλικοί και εξυπηρετικοί 

 Απευθύνομαι σε αυτούς για τις απορίες μου γιατί είναι σε θέση να μου τις 

λύσουν 

 Τους εμπιστεύομαι σε ότι μου προτείνουν 

 Γνωρίζουν τις παικτικές μου συνήθειες 

11. Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο 

Ο.Π.Α.Π.:: 

 Οι συναλλαγές μου γίνονται γρήγορα και άμεσα 

 Δεν συναντώ προβλήματα στην κατάθεση των δελτίων 

 Μου αρέσει να ξοδεύω χρόνο μέσα σε ένα πρακτορείο 

 Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις υπηρεσίες από πρακτορείο σε πρακτορείο 

Τέλος η ερώτηση 12 διερευνά άμεσα το κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι οι ερωτώμενοι 

από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα πρακτορεία της  Ο.Π.Α.Π. 
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4.2 Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι στο ερωτηματολόγιο κωδικοποιήθηκαν και 

πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία (ανάλυση) των απαντήσεων με τη χρήση 

του λογισμικού SPSS (έκδοση 22.0) της εταιρίας ΙΒΜ.   

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα: 

1. Μονομεταβλητής (univariate) περιγραφικής στατιστικής μέσω περιεκτικών 

πινάκων  

2. Διμεταβλητής (bivariate) ανάλυσης για ελέγχους υποθέσεων και τον 

εντοπισμό συσχετίσεων και διαφορών 

3. Πολυμεταβλητής (multivariate) ανάλυσης για μείωση μεταβλητών, 

πολυδιάστατη ανάλυση συσχετίσεων, ανακάλυψη ομάδων, κατασκευή 

μοντέλων 

4. Ειδικά εργαλεία για τον έλεγχο αξιοπιστίας και συνέπειας των απαντήσεων 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο διαχωρίζονται κατά δύο 

τρόπους. Αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές ομάδες (προσδοκία / αντίληψη) και 

ταυτόχρονα ανήκουν σε πέντε επιπλέον ομάδες που αντιστοιχούν στους 5 παράγοντες 

ελέγχου ποιότητας. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται επιπλέον υπό-ομάδες που 

αναφέρονται στη διαίρεση κάθε παράγοντα ελέγχου ανάμεσα σε κριτήριο αντίληψης ή 

προσδοκίας. 

Αναλυτικά οι ομάδες ερωτήσεων ανά κριτήριο προσδοκίας/αντίληψης και ανά 

παράγοντα ελέγχου κατηγοριοποιούνται εξής: 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ SERVQUAL FACTORS 

Θέλω να μου εμπνέουν εμπιστοσύνη Εμπιστεύομαι τον πράκτορα/υπαλλήλους 

σε ότι μου προτείνουν 

Assurance/ Ασφάλεια Θέλω να δημιουργούν ευχάριστο 

και φιλόξενο κλίμα μέσα στο 

πρακτορείο 

Μου αρέσει να ξοδεύω χρόνο μέσα σε ένα 

πρακτορείο 

Να έχει ευέλικτο ωράριο Οι ώρες λειτουργίας των πρακτορείων με 

εξυπηρετούν 
Empathy/ Ενσυναίσθηση 

Η προσωπική εξυπηρέτηση Ο πράκτορας/υπάλληλοι γνωρίζουν τις 

παικτικές μου συνήθειες 

Θέλω το προσωπικό 

(πράκτορας/υπάλληλοι) να έχουν 

άριστη γνώση των παιχνιδιών 

Απευθύνομαι στον πράκτορα/υπαλλήλους 

για τις απορίες μου καθώς είναι σε θέση 

να μου τις λύσουν 

Reliability/ Αξιοπιστία 
Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών (να 

μην συναντώ προβλήματα στις 

συναλλαγές μου) 

Δεν συναντώ προβλήματα στην κατάθεση 

των δελτίων 
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Η γρήγορη/άμεση εξυπηρέτηση Οι συναλλαγές μου γίνονται στον 

προσδοκώμενο χρόνο 

Responsiveness/ 

Ανταπόκριση 

Θέλω να είναι πάντα διαθέσιμοι για 

την εξυπηρέτηση μου 

Απευθύνομαι στον πράκτορα/υπαλλήλους 

για τις απορίες μου καθώς είναι σε θέση 

να μου τις λύσουν 

Η φιλική εξυπηρέτηση Ο πράκτορας/υπάλληλοι είναι πάντα 

φιλικοί και εξυπηρετικοί 

Να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό Τα πρακτορεία στο σύνολο τους 

διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό 

Tangibles/ Υλικά 

Να βρίσκω γκάμα υπηρεσιών 

ψυχαγωγίας (τηλεόραση, πρόσβαση 

στο ίντερνετ) 

Στα πρακτορεία βρίσκω ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες που με αφορούν (τηλεόραση, 

ιντερνέτ) 

Να είναι ευδιάκριτη η θέση του 

υλικού (δελτία, στυλό, εφημερίδες) 

Στα πρακτορεία βρίσκω ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες που με αφορούν (τηλεόραση, 

ιντερνέτ) 

 

Οι μέθοδοι ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση των παραπάνω 

ερευνητικών υποθέσεων είναι οι εξής: 

 Ερευνητικό ερώτημα 1: Περιγραφική στατιστική (Descriptive Statistics) : 

Υπολογίζονται οι σχετικές συχνότητες (Frequencies), καθώς επίσης τα 

στατιστικά μέτρα (Mean, Standard Deviation)  των μεταβλητών. 

 Για το ερευνητικό ερώτημα 2: Independent T-test & One Way Anova : Για τη 

διερεύνηση διαφοροποιήσεων του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε σχέση με τα δημογραφικά 

στοιχεία πραγματοποιούνται έλεγχοι μέσων όρων και πιο συγκεκριμένα 

Independent T-test για τη μεταβλητή του φύλου και One Way Anova για τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 Για το ερευνητικό ερώτημα 3: Pearson's Correlations (Bi-Variate Analysis) : 

Κατασκευή σύνθετων μεταβλητών που βαθμολογούν το βαθμό αντίληψης και 

προσδοκίας των ερωτώμενων όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσιών. Συσχέτιση 

των δύο νέων μεταβλητών μεταξύ τους για τον εντοπισμό απόκλισης. 

 Για το ερευνητικό ερώτημα 4: Paired t-tests & Factor Analysis : Κατασκευή 

σύνθετων μεταβλητών που βαθμολογούν το βαθμό αντίληψης και προσδοκίας 

ανά υπό-ομάδα παράγοντα ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών και έλεγχος μέσων 

όρων ανά ζεύγη για τον εντοπισμό αποκλίσεων. Εντοπισμός βασικών αξόνων 

αντιθέσεων μεταξύ των μεταβλητών. 
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4.3. Ευρήματα της ανάλυσης δεδομένων 

Όσον αφορά την έρευνα που διεξήχθη, οι απαντήσεις που έδωσαν οι πελάτες των 

πρακτορείων του δικτύου της ΟΠΑΠ στο ερωτηματολόγιο κωδικοποιήθηκαν και 

πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία (ανάλυση) των απαντήσεων με τη χρήση 

του λογισμικού SPSS (έκδοση 22.0) της εταιρίας ΙΒΜ. 

1) Η ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων έγινε με την χρήση μιας από τις πιο 

βασικές εντολές του SPSS, την εντολή Frequencies. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

απεικονίζονται στους πίνακες που βρίσκονται στο παράρτημα αλλά και στα γραφήματα 

που δημιουργήθηκαν από τα δεδομένα των πινάκων, όπως φαίνεται παρακάτω: Πιο 

συγκεκριμένα, ως προς το φύλο στο δείγμα επικρατούν κυρίως οι γυναίκες με ποσοστό 

56,2%, ενώ οι άνδρες εμφανίζονται με μικρή διαφορά σε ποσοστό 43,8%. (Πίνακας 1) 

Πίνακας 1 Ανάλυση Φύλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα 2, η μεγάλη πλειοψηφία των 

ερωτώμενων που συμμετέχουν στην έρευνα ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 31-40 

(ποσοστό 49,59%), ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στην ομάδα 18-30 (ποσοστό 

26,45%) και στην ομάδα 41-50 (ποσοστό 18,18%), ενώ μόλις το 5,79% έχουν ηλικία 

μεγαλύτερη των 50 ετών. 
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Πίνακας 2 Ανάλυση Ηλικίας 

Παρακάτω, παρατηρούμε στον πίνακα 3 ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(ποσοστό 41,32%) δήλωσε ως ετήσιο εισόδημα από 12.001€ έως 25.000€. Ένα επίσης 

αξιοσημείωτο ποσοστό (27,27%) δηλώνει ως ετήσιο εισόδημα από 5.001€ έως 12.000€ 

και ένα μικρό ποσοστό ως 5.000€ ενώ μόλις το 9,09% πάνω από 25.001€. Τέλος, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι το 10,74% στο δείγμα δεν θέλησε να απαντήσει σε αυτήν την 

ερώτηση. 

Πίνακας 3 Ανάλυση Εισοδημάτων 

 

 

Όσον αφορά την συχνότητα των επισκέψεων σε κάποιο πρακτορείο της ΟΠΑΠ, ο 

πίνακας 4 φανερώνει ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων το 1/3 (ποσοστό 38,84%) 



38 
 

σπάνια επισκέπτεται κάποιο πρακτορείο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (61,16%) 

πραγματοποιεί τουλάχιστον μια επίσκεψη το τρίμηνο. Πιο συγκεκριμένα, σε ποσοστό 

8,26% επισκέπτονται τα πρακτορεία περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα, για 

ποσοστό 19,83% μια φορά την εβδομάδα είναι αρκετή, ενώ μια σημαντική μερίδα στο 

δείγμα (24,79%) εξυπηρετείται μόνο μια φορά το μήνα. 

Πίνακας 4 Επισκεψιμότητα Πρακτορείων 

 

Πίνακας 5 Επιλογή Πρακτορείου 

 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

επιλέγουν κάποιο πρακτορείο. Στον πίνακα 5 φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό 
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(52,07%) επιλέγουν κάποιο πρακτορείο τυχαία, χωρίς συγκεκριμένη προτίμηση, ένα 

μικρό ποσοστό (14,88%) επιλέγουν συγκεκριμένα πρακτορεία ενώ ένα σημαντικό 

μέρος του δείγματος (31,40%) επιλέγει κάποιο πρακτορείο με βάση την απόσταση από 

το σπίτι του. 

Περαιτέρω, διερευνούμε την άποψη των ερωτηθέντων εν σχέση με τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δίκτυο πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. Σύμφωνα με 

τον πίνακα 6, οι πελάτες εμφανίζονται σε γενικά πλαίσια αρκετά ικανοποιημένοι από το 

σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται στα πρακτορεία Ο.Π.Α.Π. Συγκεκριμένα, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (55,37%) εμφανίζονται «Πολύ ικανοποιημένοι» ενώ σε ποσοστό 

37,19% δηλώνουν «Μέτρια ικανοποιημένοι». Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μόνο 

ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,83% και 4,13%) εμφανίζονται να έχουν αρνητική αντίληψη 

για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το 2,48% δηλώνει 

«Πλήρως ικανοποιημένο». 

Πίνακας 6 Ικανοποίηση Υπηρεσιών 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Περιγραφική Στατιστική) εμφανίζονται, για κάθε ερώτηση, οι 

μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που δόθηκαν από το σύνολο των 

ερωτηθέντων. 
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Πίνακας 7 Περιγραφική Στατιστική 

 Question Mean St. Dev. 

1 Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά  σε ένα πρακτορείο: 

[Να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό] 

3,69 0,973 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να βρίσκω 

γκάμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας (τηλεόραση, πρόσβαση στο ιντερνέτ)] 

3,25 1,299 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να υπάρχει 

βοηθητικό υλικό (συμπληρωμένα  δελτία, στυλό, εφημερίδες)] 

3,65 1,131 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να έχει 

ευέλικτο ωράριο] 

3,78 1,061 

2 Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων:  

[Η φιλική εξυπηρέτηση] 

4,22 0,801 

Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων:  

[Η γρήγορη/άμεση εξυπηρέτηση] 

4,25 0,733 

Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων:  

[Η προσωπική εξυπηρέτηση] 

3,72 1,002 

Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων:  

[Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών (προβλήματα στις συναλλαγές μου)] 

4,10 0,879 

3 Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): 

[Θέλω να έχουν άριστη γνώση των παιχνιδιών] 

4,26 0,852 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): 

[Θέλω να μπορώ να τους εμπιστεύομαι] 

4,05 0,973 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το προσωπικό: [Θέλω να δημιουργούν 

ευχάριστο και φιλόξενο κλίμα μέσα στο πρακτορείο] 

4,23 0,814 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): 

[Θέλω να είναι πάντα διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μου] 

4,08 0,726 

4 Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Τα πρακτορεία στο 

σύνολο τους διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό] 

3,45 0,741 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Βρίσκω ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες που με αφορούν (τηλεόραση, ιντερνέτ)] 

3,34 0,909 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Βρίσκω εύκολα το 

απαραίτητο υλικό για την συμπλήρωση δελτίων] 

3,78 0,736 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Οι ώρες λειτουργίας 

των πρακτορείων με εξυπηρετούν] 

3,83 0,799 

5 Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο 

πρακτορείων Ο.Π.Α.Π [Είναι πάντα φιλικοί και εξυπηρετικοί] 

3,41 0,738 

Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό στο δίκτυο Ο.Π.Α.Π. [Απευθύνομαι σε 

αυτούς για τις απορίες μου γιατί είναι σε θέση να μου τις λύσουν] 

3,55 0,847 

Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο 

πρακτορείων Ο.Π.Α.Π [Τους εμπιστεύομαι σε ότι μου προτείνουν] 

2,96 0,978 

Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο 

πρακτορείων Ο.Π.Α.Π [Γνωρίζουν τις παικτικές μου συνήθειες] 

2,50 1,205 

6 Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο 

Ο.Π.Α.Π.: [Οι συναλλαγές μου γίνονται γρήγορα και άμεσα] 

3,80 0,749 

Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο 

Ο.Π.Α.Π.: [Δεν συναντώ προβλήματα στην κατάθεση των δελτίων] 

3,81 0,969 

Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο 

Ο.Π.Α.Π.: [Μου αρέσει να ξοδεύω χρόνο μέσα σε ένα πρακτορείο] 

2,42 1,094 

Κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.: [Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις 

υπηρεσίες από πρακτορείο σε πρακτορείο] 

3,12 1,077 
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Όπως φαίνεται, ο πίνακας αποτελείται από έξι ομάδες ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

οι τρείς πρώτες ομάδες αφορούν στην προσδοκία των πελατών για υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, ενώ οι επόμενες τρείς ομάδες αντικατοπτρίζουν την αντίληψη τους σε σχέση 

με τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ. Από την 

περιγραφική στατιστική ανάλυση, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων 

που αφορούν στην προσδοκία, εμφανίζουν μέση τιμή μεγαλύτερη του 3, που 

κυμαίνεται από 3,25 μέχρι 4,26. Αυτό υποδηλώνει ότι γενικότερα οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν θετικές και τείνουν προς το πάρα πολύ  στην κλίμακα που ορίσαμε 

από 1-5 δηλαδή από «Καθόλου» έως «Πάρα πολύ».  

Αντίθετα, στην ομάδα ερωτήσεων που αφορούν στην αντίληψη των πελατών για τις 

υφιστάμενες υπηρεσίες ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι μικρότερος και κυμαίνεται 

από 2,50 έως 3,83 υποδηλώνοντας ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων του δείγματος 

δηλώνει «Μέτρια» ή ακόμα και «Λίγο ικανοποιημένο» από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα, η τυπική απόκλιση των περισσοτέρων μεταβλητών είναι πολύ μικρή και 

σε πολλές περιπτώσεις κοντά στο 1 υποδηλώνοντας ότι υπάρχει ομοιογένεια στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων και ότι οι περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται 

γύρω από τη Μέση Τιμή.  

Επιπλέον, ο πίνακας της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, αναδεικνύει ορισμένα 

πολύ σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά την προσδοκία αλλά και την αντίληψη των 

πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αναλυτικά, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται να 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την ποιότητα των γνώσεων που κατέχει το προσωπικό 

(πράκτορας/υπάλληλοι) ενός πρακτορείου, σχετικά με τα διάφορα τυχερά παιχνίδια 

(Μ.Ο.: 4,26 με Τυπική Απόκλιση: 0,852). Επίσης, δίνουν εξίσου μεγάλη βαρύτητα στην 

γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση τους κατά την κατάθεση των δελτίων (Μ.Ο.: 4,25 με 

Τυπική Απόκλιση: 0,733) καθώς και στο αν και κατά πόσο το προσωπικό 

(πράκτορας/υπάλληλοι) καταφέρνει να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και φιλόξενο 

περιβάλλον μέσα στο πρακτορείο (Μ.Ο.: 4,23 με Τυπική Απόκλιση: 0,814). 

Περαιτέρω, ως λιγότερο σημαντικοί παράγοντες κρίνονται χαρακτηριστικά όπως η 

παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας (τηλεόραση, πρόσβαση στο ιντερνέτ) (Μ.Ο.: 3,25 με 

Τυπική Απόκλιση: 1,299), η ύπαρξη βοηθητικού υλικού (στυλό, συμπληρωμένα δελτία, 

εφημερίδες) (Μ.Ο.: 3,65 με Τυπική Απόκλιση: 1,131) και τέλος ο σύγχρονος 

εξοπλισμός που διαθέτει ένα πρακτορείο (Μ.Ο.: 3,69 με Τυπική Απόκλιση: 0,973). 



42 
 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την άποψη των πελατών για τις υφιστάμενες υπηρεσίες, οι 

τελευταίοι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι προς το ωράριο λειτουργίας του 

δικτύου πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. (Μ.Ο.: 3,83 με Τυπική Απόκλιση: 0,799) όπως 

επίσης και προς το ότι δεν συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την κατάθεση των 

δελτίων τους (Μ.Ο.: 3,81 με Τυπική Απόκλιση: 0,969). Ευχαριστημένοι εμφανίζονται 

ομοίως σχετικά με την αμεσότητα των συναλλαγών τους (Μ.Ο.: 3,80 με Τυπική 

Απόκλιση: 0,749). 

Εν αντιθέσει, μικρότερη ευχαρίστηση εμφανίζουν εν σχέση με το να ξοδεύουν χρόνο 

μέσα σε ένα πρακτορείο (Μ.Ο.: 2,42 με Τυπική Απόκλιση: 1,094). Επιπλέον, οι 

ερωτώμενοι δηλώνουν ότι σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό των πρακτορείων δεν 

γνωρίζει τις παικτικές τους συνήθειες (Μ.Ο.: 2,50 με Τυπική Απόκλιση: 1,205), κάτι 

που συνδέεται άμεσα με το πόση ώρα ξοδεύουν μέσα σε ένα πρακτορείο αλλά και με το 

γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) σε ότι τους 

προτείνει (Μ.Ο.: 2,42 με Τυπική Απόκλιση: 1,094). 

2) Για τον εντοπισμό διαφοροποιήσεων ανάμεσα στο βαθμό ικανοποίησης των πελατών 

και τα δημογραφικά τους στοιχεία εφαρμόστηκε έλεγχος ίσων μέσων όρων και πιο 

συγκεκριμένα Independent samples T-Test για τη μεταβλητή του φύλου και One way 

Anova για τις υπόλοιπες μεταβλητές  

Έστω αρχική υπόθεση ότι η μέση τιμή για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών δεν 

εμφανίζει διαφορά όσον αφορά το φύλο του ερωτώμενου. Εφαρμόζοντας T-Test 

προκύπτει ότι ο συντελεστής σημαντικότητας Sig. είναι μεγαλύτερος από 0,05 οπότε η 

αρχική μας υπόθεση ισχύει και άρα το φύλο των ερωτώμενων δεν επηρεάζει το βαθμό 

ικανοποίησής τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των πρακτορείων ΟΠΑΠ 

(Πίνακας 8 & 9). 
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 Επιλέξτε 

το φύλλο 

σας. N Mean 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το σύνολο των 

υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα 

πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π.; 

Άνδρας 53 3,55 

Γυναίκα 68 3,54 

Πίνακας 8 Group Statistics 

 

 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε 

από το σύνολο των 

υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα 

πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π.; 

Equal variances assumed ,025 119 ,980 

Equal variances not assumed ,025 106,451 ,980 

Πίνακας 9 Independent Samples Test 

 

Τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία εξετάζονται με τη μέθοδο One Way ANOVA, διότι 

οι αντίστοιχες μεταβλητές φέρουν παραπάνω από δύο τιμές. 

Ξεκινώντας από την ίδια αρχική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι για τις διαφορετικές τιμές 

των μεταβλητών υπό εξέταση είναι οι ίδιοι, προκύπτει κανένα από τα δημογραφικά 

στοιχεία δεν επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης, καθώς οι συντελεστές σημαντικότητας 

είναι μεγαλύτεροι από το 0,05 και στις τρεις περιπτώσεις. (Πίνακες 10, 11 & 12). 

Αυτό υποδηλώνει ότι ανεξαρτήτως φύλου, εισοδήματος, συχνότητας επίσκεψης και 

ηλικίας, οι ερωτώμενοι εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά και άρα παρόμοιο βαθμό 

ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν. 
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Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα 

πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π.; (Εισόδημα) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,021 4 ,505 1,173 ,326 

Within Groups 49,979 116 ,431   

Total 52,000 120    

Πίνακας 10 ANOVA 

ANOVA 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα 

πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π.; (Ηλικία) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,841 3 ,280 ,641 ,590 

Within Groups 51,159 117 ,437   

Total 52,000 120    

Πίνακας 11 ANOVA 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα 

πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π.; (Συχνότητα επισκέψεων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,864 4 ,216 ,490 ,743 

Within Groups 51,136 116 ,441   

Total 52,000 120    

Πίνακας 12 ANOVA 

 

 



45 
 

3) Στο επόμενο βήμα της ανάλυσης επιχειρείται ο εντοπισμός των κενών ποιότητας σε 

σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ. 

Κατασκευάστηκαν δύο νέες μεταβλητές οι οποίες αντικατοπτρίζουν την προσδοκία και 

την αντίληψη αντίστοιχα των πελατών.  

Από την εφαρμογή ελέγχου μέσων όρων (One-Sample T-Test) προκύπτει ότι ο δείκτης 

σημαντικότητας Sig. είναι μικρότερος του 0,05 γεγονός που απορρίπτει την αρχική 

υπόθεση για ίσους μέσους όρους ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (Πίνακας 14). Κατά 

συνέπεια οι μέσοι όροι των δύο μεταβλητών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη κενού ανάμεσα στο τι περιμένουν οι πελάτες και τι 

απολαμβάνουν τελικά όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών των πρακτορείων. 

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος για τη μεταβλητή που εκφράζει την 

προσδοκία είναι 3,94, πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο της αντίληψης που ισούται 

με 3,33 (Πίνακας 13). 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Προσδοκία 121 3,9401 ,61060 ,05551 

Αντίληψη 121 3,3313 ,51138 ,04649 

Πίνακας 13 One-Sample Statistics 

 

 

 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Προσδοκία 70,981 120 ,000 3,94008 3,8302 4,0500 

Αντίληψη 71,657 120 ,000 3,33127 3,2392 3,4233 

Πίνακας 14  One-Sample Test 
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4) Εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη κενού ανάμεσα στην προσδοκία και την αντίληψη 

των πελατών για τις υπηρεσίες των πρακτορείων, προχωρούμε στη διερεύνηση των 

παραγόντων ελέγχου στους οποίους ενδεχομένως να εμφανίζονται μεγαλύτερα ή 

μικρότερα κενά στην ποιότητα των υπηρεσιών. 

Έχοντας κατασκευάσει νέες μεταβλητές ανά παράγοντα ελέγχου, τόσο για την 

αντίληψη όσο και για την προσδοκία, εφαρμόζουμε έλεγχο τιμών ανά ζεύγη 

μεταβλητών (Paired Samples T-Test). Οι συντελεστές σημαντικότητας ανά ζεύγος 

υποδεικνύουν ισχυρές διαφοροποιήσεις για όλους τους παράγοντες ελέγχου πλην αυτού 

που αφορά στα υλικά (Tangibles=0.897>0,05) (Πίνακας 15). 

 

 Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Προσδοκία_Ασφάλεια - 

Αντίληψη_Ασφάλεια 

,000 

Pair 2 Προσδοκία_Ενσυναίσθηση - 

Αντίληψη_Ενσυναίσθηση 

,000 

Pair 3 Προσδοκία_Αξιοπιστία - 

Αντίληψη_Αξιοπιστία 

,000 

Pair 4 Προσδοκία_Ανταπόκριση - 

Αντίληψη_Ανταπόκριση 

,000 

Pair 5 Προσδοκία_Υλικά - 

Αντίληψη_Υλικά 

,897 

Πίνακας 15 Paired Samples Test 

 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους του κάθε 

παράγοντα ελέγχου αναφορικά με την αντίληψη και την προσδοκία, παρατηρούμε ότι 

το μεγαλύτερο ποιοτικό κενό αφορά στον παράγοντα Ασφάλεια (Assurance=1.45). 

Ακολουθούν κατά σειρά η Ανταπόκριση (Responsiveness=0,5978), η Ενσυναίσθηση 

(Empathy=0.579), η Αξιοπιστία (Reliability=0.5) (Πίνακας 16). 
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Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Προσδοκία_Ασφάλεια - 

Αντίληψη_Ασφάλεια 

1,45041 ,96696 ,08791 

Pair 2 Προσδοκία_Ενσυναίσθηση - 

Αντίληψη_Ενσυναίσθηση 

,57851 ,86122 ,07829 

Pair 3 Προσδοκία_Αξιοπιστία - 

Αντίληψη_Αξιοπιστία 

,50000 ,79320 ,07211 

Pair 4 Προσδοκία_Ανταπόκριση - 

Αντίληψη_Ανταπόκριση 

,59780 ,69644 ,06331 

Pair 5 Προσδοκία_Υλικά - 

Αντίληψη_Υλικά 

,01102 ,93088 ,08463 

Πίνακας 16 Paired Samples Test 

 

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε παραγοντική ανάλυση (Factor Analysis) για τις μεταβλητές 

που αφορούν στους 5 παράγοντες ελέγχου για τις δύο ομάδες ερωτήσεων, έτσι ώστε να 

δούμε πόσοι άξονες συσχέτισης προκύπτουν και πώς τοποθετούνται και σχετίζονται οι 

μεταβλητές επάνω στους άξονες αυτούς. 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση οι αντιθέσεις ανάμεσα στις εξεταζόμενες 

μεταβλητές δημιουργούνται από τρεις άξονες (Components). Ο πρώτος εξηγεί το 45.9% 

της συνολικής διακύμανσης των αξόνων, ο δεύτερος το 14,01% και ο τρίτος το 11,01%. 

Αθροιστικά οι τρεις άξονες ερμηνεύουν το 70,98% της διακύμανσης και συνεπώς είναι 

σε θέση να ερμηνεύσουν τις συσχετίσεις και τις αντιθέσεις των μεταβλητών (Πίνακας 

17) 
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Component 

Extraction Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % 

1 45,903 45,903 

2 14,018 59,922 

3 11,062 70,984 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακας 17 Total Variance Explained 

 

Στον πίνακα 18 καταγράφονται οι συντελεστές θέσης των μεταβλητών επί των τριών 

αξόνων: 

α) 1ος Άξονας: Στον πρώτο άξονα η κύρια αντίθεση δημιουργείται ανάμεσα στα ζεύγη 

μεταβλητών για την ασφάλεια και τα υλικά, τα οποία βρίσκονται στο ένα άκρο του 

άξονα και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες ελέγχου που βρίσκονται στην αντίθετη 

πλευρά. Συνεπώς οι δύο πρώτοι παράγοντες ελέγχου είναι αυτοί που εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο και μικρότερο κενό ποιότητας σε αντίθεση με τους υπόλοιπους παράγοντες 

ελέγχου που εμφανίζουν παρόμοια διαφοροποίηση μεταξύ τους. 

β) 2ος Άξονας: Ο δεύτερος άξονας διαμορφώνεται με καθαρό κριτήριο την αντίθεση 

ανάμεσα στην προσδοκία και την αντίληψη για όλους ανεξαιρέτως τους παράγοντες 

ελέγχου.  

γ) 3ος Άξονας: Η αντίθεση ανάμεσα στα ζεύγη μεταβλητών που αφορούν την ασφάλεια 

και την ενσυναίσθηση από τη μια πλευρά και η αξιοπιστία με την ανταπόκριση 

φαίνεται να είναι αυτή που επικρατεί στον τρίτο άξονα της παραγοντικής ανάλυσης. 
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Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 

Προσδοκία_Ασφάλεια ,662 -,389 ,196 

Αντίληψη_Ασφάλεια ,601 ,466 ,499 

Προσδοκία_Ενσυναίσθηση ,741 -,356 ,268 

Αντίληψη_Ενσυναίσθηση ,633 ,413 ,429 

Προσδοκία_Αξιοπιστία ,706 -,366 -,258 

Αντίληψη_Αξιοπιστία ,712 ,348 -,443 

Προσδοκία_Ανταπόκριση ,763 -,425 -,196 

Αντίληψη_Ανταπόκριση ,686 ,475 -,329 

Προσδοκία_Υλικά ,638 -,198 ,249 

Αντίληψη_Υλικά ,613 ,188 -,303 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

Πίνακας 18 Component Matrixa 
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Συμπεράσματα 
 

Ο κλάδος των υπηρεσιών παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη στις αναπτυγμένες οικονομίες, 

ενώ σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του 

ακαθάριστου ΑΕΠ της εγχώριας παραγωγής. Η ανάπτυξη αυτή των υπηρεσιών έχει 

οδηγήσει σε διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την ικανοποίηση των πελατών και την καταναλωτική αφοσίωση. Η 

ανάγκη μέτρησης της ποιότητας στις υπηρεσίες οδήγησε και στην δημιουργία του 

μοντέλου SERVQUAL, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν 5 κενά στις διαστάσεις 

ποιότητας, οπότε και δημιουργείται η διαφορά μεταξύ προσδοκώμενης και 

αντιλαμβανόμενης παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών 

στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της ΟΠΑΠ Α.Ε., της μεγαλύτερης εταιρίας του κλάδου. 

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δίκτυο 

πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την 

έρευνα, καταλήγει στη διατύπωση σημαντικών συμπερασμάτων όσον αφορά την 

αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς αποτυπώνει τα κριτήρια 

των πελατών όσον αφορά το πώς ορίζεται η ιδανική και ποιοτική υπηρεσία. 

Στο πλαίσιο της έρευνας γενικότερα κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης ή 

μη σημαντικών κενών ποιότητας ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και την 

αξιολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιών που τους παρέχονται. Στη συνέχεια 

αναζητήθηκε το που επικεντρώνονται τα κενά ποιότητας που παρατηρήθηκαν σε σχέση 

με τους πέντε παράγοντες ελέγχου της ποιότητας (Ασφάλεια, Ενσυναίσθηση, 

Ανταπόκριση, Απτή διάσταση και Αξιοπιστία). 

H πλειοψηφία των απαντήσεων των ερωτηθέντων στην ομάδα ερωτήσεων που αφορούν 

στην αντίληψη έχουν Μέση Τιμή από 3,25 μέχρι 4,26, υποδηλώνοντας τη θετική στάση 

των ερωτηθέντων η οποία τείνει προς το πάρα πολύ  στην κλίμακα που ορίσαμε (1-5 

δηλαδή από «Καθόλου» έως «Πάρα πολύ»). Αντίθετα, στην ομάδα ερωτήσεων που 

αφορούν στην αντίληψη των πελατών για τις υφιστάμενες υπηρεσίες η Μέση Τιμή 

εντοπίζεται στο διάστημα από 2,50 έως 3,83, το δείγμα τείνει δηλαδή να δηλώνει 

«Μέτρια» ή ακόμα και «Λίγο ικανοποιημένο» από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μικρή 

τυπική απόκλιση των μεταβλητών υποδεικνύει ομοιογένεια στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων.  
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Επιπρόσθετα, παρατηρείται πως τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα δεν επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησής τους όσον αφορά τις υπηρεσίες των 

πρακτορείων. Είτε το φύλο, είτε η ηλικία ή και η συχνότητα με την οποία 

επισκέπτονται οι ερωτώμενοι τα πρακτορεία δεν διαφοροποιεί την πλειοψηφία των 

απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση των πελατών ανάμεσα στην αντίληψή τους για τις 

ποιοτικές υπηρεσίες και την αξιολόγηση της ποιότητας των ήδη υφιστάμενων 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά που εκφράζεται ως κενό ποιότητας . 

Σε πιο ενδελεχή διερεύνηση του ανωτέρω ευρήματος, διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη 

απόκλιση ανάμεσα σε προσδοκία και αντίληψη αφορά κυρίως τη διάσταση της 

ασφάλειας όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ η μικρότερη 

απόκλιση εντοπίζεται στην απτή διάσταση που αφορά δηλαδή στον εξοπλισμό και το 

βοηθητικό υλικό. 

Τα ευρήματα της έρευνας καταφέρνουν να διαπιστώσουν την ύπαρξη σημαντικού 

κενού ποιότητας. Μία μελλοντική ερευνητική πρόταση, θα μπορούσε να έχει ως στόχο 

την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν αυτά τα κενά, έτσι ώστε να 

διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης όσον αφορά συνολικά την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από το δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., μειώνοντας την 

απόκλιση προσδοκίας και αντίληψης για την πλειοψηφία των πελατών. 
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Παράρτημα Α’ : Ερωτηματολόγιο Έρευνας 
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Παράρτημα Β’ : Πίνακες Έρευνας 
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Επιλέξτε το φύλλο σας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 53 43,8 43,8 43,8 

Γυναίκα 68 56,2 56,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 19 

 

Επιλέξτε την ηλικία σας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 18-30 32 26,4 26,4 26,4 

31-40 60 49,6 49,6 76,0 

41-50 22 18,2 18,2 94,2 

50+ 7 5,8 5,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 20 

 

Επιλέξτε το εισόδημα σας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ως 5.000€ 14 11,6 11,6 11,6 

Από 5.001€ έως 12.000€ 33 27,3 27,3 38,8 

Από 12.001€ έως 25.000€ 50 41,3 41,3 80,2 

Από 25.001€ και άνω 11 9,1 9,1 89,3 

ΔΞ/ΔΑ 13 10,7 10,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 21 
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Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π. ; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Σπάνια 47 38,8 38,8 38,8 

Ανά τρίμηνο 10 8,3 8,3 47,1 

Ανά μήνα 30 24,8 24,8 71,9 

Ανά εβδομάδα 24 19,8 19,8 91,7 

Περισσότερο από μία φορά 

την εβδομάδα 

10 8,3 8,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 22 

 

Το πρακτορείο που επιλέγετε τις περισσότερες φορές. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Είναι το πλησιέστερο στο 

σπίτι μου 

38 31,4 31,4 31,4 

Επιλέγω συγκεκριμένο 

πρακτορείο 

18 14,9 14,9 46,3 

Δεν έχω συγκεκριμένη 

προτίμηση 

63 52,1 52,1 98,3 

Άλλο 2 1,7 1,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 23 

 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά  σε ένα πρακτορείο: [Να διαθέτει 

σύγχρονο εξοπλισμό] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγο 12 9,9 9,9 13,2 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 21 17,4 17,4 30,6 

Πολύ 64 52,9 52,9 83,5 

Πάρα Πολύ 20 16,5 16,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 24 
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Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να βρίσκω γκάμα 

υπηρεσιών ψυχαγωγίας (τηλεόραση, πρόσβαση στο ίντερνετ)] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 16 13,2 13,2 13,2 

Λίγο 21 17,4 17,4 30,6 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 22 18,2 18,2 48,8 

Πολύ 41 33,9 33,9 82,6 

Πάρα Πολύ 21 17,4 17,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 25 

 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να υπάρχει 

βοηθητικό υλικό(συμπληρωμένα  δελτία, στυλό, εφημερίδες)] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 6 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 13 10,7 10,7 15,7 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 30 24,8 24,8 40,5 

Πολύ 40 33,1 33,1 73,6 

Πάρα Πολύ 32 26,4 26,4 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 26 

 

Πως σας επηρεάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε ένα πρακτορείο: [Να έχει ευέλικτο 

ωράριο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 4,1 4,1 4,1 

Λίγο 11 9,1 9,1 13,2 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 21 17,4 17,4 30,6 

Πολύ 53 43,8 43,8 74,4 

Πάρα Πολύ 31 25,6 25,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 27 
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Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων: [Η φιλική 

εξυπηρέτηση] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 4,1 4,1 4,1 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 13 10,7 10,7 14,9 

Πολύ 53 43,8 43,8 58,7 

Πάρα Πολύ 50 41,3 41,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 28 

 

Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων: [Η γρήγορη/άμεση 

εξυπηρέτηση] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 4 3,3 3,3 3,3 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 9 7,4 7,4 10,7 

Πολύ 61 50,4 50,4 61,2 

Πάρα Πολύ 47 38,8 38,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 29 

 

Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων: [Η προσωπική 

εξυπηρέτηση] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,5 2,5 2,5 

Λίγο 11 9,1 9,1 11,6 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 31 25,6 25,6 37,2 

Πολύ 48 39,7 39,7 76,9 

Πάρα Πολύ 28 23,1 23,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 30 
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Ποια από τα παρακάτω σας επηρεάζουν κατά την κατάθεση των δελτίων: [Η ελαχιστοποίηση 

των αστοχιών (προβλήματα στις συναλλαγές μου)] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 7 5,8 5,8 6,6 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 14 11,6 11,6 18,2 

Πολύ 56 46,3 46,3 64,5 

Πάρα Πολύ 43 35,5 35,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 31 

 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): [Θέλω 

να έχουν άριστη γνώση των παιχνιδιών] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 5 4,1 4,1 5,0 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 11 9,1 9,1 14,0 

Πολύ 49 40,5 40,5 54,5 

Πάρα Πολύ 55 45,5 45,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 32 

 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): [Θέλω να 

μπορώ να τους εμπιστεύομαι] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγο 3 2,5 2,5 5,8 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 21 17,4 17,4 23,1 

Πολύ 48 39,7 39,7 62,8 

Πάρα Πολύ 45 37,2 37,2 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 33 
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Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται απαραίτητα για το προσωπικό: [Θέλω να δημιουργούν 

ευχάριστο και φιλόξενο κλίμα μέσα στο πρακτορείο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγο 3 2,5 2,5 4,1 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 8 6,6 6,6 10,7 

Πολύ 60 49,6 49,6 60,3 

Πάρα Πολύ 48 39,7 39,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 34 

 

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείται απαραίτητα για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι): [Θέλω 

να είναι πάντα διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μου] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 3 2,5 2,5 2,5 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 18 14,9 14,9 17,4 

Πολύ 66 54,5 54,5 71,9 

Πάρα Πολύ 34 28,1 28,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 35 

 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Τα πρακτορεία στο σύνολο 

τους διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 12 9,9 9,9 9,9 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 49 40,5 40,5 50,4 

Πολύ 54 44,6 44,6 95,0 

Πάρα Πολύ 6 5,0 5,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 36 

 



68 
 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Βρίσκω ψυχαγωγικές 

υπηρεσίες που με αφορούν (τηλεόραση, ίντερνετ)] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 3,3 3,3 3,3 

Λίγο 13 10,7 10,7 14,0 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 53 43,8 43,8 57,9 

Πολύ 40 33,1 33,1 90,9 

Πάρα Πολύ 11 9,1 9,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 37 

 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Βρίσκω εύκολα το 

απαραίτητο υλικό για την συμπλήρωση δελτίων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 4,1 4,1 4,1 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 34 28,1 28,1 32,2 

Πολύ 65 53,7 53,7 86,0 

Πάρα Πολύ 17 14,0 14,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 38 

 

Ποιά είναι η άποψη σας για το δίκτυο πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. [Οι ώρες λειτουργίας των 

πρακτορείων με εξυπηρετούν] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο 7 5,8 5,8 6,6 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 23 19,0 19,0 25,6 

Πολύ 70 57,9 57,9 83,5 

Πάρα Πολύ 20 16,5 16,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 39 
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Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο 

πρακτορείων Ο.Π.Α.Π [Είναι πάντα φιλικοί και εξυπηρετικοί] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 10 8,3 8,3 8,3 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 59 48,8 48,8 57,0 

Πολύ 44 36,4 36,4 93,4 

Πάρα Πολύ 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 40 

 

Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό στο δίκτυο Ο.Π.Α.Π. [Απευθύνομαι σε αυτούς για τις 

απορίες μου γιατί είναι σε θέση να μου τις λύσουν] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 1,7 1,7 1,7 

Λίγο 10 8,3 8,3 9,9 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 41 33,9 33,9 43,8 

Πολύ 56 46,3 46,3 90,1 

Πάρα Πολύ 12 9,9 9,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 41 

 

Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο πρακτορείων 

Ο.Π.Α.Π [Τους εμπιστεύομαι σε ότι μου προτείνουν] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 7 5,8 5,8 5,8 

Λίγο 31 25,6 25,6 31,4 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 51 42,1 42,1 73,6 

Πολύ 24 19,8 19,8 93,4 

Πάρα Πολύ 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 42 
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Ποια είναι η άποψη σας για το προσωπικό (πράκτορας/υπάλληλοι) στο δίκτυο πρακτορείων 

Ο.Π.Α.Π [Γνωρίζουν τις παικτικές μου συνήθειες] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 34 28,1 28,1 28,1 

Λίγο 23 19,0 19,0 47,1 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 40 33,1 33,1 80,2 

Πολύ 17 14,0 14,0 94,2 

Πάρα Πολύ 7 5,8 5,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 43 

 

Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.: [Οι 

συναλλαγές μου γίνονται γρήγορα και άμεσα] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 5 4,1 4,1 4,1 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 33 27,3 27,3 31,4 

Πολύ 64 52,9 52,9 84,3 

Πάρα Πολύ 19 15,7 15,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 44 

 

Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.: [Δεν 

συναντώ προβλήματα στην κατάθεση των δελτίων] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 4,1 4,1 4,1 

Λίγο 7 5,8 5,8 9,9 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 19 15,7 15,7 25,6 

Πολύ 65 53,7 53,7 79,3 

Πάρα Πολύ 25 20,7 20,7 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 45 
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Σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία σας, κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.: [Μου 

αρέσει να ξοδεύω χρόνο μέσα σε ένα πρακτορείο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 30 24,8 24,8 24,8 

Λίγο 34 28,1 28,1 52,9 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 36 29,8 29,8 82,6 

Πολύ 18 14,9 14,9 97,5 

Πάρα Πολύ 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 46 

 

Κατά την επίσκεψη σε ένα πρακτορείο Ο.Π.Α.Π.: [Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις 

υπηρεσίες από πρακτορείο σε πρακτορείο] 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 10 8,3 8,3 8,3 

Λίγο 23 19,0 19,0 27,3 

Ούτε πολύ, ούτε λίγο 40 33,1 33,1 60,3 

Πολύ 38 31,4 31,4 91,7 

Πάρα Πολύ 10 8,3 8,3 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 47 

 

 

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα πρακτορεία 

της Ο.Π.Α.Π.; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου ικανοποιημένος/η 1 ,8 ,8 ,8 

Λίγο ικανοποιημένος/η 5 4,1 4,1 5,0 

Μέτρια ικανοποιημένος/η 45 37,2 37,2 42,1 

Πολύ ικανοποιημένος/η 67 55,4 55,4 97,5 

Πλήρως ικανοποιημένος/η 3 2,5 2,5 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Πίνακας 48 

 


