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Περίληψη 

 

Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός στον κλάδο των ελληνικών φαρμακείων 

καθιστά αναγκαία την διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους, τόσο σε ατομικό επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και κεντρικά ώστε να 

διασφαλίζεται η παροχή άριστης φαρμακευτικής φροντίδας. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο να μελετήσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Ελληνικά φαρμακεία και να ανιχνεύσει τις 

προσδοκώμενες αλλά και τις τελικές αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες των πελατών τους. 

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η παρουσία του Κενού 5 της 

μεθοδολογίας SERVQUAL στις υπηρεσίες των ελληνικών φαρμακείων και να 

ανιχνευτούν συσχετίσεις μεταξύ των 5 διαστάσεων ποιότητας: Απτή διάσταση, 

Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Διασφάλιση και Ενσυναίσθηση.   

Για την εκπόνηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο τύπου 

SERVQUAL το οποίο συμπληρώθηκε από πελάτες φαρμακείων. Έγινε περιγραφική 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων και έλεγχος αξιοπιστίας για την εσωτερική 

συνοχή του δείγματος με βάση τον συντελεστή Cronbach Alpha. Διενεργήθηκαν 

έλεγχοι συσχέτισης Pearson για την εύρεση σχέσεων μεταξύ των υπολογιζόμενων 

κενών για κάθε διάσταση ποιότητας καθώς και έλεγχοι one-way ANOVA για τα 

υπολογιζόμενα κενά σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι υπάρχει αξιοσημείωτο κενό μεταξύ 

παρεχόμενων και προσδοκώμενων υπηρεσιών με αποτέλεσμα η συνολική ποιότητά 

τους να κρίνεται από τους καταναλωτές μέτρια ως χαμηλή. Ειδικότερα, αρκετά 

κατώτερα των προσδοκιών αποδεικνύονται τα στοιχεία της απτής διάστασης ενώ σε 

θέματα ανταπόκρισης διακρίνουμε περιπτώσεις όπου οι προσδοκίες ξεπερνιούνται χάρη 

στην συμπεριφορά των εργαζομένων. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: υπηρεσίες, φαρμακεία, ποιότητα υπηρεσιών, υπηρεσίες υγείας, 

SERVQUAL, προσδοκίες πελατών, αντιλήψεις πελατών, Gap Score 
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1. Εισαγωγή 

 

Στην Ελλάδα ο φαρμακευτικός κλάδος τα τελευταία χρόνια βιώνει μεγάλες αλλαγές , με 

δεδομένη την οικονομική κρίση που οδηγεί ολοένα και στην συρρίκνωση της δημόσιας 

φαρμακευτικής δαπάνης. Από τη μία, υπάρχει αυξημένη πίεση προς τα ιδιωτικά 

φαρμακεία να συνεισφέρουν περισσότερο στον κλάδο της δημόσιας υγείας, μιας και η 

κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα δημόσια ταμεία έχει οδηγήσει 

μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να μείνει εκτός φαρμακευτικής κάλυψης ή υγειονομικής 

φροντίδας. Τα ιδιωτικά φαρμακεία καλούνται ολοένα και περισσότερο να αναλάβουν 

μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση των φαρμακευτικών αγωγών, στην παροχή 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, στην παρακολούθηση της υγείας των ασθενών 

και στην παραπομπή των ασθενών προς ιατρικό έλεγχο μόνο όταν θεωρείται πλέον 

απαραίτητο. Η παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλει να 

τηρεί κάποια standards ποιότητας. Ωστόσο, για να εξασφαλίσουμε τη βασική αυτή 

ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και να βρούμε τρόπους να τη 

βελτιώσουμε πρέπει να ερευνήσουμε τι υπηρεσίες πρέπει να παρέχουμε, πώς θέλει ο 

πελάτης να τις παρέχουμε και πώς θα μπορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή με αυτές 

(Campbell et al., 2000). 

Από την άλλη, το ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ ιδιωτικών 

φαρμακείων εξαναγκάζει τους ιδιοκτήτες να ξεφύγουν από την απλή εξυπηρέτηση και 

την επένδυση σε τεχνολογίες και να στοχεύσουν στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών τους. Η παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και επομένως θα αυξήσει την πιστότητα της 

πελατείας. Τα ιδιωτικά φαρμακεία που πετυχαίνουν την αριστεία στην ποιότητα των 

υπηρεσιών τους βρίσκονται στην αιχμή του μάρκετινγκ και των εξελίξεων αφού έχει 

αποδειχτεί πως τα υψηλά επίπεδα υπηρεσιών οδηγούν σε μεγαλύτερα κέρδη, αυξημένες 

διασταυρούμενες πωλήσεις και μεγαλύτερη πιστότητα πελατών (Kumar et al., 2009).  

Όλα τα παραπάνω δείχνουν με σαφήνεια τη σημασία διεξαγωγής μιας έρευνας για την 

ποιότητα των υπηρεσιών στα Ελληνικά Φαρμακεία και τις αντιλήψεις των 

καταναλωτών γι’ αυτήν. Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι: 

 Να καλύψει το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την έρευνα για την 

ποιότητα υπηρεσιών στα ελληνικά φαρμακεία και την αξιολόγησή της 
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 Να υποδείξει ένα αξιόπιστο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

(προτείνεται η χρήση του Κενού 5 της μεθοδολογίας SERVQUAL) 

 Να αναδείξει τη σημασία της μέτρησης και του ελέγχου της ποιότητας των 

υπηρεσιών, τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο για το σύστημα υγείας γενικότερα 

 Να προτείνει βελτιώσεις αλλά και σημεία περαιτέρω έρευνας 

Η μελέτη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ελληνικά φαρμακεία 

κρίνεται απαραίτητη καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αναγνώριση των 

αναγκών και προσδοκιών του πελάτη αλλά και την αξιολόγηση της τελικής 

παρεχόμενης υπηρεσίας από τις επιχειρήσεις. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, που τα 

φαρμακεία καλούνται να αναλάβουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο σύστημα 

υγείας αλλά και να επιβιώσουν ως ατομικές επιχειρήσεις μέσα στις σύγχρονες 

οικονομικές συνθήκες, φαίνεται πως μια τέτοια έρευνα απουσιάζει από την Ελλάδα. Η 

εύρεση των σφαλμάτων στην παροχή υπηρεσιών και η αναγνώριση του επιπέδου των 

επιθυμιών των πελατών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για αυτοαξιολόγηση του κάθε 

φαρμακείου και προσπάθεια βελτίωσης. Παράλληλα, η εξασφάλιση της παροχής 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από ένα φαρμακείο θα δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται αρχικώς η έννοια της ποιότητας στις 

υπηρεσίες μέσα από την μελέτη της ως τώρα βιβλιογραφίας, ενώ στη συνέχεια η έρευνα 

συγκεντρώνεται στη μελέτη γύρω απ’ την ποιότητα των υπηρεσιών συγκεκριμένα στην 

περίπτωση των φαρμακείων. Ακολουθεί περιγραφή του φαρμακευτικού κλάδου στην 

Ελλάδα, των ιδιαιτεροτήτων του αλλά και προσπάθεια αναγνώρισης όλων των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του προς το κοινό. Κατόπιν, περιγράφεται η μεθοδολογία της 

έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων τύπου SERVQUAL 

για την μέτρηση του κενού 5 μεταξύ αντιλαμβανόμενων και προσδοκώμενων 

υπηρεσιών. Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων απαντώνται ερωτήματα σχετικά με το 

πώς αντιλαμβάνονται την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών των φαρμακείων οι 

Έλληνες καταναλωτές, πώς τις αξιολογούν με βάση τις 5 διαστάσεις του μοντέλου 

SERVQUAL, ανιχνεύεται αν υπάρχει κενό μεταξύ προσδοκώμενων και 

αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών καθώς και αν υπάρχουν συσχετίσεις στα υπολογιζόμενα 

κενά μεταξύ τους, καθώς και  αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις με βάση τα δημογραφικά 
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στοιχεία του δείγματος. Η εργασία κλείνει αναφέροντας κάποιους περιορισμούς της 

έρευνας καθώς και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

Πιο συγκεκριμένα, στην επόμενη παράγραφο αναλύεται η έννοια της ποιότητας για τις 

υπηρεσίες γενικά, γίνεται προσπάθεια ορισμού της με βάση τα χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τις υπηρεσίες από τα προϊόντα, ενώ παρατίθενται και τα μοντέλα 

περιγραφής της ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τους Gronroos (1984) και 

(Parasuraman et al. 1985). Στην συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της ποιότητας στις 

υπηρεσίες φαρμακείων. Για το σκοπό αυτό μελετάται αρχικά η ποιότητα στις υπηρεσίες 

υγείας, ένας χώρος για τον οποίον έχουν γίνει περισσότερες μελέτες και έχουν δοθεί πιο 

σαφείς ορισμοί, ειδικότερα από τους Donabedian et al. (1980), ενώ παρατίθεται και η 

επέκταση της θεωρίας αυτής στις διαστάσεις ποιότητας για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 

τον Halsall (2012). Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία SERVQUAL για 

τη αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών ενώ στο τέταρτο γίνεται αναφορά σε στοιχεία 

του φαρμακευτικού κλάδου καθώς και υπηρεσίες που προσφέρει στο ελληνικό κοινό. 

Στη συνέχεια περιγράφεται ο σκοπός και οι ερευνητικοί στόχοι και κατόπιν παρατίθεται 

η μεθοδολογία της έρευνας. Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα 

όπως αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS, όπου γίνεται περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, έλεγχος αξιοπιστίας και έλεγχοι συσχετίσεων για διάφορα δεδομένα τοι 

δείγματος. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των ευρημάτων και δίδονται 

συμπεράσματα, ενώ η εργασία κλείνει με τους περιορισμούς της μελέτης αλλά και 

προτάσεις μελλοντικών ερευνών. 
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2. Η Έννοια της Ποιότητας  

 

2.1. Ποιότητα υπηρεσιών 

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες είναι ένας όρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί 

με σαφήνεια, διότι κρίνεται από τα προσωπικά πιστεύω και θέλω των ατόμων. Σε 

γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η ποιότητα αφορά τα χαρακτηριστικά ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν ή ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη, που 

ικανοποιούν κάποιες δεδομένες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του (Τσιότρας, 2002). Πρώτες αναφορές στην έννοια της ποιότητας βρίσκουμε στην 

Ιαπωνική φιλοσοφία, όπου αναφέρεται ότι ποιότητα είναι το μηδενικό ελάττωμα – το 

να κάνεις τα πράγματα τέλεια την πρώτη φορά (Crosby, 1979). Ωστόσο, στις υπηρεσίες 

τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς υπάρχει μεγάλη ετερογένεια και διαφορετική 

αντίληψη ή διαφορετικά κριτήρια για κάθε πελάτη / αποδέκτη μιας υπηρεσίας. Άλλοι 

ερευνητές που ασχολήθηκαν με την περιγραφή της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών 

αναφέρουν ότι αποτελεί μέτρο του κατά πόσο η υπηρεσία που έλαβε ο πελάτης 

ταυτίζεται με τις προσδοκίες/ απαιτήσεις που είχε (Garvin, 1983). Αξίζει να σημειωθεί 

πως, δε θα πρέπει να συγχέεται η ποιότητα υπηρεσιών με την ικανοποίηση του πελάτη 

από μια υπηρεσία. Η ικανοποίηση σχετίζεται με μια συγκεκριμένη δοσοληψία ενώ η 

ποιότητα της υπηρεσίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ως το γενικό σύνολο όλων των 

επιπέδων ικανοποίησης για όλες τις συναλλαγές (Sriwong, 2004). Τρία είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις υπηρεσίες από τα προϊόντα και καθιστούν 

δύσκολη την κατανόηση της ποιότητας τους: 

1. Οι υπηρεσίες είναι άυλες (Berry et al., 1988; Bateson, 1977; Lovelock, 1980; 

Shostack, 1977). Οι υπηρεσίες είναι ουσιαστικά διαδικασίες και όχι προϊόντα 

επομένως δεν μπορούν να οριστούν σαφείς προδιαγραφές ομοιομορφίας για να 

καθορίσουμε την ποιότητάς τους. Οι περισσότερες υπηρεσίες δε μπορούν να 

μετρηθούν, να ταξινομηθούν, να ελεγχθούν και να πιστοποιηθεί πριν την 

παροχή τους η άριστη ποιότητα. Για το λόγο αυτό είναι και δύσκολο μια 

επιχείρηση να καταλάβει πως οι πελάτες αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την 

ποιότητα των υπηρεσιών (Zeithaml, 1981; Parasuraman et al., 1985). 

2. Οι υπηρεσίες είναι ετερογενείς: η επίδοσή τους ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με 

τον πάροχο της υπηρεσίας, τον καταναλωτή και την ημέρα. Η σταθερότητα στη 

συμπεριφορά ενός εργαζομένου είναι δύσκολο να διασφαλισθεί και έτσι η 

υπηρεσία που θέλει να προσφέρει η επιχείρηση με αυτή που τελικά λαμβάνει ο 
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πελάτης μπορεί να είναι τελείως διαφορετική (Booms & Bitner, 1981; 

Parasuraman et al., 1985). 

3. Η παραγωγή και η κατανάλωση των υπηρεσιών είναι αναπόσπαστες μεταξύ 

τους διαδικασίες, αφού οι υπηρεσίες δεν παρασκευάζονται σε άλλον χώρο και 

μετά να παραδοθούν ακέραιες στον πελάτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος ο 

πελάτης επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας (Carman & Langeard, 1980; 

Gronroos, 1978; Upah, 1980; Parasuraman et al., 1985). 

Στην προσπάθεια του να διαμορφώσει ένα μοντέλο που να περιγράφει τους παράγοντες 

ποιότητας υπηρεσιών ο Gronroos (1984) αναφέρει πως ο καταναλωτής δεν 

ενδιαφέρεται απλώς για το τι ακριβώς λαμβάνει ως αποτέλεσμα μιας παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά και για την ίδια την διαδικασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζει δύο 

διαστάσεις ποιότητας, τελείως διαφορετικής φύσεως: Τεχνική ποιότητα, που απαντά 

στο ερώτημα τι λαμβάνει ο πελάτης, και λειτουργική ποιότητα, που απαντά στην 

ερώτηση πώς το λαμβάνει. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα καθορίζεται από την εικόνα 

του καταναλωτή σχετικά με χαρακτηριστικά που συγκαταλέγονται στις δύο αυτές 

διαστάσεις ποιότητας και είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης που κάνει ο καταναλωτής 

μεταξύ αντιλαμβανόμενης και προσδοκώμενης υπηρεσίας.  

 

Εικόνα 1: Μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών (Grönroos 1984). 

 

Από τους πρωτοπόρους που προσπάθησαν να ορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και να 

μετρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ήταν οι Parasuraman, Zeithaml & Berry. Αυτοί 
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εντόπισαν ότι η αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών για έναν πελάτη εξαρτάται από το 

μέγεθος και την αρνητική ή θετική απόκλιση του κενού ανάμεσα στην υπηρεσία που ο 

πελάτης αναμένει να λάβει και την υπηρεσία που αντιλαμβάνεται ή θεωρεί ότι έλαβε. 

Κατ’ επέκταση, η ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται ως το κενό μεταξύ αναμενόμενης και 

αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας (Parasuraman et al. 1985). Οι ίδιοι ερευνητές 

αναγνώρισαν 97 διαφορετικά κριτήρια και παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

ποιότητα υπηρεσιών, τα οποία ωστόσο συνοψίζονται σε 10 βασικές διαστάσεις 

ποιότητας για τις υπηρεσίες: 

 

1) Αξιοπιστία: συμπεριλαμβάνει την συνέπεια και την ευστοχία, σημαίνει να είναι 

η επιχείρηση συνεπής στο να τηρεί αυτά που υπόσχεται και να παρέχει την 

υπηρεσία σωστά την πρώτη φορά 

2) Ανταπόκριση: αφορά την προθυμία και την ετοιμότητα των υπαλλήλων να 

προσφέρουν μια υπηρεσία, συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης 

3) Ικανότητα: αναφέρεται στην κατοχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων και 

γνώσεων από το προσωπικό ώστε να παρασχεθεί η υπηρεσία 

4) Πρόσβαση: αναφέρεται στη δυνατότητα και ευκολία προσέγγισης στην 

υπηρεσία 

5) Ευγένεια: περιλαμβάνει την φιλικότητα, τον σεβασμό, το να δείχνει το 

προσωπικό ειλικρινές ενδιαφέρον προς τον πελάτη 

6) Επικοινωνία: σημαίνει να ενημερώνεται ο πελάτης με τρόπο αντιληπτό σε αυτόν 

αλλά και να ακούνε και να καταλαβαίνουν τις επιθυμίες του οι εργαζόμενοι 

7) Εμπιστοσύνη: αναφέρεται στην ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και στο να έχει η 

επιχείρηση ως κριτήριο το συμφέρον του πελάτη 

8) Ασφάλεια: είναι η απουσία κινδύνου, ρίσκου ή αμφιβολίας στις συναλλαγές με 

τον πελάτη 

9) Κατανόηση του πελάτη: σημαίνει να γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι 

ανάγκες του πελάτη, να παρέχεται προσοχή στον καθένα ξεχωριστά 

10)  Απτά στοιχεία: αφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά και στοιχεία γύρω από την 

υπηρεσία, όπως ο χώρος, η εμφάνιση του προσωπικού, οι εγκαταστάσεις κ.α. 

(Parasuraman et al., 1985) 
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Εικόνα 2: Μοντέλο αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών (Parasuraman et al., 1985) 

 

Όπως φαίνεται και διαγραμματικά στο μοντέλο που ανέπτυξαν οι παραπάνω ερευνητές, 

η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί αποτέλεσμα σύγκρισης της 

προσδοκώμενης υπηρεσίας με την αντιλαμβανόμενη. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των προσδοκιών του πελάτη παίζουν, όπως φαίνεται, οι προσωπικές του ανάγκες, οι 

παλαιότερες εμπειρίες εξυπηρέτησης καθώς και οι συστάσεις από τρίτους. 

Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει αφού ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει την υπηρεσία 

και επομένως συγκρίνει την εμπειρία της υπηρεσίας που έλαβε με την προσδοκώμενη. 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε 3 τελικά σενάρια: 

a. Προσδοκώμενη Υπηρεσία > Αντιλαμβανόμενη υπηρεσία, οπότε η αντιλαμβανόμενη 

τελική ποιότητα είναι λιγότερο από ικανοποιητική και τείνει να ορισθεί απαράδεκτη 

αν η διαφορά αυτή είναι μεγάλη. 

b. ΠΥ = ΑΥ, οπότε η αντιλαμβανόμενη ποιότητα θεωρείται ικανοποιητική, και 

c. ΠΥ < ΑΥ, τότε η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι πλέον ικανοποιητική και τείνει 

προς ιδανική όσο μεγαλώνει η διαφορά τιμών (Parasuraman et al., 1985). 
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2.2 Ποιότητα στις υπηρεσίες φαρμακείων 

Η ποιότητα στην παραγωγή αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι μια 

δυναμική κατάσταση, η οποία συνδέεται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους 

ανθρώπους, τις διαδικασίες και το περιβάλλον και η οποία ανταποκρίνεται ή και 

ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη / ασθενή. Η ιδέα της ποιότητας είναι δύσκολο να 

περιγραφεί με σαφήνεια στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας (περισσότερες 

αναφορές έχουν γίνει για τον κλάδο της υγείας γενικότερα και αυτές θα αναφερθούν 

αρχικά) και ακόμα δυσκολότερα ειδικά στον φαρμακευτικό χώρο. Ο Donabedian 

(1980) την όρισε ως εκείνο το είδος φροντίδας, το οποίο αναμένεται να μεγιστοποιήσει 

την καλή υγεία και ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών και των 

απωλειών που εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε όλα τα επιμέρους της σημεία 

(Avedis Donabedian, 1980). Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας 

περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την τεχνική αρτιότητα, 

καθώς επίσης την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη των υπηρεσιών με 

επίκεντρο τον ασθενή, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης φροντίδας. Αφορά στη 

συνολική λειτουργία ενός τμήματος, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, διοίκησης 

και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική (Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 2012). 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας, ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

σημαίνει την παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή, δηλαδή να 

πραγματοποιείται αυτό που χρειάζεται, στον κατάλληλο χρόνο, με το σωστό τρόπο, στο 

άτομο που το έχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα (Department of 

Health, 2008). Ο σύγχρονος ορισμός της ποιότητας έχει επιχειρηθεί με πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοτε συνοπτικές και σύντομες όπως «ποιότητα είναι η 

συμμόρφωση με απαιτήσεις και προδιαγραφές» και άλλοτε πιο σύνθετες και 

αναλυτικές, όπως της Αμερικανικής Ένωσης Ποιοτικού Ελέγχου, που ορίζει την 

ποιότητα ως « την ολότητα των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που επηρεάζουν την ικανότητα να ικανοποιεί δεδομένες ανάγκες» (Juran, 

1988; Τούντας, 2003). Παράλληλα, η Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση θεωρεί ότι φροντίδα 

υψηλής ποιότητας είναι η ιατρική φροντίδα που συνεχώς και με συνέπεια συμβάλλει 

στη βελτίωση της διατήρησης της ποιότητας και της διάρκειας της ζωής (AMA, 1994) 

Τα χαρακτηριστικά αυτής της φροντίδας είναι η προώθηση της υγείας και η πρόληψη 

των ασθενειών, η έγκαιρη παρέμβαση, η ενημέρωση και συμμετοχή των ασθενών, η 

προσοχή στην επιστημονική βάση και η αποτελεσματική χρήση των πόρων. Και άλλοι 

ερευνητές ασχολήθηκαν με τον ορισμό των διαστάσεων της ποιότητας στην υγεία, 

αναζητώντας μετρήσιμα και αξιόπιστα χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση της 
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(Maxwell, 1984; Campbell et al., 2000; Cooperberg et al., 2009; Kringos et al., 2010; 

Donabedian, 2005). Παρ’ όλο που οι περισσότεροι αυτοί ορισμοί έχουν δοθεί με βάση 

έρευνες που αφορούν τον ιατρικό κλάδο, εναρμονίζονται αρκετά και με τις υπηρεσίες 

υγείας που προσφέρει το φαρμακείο γι’ αυτό χρησιμοποιούνται επι του παρόντος.  

Για τη διοίκηση, ποιότητα υπηρεσιών σημαίνει παροχή αποτελεσματικής φροντίδας με 

οικονομικό τρόπο και ορθολογική χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Για 

τον ασθενή από την άλλη, σημαίνει δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης στις 

επιθυμητές και κατάλληλες υπηρεσίες στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Είναι εμφανές 

ότι η έννοια της ποιότητας έχει διαφορετικές αποχρώσεις για τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους (εσωτερικοί, εξωτερικοί «πελάτες») (Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 

2012). Οι διαφορετικοί ορισμοί της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας είναι δυνατοί και 

δικαιολογημένοι, καθώς καθορίζονται από τη σχέση που έχει αυτός που τον διατυπώνει 

με τον πάροχο υγείας αλλά και την έκταση των ευθυνών του. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι 

οι διαφορετικές αυτές απόψεις οδηγούν και σε διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 

την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας.  

Έρευνες που έχουν γίνει με στόχο τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε 

ιδιωτικά φαρμακεία στο εξωτερικό προτείνουν ως τρόπο μέτρησης της ποιότητας 

υπηρεσιών τη χρήση των «δεικτών χρήσης φαρμάκων» που έχει συντάξει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι σχετιζόμενοι με τα 

φαρμακεία δείκτες ποιότητας είναι έξι. Οι πρώτοι τέσσερεις σχετίζονται με τη φροντίδα 

των ασθενών και  είναι : i) Ο μέσος χρόνος για τη διανομή των φαρμάκων ii) ο μέσος 

αριθμός φαρμάκων που διανεμήθηκαν από κάθε συνταγή iii) το ποσοστό των 

φαρμάκων που ήταν σωστά σηματοδοτημένα με οδηγίες χρήσης και iv) το ποσοστό των 

ασθενών που μπορούσαν επακριβώς να αναφέρουν τη σωστή δοσολογία και τρόπο 

χρήσης των φαρμάκων του κατά την έξοδό τους από το φαρμακείο. Οι άλλοι δύο 

σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και είναι : i) η διαθεσιμότητα σε κάποια βασικά 

φαρμακευτικά σκευάσματα και ii) η κατοχή λίστας με τα απαραίτητα αυτά σκευάσματα 

(WHO, 1993). Η μέτρηση των παραγόντων αυτών δίνει μια πολύ καλή πρώτη ένδειξη 

της ποιότητας των φαρμακευτικών υπηρεσιών ειδικότερα σε κράτη όπου παράλληλα με 

τα ιδιωτικά φαρμακεία λειτουργούν και δημόσια. Εκεί διαφαίνεται με την ανάλυση των 

παραπάνω παραγόντων η διαφορά και η ανωτερότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν 

τα ιδιωτικά φαρμακεία και η ανάγκη αναθεώρησης της οργάνωσης και της λειτουργίας 

των δημόσιων φαρμακείων (Janković et al., 2001). Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία, 

ειδικότερα σε χώρες μεσαία η χαμηλής οικονομικής κατάστασης, πολλές έρευνες 
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καταδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης δραστηριοποίησης των φαρμακοποιών και των 

βοηθών τους στο θέμα της συμβουλευτικής των ασθενών, κάτι που συχνά αναφέρεται 

από πελάτες ότι γίνεται ανεπαρκώς. Συγκεκριμένα εντοπίζονται ελλείψεις στη 

διαθεσιμότητα φαρμάκων, ανεπαρκής σηματοδότηση των οδηγιών και επεξήγηση του 

τρόπου χρήσης των σκευασμάτων, στοιχεία που δείχνουν την χαμηλή ποιότητα 

υπηρεσιών από τα φαρμακεία (Smith, 2009). 

Ο φαρμακοποιός οφείλει να παρέχει ασφαλή και κατάλληλα φάρμακα σύμφωνα με τις 

αγωγές του κάθε ασθενούς δίνοντας παράλληλα την κατάλληλη  πληροφόρηση για την 

ορθή χρήση τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ποιότητα στις φαρμακευτικές υπηρεσίες 

εξαρτάται από τις γνώσεις, την εκπαίδευση, τις επικοινωνιακές ικανότητες και τον 

χρόνο που αφιερώνει ο κάθε φαρμακοποιός στο να συμβουλεύσει σωστά τον ασθενή 

(Prokic et al., 2014). Σύμφωνα με τη συστημική θεωρία του Donadebian, κάθε 

υπηρεσία υγείας διακρίνεσαι από τρία συστατικά στοιχεία:  

I. Δομή: που αφορά το περιβάλλον γύρω από την παροχή της υπηρεσίας, δηλαδή 

τις εγκαταστάσεις, τον χώρο και τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτού, το 

προσωπικό που παρέχει την υπηρεσία και τα χαρακτηριστικά του 

II. Διαδικασίες: που περιγράφουν τη λειτουργία της επιχείρησης, τις διαδικασίες 

που πραγματοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία 

υγείας 

III. Αποτελέσματα: που εξηγούν τις συνέπειες των δράσεων και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και συμπεριλαμβάνουν την κατάσταση υγείας του ασθενούς και την 

ικανοποίηση του (Halsall et al., 2012). 

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες μπορούμε να εντοπίσουμε μετρήσιμα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο χρόνος αναμονής, η εμφάνιση του προσωπικού, η κατάρτισή 

του, η ασφάλεια των διαδικασιών, η τήρηση των υποσχόμενων από τη θεραπεία κ.α. Ο 

Campbell (2000) χρησιμοποίησε τα στοιχεία αυτά για να ορίσει την ποιότητα στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κατέληξε στο ότι οι διαστάσεις της ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας συνοψίζονται σε δύο στοιχεία, την προσβασιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα. Προσβασιμότητα σημαίνει ο κάθε ασθενής να μπορεί να έχει 

πρόσβαση στην υπηρεσία φροντίδας που χρειάζεται τη στιγμή που την χρειάζεται, ενώ 

η αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την διαπροσωπική και κλινική φροντίδα που 

παρέχεται με στόχο την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος (Campbell et al., 

2000).   
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Παρ’ όλο που η θεωρία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στη βιβλιογραφία για να 

περιγράψει την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, και φαίνεται να βρίσκει 

εφαρμογή σε πολλές έρευνες για τις υπηρεσίες ιδιωτικών φαρμακείων, υπάρχει 

αντίλογος για το κατά πόσο αντιπροσωπεύει πλήρως τις διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα σε ένα φαρμακείο. Ενέχει τον κίνδυνο εκτίμησης μη σχετιζόμενων 

συμπερασμάτων και απόκλισης από τις πραγματικές υπηρεσίες των ιδιωτικών 

φαρμακείων. Σίγουρα αδυνατεί να λάβει υπόψιν την οπτική σκοπιά των εργαζόμενων 

στα ιδιωτικά φαρμακεία αλλά και των ασθενών / πελατών τους (Halsall et al., 2008).  

Στην προσπάθεια του να επεκτείνει τις θεωρίες των Donabedian και Campbell ώστε να 

καθορίσει τις διαστάσεις ποιότητας για τα ιδιωτικά φαρμακεία ο Halsall (2012) 

κατέληξε στο παρακάτω μοντέλο: 

 

 

Εικόνα 3: Μοντέλο διαστάσεων ποιότητας για ιδιωτικά φαρμακεία (Halsall et al., 2012) 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του, για να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών στα ιδιωτικά 

φαρμακεία απαιτούνται 3 διαστάσεις: 

1. Η προσβασιμότητα, τόσο στις δομές όσο και στις διαδικασίες, από τους 

εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες 
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2. Η αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι δομές και οι 

διαδικασίες οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, και 

3. Οι θετικές αντιλήψεις της εμπειρίας εξυπηρέτησης, δηλαδή η περιγραφή της 

αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας στο σημείο παροχής της, τόσο από το προσωπικό 

όσο και από τους πελάτες/ασθενείς  (Halsall et al., 2012). 
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3. Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών – Μέθοδος SERVQUAL 

 

Μια από τις βασικότερες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο κομμάτι της 

αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών είναι η SERVQUAL. Πρόκειται για μια από τις 

πιο  σημαντικές μεθόδους ποσοτικής μέτρησης πολλαπλών χαρακτηριστικών που 

καθορίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας.  

Αρχικά, οι Parasuraman et al. (1988) στη συνέχεια της έρευνας τους για την περιγραφή 

των διαστάσεων ποιότητας, κατέληξαν από τα αρχικά 10 κριτήρια που αναλύθηκαν 

παραπάνω σε 5 βασικά, που έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη διεθνή 

βιβλιογραφία και θεωρούνται η βάση όλων για την ποιότητα των υπηρεσιών.  Οι 5 

αυτές διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών είναι: 

A. Απτή διάσταση (tangibles) – Οι φυσικές εγκαταστάσεις, ο χώρος, ο 

εξοπλισμός και η εμφάνιση του προσωπικού 

B. Αξιοπιστία (Reliability) – Η ικανότητα να παρέχουν οι εργαζόμενοι την 

υπηρεσία που υποσχέθηκαν αξιόπιστα και με ακρίβεια   

C. Ανταπόκριση (Responsiveness) – Η προθυμία των εργαζομένων να βοηθήσουν 

τον πελάτη και να παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση 

D. Διασφάλιση (Assurance) – Οι γνώσεις και η ευγένεια των εργαζομένων καθώς 

και η ικανότητα τους να εμπνέουν εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση 

E. Ενσυναίσθηση (Empathy) – Το να νοιάζεσαι, η προσωπική προσοχή που δίνει 

η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι σε κάθε πελάτη 

Οι πρώτες 3 διαστάσεις υπήρχαν και στο αρχικό μοντέλο που περιέγραψαν οι 

ερευνητές, ενώ οι 2 τελευταίας (Διασφάλιση και Ενσυναίσθηση) διαμορφώθηκαν 

συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία από τις υπόλοιπες 7 αρχικές διαστάσεις (Ικανότητα, 

Πρόσβαση, Ευγένεια, Επικοινωνία, Εμπιστοσύνη, Ασφάλεια, Κατανόηση του πελάτη). 

(Parasuraman et al., 1988). 
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Εικόνα 4: Μοντέλο SERVQUAL (Zeithaml et al., 1988). 

 

Όπως φαίνεται και διαγραμματικά, η θεωρία της SERVQUAL βασίζεται στη διάψευση 

των προσδοκιών των πελατών, και αναγνωρίζει την ύπαρξη 5 κενών που σηματοδοτούν 

τα λάθη των επιχειρήσεων στην παροχή της προσδοκώμενης από τον πελάτη 

υπηρεσίας. Η ανάλυση των 5 αυτών κενών προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της 

μείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών σε κάθε μία ή σε όλες τις διαστάσεις που 

προαναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, τα 5 αυτά κενά είναι τα εξής: 

 

Κενό 1: Knowledge gap – Λανθασμένη Κατανόηση Προσδοκιών πελατών 

Είναι η διαφορά μεταξύ προσδοκιών του πελάτη και αντίληψης της επιχείρησης για τις 

προσδοκίες του πελάτη. Το πρώτο αυτό κενό στην ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει 

από την αδυναμία της διοίκησης να καταλάβει πλήρως τον τρόπο με τον οποίον οι 

πελάτες σχηματίζουν προσδοκίες, στη βάση πλήθος παραγόντων, όπως διαφήμιση, 

παλιές εμπειρίες με την επιχείρηση ή ανταγωνιστές της, προσωπικές ανάγκες, 
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επικοινωνία με φίλους κ.α. Στρατηγικές για τον περιορισμό του κενού αυτού αποτελούν 

η βελτίωση της έρευνας αγοράς, η ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ της 

διοίκησης και των εργαζομένων και η ελάττωση των βαθμίδων διοίκησης που χωρίζουν 

τον πελάτη από τα ανώτερα στρώματα. 

 

Κενό 2: Design gap – Λανθασμένη μετατροπή των προσδοκιών σε προδιαγραφές 

Είναι η αδυναμία της διοίκησης να δημιουργήσει τις υπηρεσίες εκείνες που θα πληρούν 

τις προσδοκίες των πελατών, με άλλα λόγια να μεταφράσει τις προσδοκίες τους σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της. Το κενό αυτό προκύπτει από την 

έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης στην ποιότητα υπηρεσιών ή την αντίληψη ότι είναι 

ανέφικτη η κάλυψη των προσδοκιών των πελατών. Ωστόσο, το κενό μπορεί να 

περιοριστεί αλλάζοντας αυτές τις νοοτροπίες, θέτοντας στόχους και βάζοντας standards 

σε διάφορες διαδικασίες. 

 

Κενό 3: Service Performance gap – Διαφορά πραγματικής υπηρεσίας από τις 

προδιαγραφές ποιότητας 

Είναι η αδυναμία της τελικής παρεχόμενης υπηρεσίας να καλύψει τις προδιαγραφές 

ποιότητας που τέθηκαν για την υπηρεσία αυτή. Το κενό αυτό μπορεί να προκύψει 

εξαιτίας πολλών παραμέτρων, όπως έλλειψη ομαδικού πνεύματος εργασίας, κακή 

επιλογή εργαζομένων για κάθε εργασία, ελλιπής εκπαίδευση, εμπλοκή εργασιακών 

ρόλων, απουσία συστήματος ανώτερου ελέγχου κ.α. Όπως γίνεται σαφές, βελτιώνοντας 

όλα τα παραπάνω το κενό μπορεί να μειωθεί. 

 

Κενό 4: Communication gap – Διαφορά πραγματικής υπηρεσίας από τις υποσχόμενες 

Είναι η διαφορά ανάμεσα στην παροχή των υπηρεσιών με τις εξωτερικές επικοινωνίες 

της επιχείρησης. Το κενό αυτό προκύπτει εξαιτίας όσων διαφημίζει και υπόσχεται η 

επιχείρηση που δημιουργούν εσφαλμένα υπερβολικές προσδοκίες στους καταναλωτές 

αλλά και λόγω ανελλιπούς πληροφόρησης προς το προσωπικό εξυπηρέτησης σχετικά 

με όσα επικοινωνούνται εξωτερικά στους πελάτες. Το κενό αυτό μπορεί να ελαττωθεί 

περιορίζοντας τι υπερβολές στη διαφήμιση των υπηρεσιών αλλά και βελτιώνοντας την 

επικοινωνία μεταξύ του τμήματος μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης ώστε να προσφέρονται 

καλύτερα όσα υπόσχονται. 
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Κενό 5:  Customer satisfaction gap – Διαφορά αντιλαμβανόμενης και προσδοκώμενης 

υπηρεσίας 

Το συνολικό αποτέλεσμα όλων τω προηγούμενων κενών συνοψίζεται στο τελευταίο 

από αυτά, το οποίο περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών για 

μια υπηρεσία σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη εμπειρία εξυπηρέτησης που δέχονται. 

Η σύγκριση των δύο αυτών οδηγεί τους καταναλωτές στο να βγάλουν ένα τελικό 

συμπέρασμα για την ποιότητα των υπηρεσιών και επομένως να τοποθετηθούν θετικά ή 

αρνητικά προς αυτήν, μένοντας ή όχι ικανοποιημένοι. Το τελευταίο αυτό κενό, όπως 

αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί σταθμό για κάθε επιχείρηση ώστε να μπορέσει να 

κερδίσει ικανοποιημένους πελάτες και θετικές εντυπώσεις. 

 (Zeithaml et al., 1988; Sriwong, 2004; Γούναρης, 2013) 

 

Γίνεται σαφής λοιπόν η σημασία της μελέτης των παραπάνω κενών για κάθε 

επιχειρηματία ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να εξασφαλίσει την 

απόδοση της βέλτιστης ποιοτικά υπηρεσίας. Ειδικότερα το κενό 5 είναι αυτό που έχει 

απασχολήσει περισσότερο την ερευνητική κοινότητα καθώς συνοψίζει όλα τα 

προηγούμενα. Ο εντοπισμός σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ προσδοκώμενης και 

αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας από τους πελάτες θα αναγκάσει την επιχείρηση να 

ανατρέξει και σε εσωτερική μελέτη όλων των προηγούμενων κενών ώστε να εντοπίσει 

τα λάθη της και να τα διορθώσει. 

Στη συνέχεια της παρούσας έρευνας θα γίνει μελέτη SERVQUAL σχετικά με το κενό 5 

για τις υπηρεσίες των Ελληνικών Φαρμακείων ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των 

υπηρεσιών τους.  
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4. Τα Ελληνικά Φαρμακεία 

 

4.1. Γενικά στοιχεία  

Στην Ελλάδα λειτουργούσαν το 2009 περίπου 10.500 φαρμακεία. Σήμερα ο αριθμός 

είναι σχετικά μειωμένος, καθώς έκλεισαν πολλά φαρμακεία, ενώ άνοιξαν κάποια νέα 

στη θέση τους, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης εναλλακτικών επαγγελματικών διεξόδων 

για πτυχιούχους φαρμακοποιούς στην Ελλάδα. Όλα τα λειτουργόντα φαρμακεία είναι 

μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των υπολοίπων ευρωπαϊκών 

χωρών. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που διεξάγει κάθε 

χρόνο ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, υπάρχει ένα φαρμακείο 

ανά 1028 κατοίκους, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη οι αναλογίες κυμαίνονται στους 

5.000-10.000 κατοίκους.  

 

Εικόνα 5: Κάτοικοι ανά φαρμακείο στην Ελλάδα και σε χώρες της ΕΕ (ΣΦΕΕ - Η 

φαρμακευτική αγορά, γεγονότα & στοιχεία 2013) 
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Ενδεικτικά, και πολύ χαρακτηριστικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι στο Νομό 

Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης) υπάρχουν τόσα φαρμακεία (1.250) όσα υπάρχουν σε ολόκληρη την 

Αυστρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται περίπου 440.000 φαρμακεία, με 

την Ελλάδα να αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία, αναλογικά με τον 

πληθυσμό της, εμφανίζοντας ταυτόχρονα την πιο ομοιόμορφη κατανομή από όλες τις 

χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του οργανισμού Pharmaceutical 

Group of European Union (PGEU) (2012), στην χώρα μας υπάρχουν 11.000 φαρμακεία 

γεγονός που την κατατάσσει στην 7η θέση σε πλήθος φαρμακείων ανάμεσα στις χώρες 

της Ευρώπης 

 

Εικόνα 6: Αριθμός φαρμακείων στην Ελλάδα και σε χώρε της ΕΕ 

(http://www.stochasis.gr/el/Pharmacies) 

 

Περαιτέρω στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι σήμερα στην Ελλάδα απασχολούνται πάνω 

από 14.000 φαρμακοποιοί και η πλειοψηφία αυτών (>80%) εργάζονται σε ανεξάρτητα 
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ιδιωτικά φαρμακεία. Πάνω από το 60% των φαρμακοποιών είναι γυναίκες ενώ η 

μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα φαρμακοποιών είναι μεταξύ 55-65 ετών, δηλαδή κοντά 

στην ηλικία συνταξιοδότησης. Αναφορικά με τη δομή των φαρμακείων, αυτά είναι 

μικρού μεγέθους καταστήματα που σε λίγες μόνο περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 50m2. 

Με βάση τις υπολογιζόμενες τιμές, τα περιθώρια κέρδους των φαρμάκων και τη 

συνολική κατανάλωση φαρμακευτικών προϊόντων υπολογίζεται ότι το μικτό περιθώριο 

κέρδους για τα φαρμακεία είναι περίπου 19% (Vozikis et al., 2015) 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, η Ελλάδα είναι η χώρα με τις χαμηλότερες τιμές 

φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, γίνεται σαφές ότι και οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες 

τείνουν να μειώνονται συνεχώς, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις οι Έλληνες 

ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής 

για την αγορά των φαρμάκων τους. Ενδεικτικά για τα τελευταία χρόνο φαίνεται πως 

στην  ΕΕ ο δείκτης τιμών φαρμάκων είναι κατά 11,9% υψηλότερος το 2013 σε σχέση 

με το 2009, ενώ στην Ελλάδα οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά 25,3% την ίδια περίοδο 

κατατάσσοντας την στην τελευταία θέση της σχετικής λίστας ανάμεσα στις χώρες της 

ΕΕ. 

 

Εικόνα 7: Δείκτης τιμών φαρμάκων στην Ελλάδα και σε χώρες της ΕΕ (ΣΦΕΕ - Η 

φαρμακευτική αγορά, γεγονότα & στοιχεία 2013) 
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Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι γνωστός ως ο πλέον «κλειστός» λόγω των εμποδίων 

εισόδου που υπάρχουν, με βάσει πληθυσμιακά κριτήρια, κριτήρια παροχής αδειών αλλά 

και ιδιοκτησιακά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο, για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, 

καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.000 κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο 

τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων 

ή δημοτικών ενοτήτων.  

Τα ιδιαίτερα προνόμια και χαρακτηριστικά του κλάδου, όπως είναι λογικό, βρίσκονται 

πάντα στο επίκεντρο αλλαγών και εξελίξεων. Ειδικότερα, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε 

μια σημαντική αλλαγή στο καθεστώς ιδρύσεων νέων φαρμακείων που εδραιώθηκε 

λόγω πιέσεων από την Τρόικα. Πλέον, οι άδειες των φαρμακείων μπορούν να δίδονται 

εφεξής και σε ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι το φαρμακείο θα έχει τη μορφή ΕΠΕ (οι 

δανειστές ζητούσαν ΑΕ) και θα υπάρχει συνέταιρος φαρμακοποιός με μερίδιο 20%. 

Πέρα από αυτό, κάθε ιδιώτης μπορεί να αποκτήσει ως 5 άδειες, αλλά αυτός ο 

περιορισμός ισχύει μόνο για φέτος, καθώς κάθε χρόνο προστίθεται μια ακόμα, έτσι 

ώστε το 2020 ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών πανελλαδικά να φτάσει στις 

10. 

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται σαφές ότι ο κλάδος των ιδιωτικών 

φαρμακείων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και δέχεται πιέσεις από 

πολλές πλευρές. Η ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι πλέον 

περισσότερο από ποτέ σημαντική για την διασφάλιση της υγείας των Ελλήνων. Ο 

φαρμακοποιός καλείται να παίξει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, αφού η πληθώρα των φαρμακείων και η γεωγραφική κάλυψη που 

παρέχουν τον καθιστούν ως την πρώτη γραμμή παροχής φροντίδας. Παράλληλα, η 

βιωσιμότητα κάθε φαρμακείου (μιας και αυτό αποτελεί μια μικρομεσαία επιχείρηση) 

γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Η εύρεση 

των σφαλμάτων στην παροχή υπηρεσιών ή εν τέλει η αναγνώριση του επιπέδου των 

επιθυμιών των πελατών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για αυτοαξιολόγηση του κάθε 

φαρμακείου και προσπάθεια βελτίωσης. Παράλληλα, η εξασφάλιση της παροχής 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από ένα φαρμακείο θα δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα είναι πολύ 

σημαντική καθώς μπορεί να αναγνωρίσει τα παραπάνω κενά και να χρησιμεύσει ως 

στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για κάθε φαρμακείο. 
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4.2. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Είναι γεγονός πως το επάγγελμα του φαρμακοποιού αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο διεθνώς, κατέχοντας μια σημαντική θέση στο χώρο της υγείας, ειδικά σε 

ότι αφορά την ορθολογική και τη σωστή χρήση των φαρμάκων. Αυτό ισχύει σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε χώρες με χαμηλό προς μέσο εισόδημα, όπου οι ασθενείς φαίνεται 

να συμβουλεύονται περισσότερο το φαρμακοποιό για θέματα υγείας παρά τα 

νοσοκομεία και τους γιατρούς (Smith, 2009). Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα 

υγείας και οι οικονομικές εξελίξεις καθιστούν ολοένα και αυξανόμενες τις απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις που ο φαρμακοποιός καλείται να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα ο 

ρόλος του να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Ο φαρμακοποιός πρέπει να 

συνεργάζεται με τους ασθενείς και να τους παρέχει πληροφορίες για θέματα υγείας. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το σύγχρονο ελληνικό φαρμακείο είναι πολλές και 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα υγείας και στην παροχή φροντίδας προς 

το Ελληνικό κοινό. Ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν περιορίζεται στην απλή διανομή 

φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων αλλά παρέχει συμβουλές για τα 

φάρμακα και τις χρήσεις τους, αναλυτική αναφορά και περιγραφή της δοσολογίας και 

των οδηγιών χρήσης, τις αντενδείξεις τους, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και 

αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή τροφές και τη σωστή φύλαξη των σκευασμάτων. 

Παρέχονται επίσης συμβουλές και κατευθύνσεις για όλα τα θέματα υγείας, όπως ο 

καθημερινός έλεγχος δεικτών υγείας (πίεση, σάκχαρο), η τακτική πραγματοποίηση 

ιατρικών και βιοχημικών εξετάσεων, η παραπομπή σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 

όπου χρίζεται απαραίτητο, καθώς και συμβουλές διατροφής και άσκησης για την 

αποτελεσματική διαχείριση διαφόρων παθήσεων.  

Στις υπηρεσίες ενός φαρμακείου συγκαταλέγεται και η παροχή πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, όπως η περιποίηση τραυμάτων, η αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών, η εφαρμογή ενέσεων και ο εποχιακός εμβολιασμός του πληθυσμού. 

Παράλληλα πραγματοποιούνται διαγνωστικές μετρήσεις, πίεσης και σακχάρου αίματος 

προς όλο το κοινό ανεξαιρέτως. Να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 

τα ελληνικά φαρμακεία χωρίς κάποια χρέωση προς τον ασθενή, κάτι που σε άλλες 

χώρες του εξωτερικού δεν ισχύει. Επιπλέον, χωρίς επιβάρυνση προς το κοινό (σε 

αντίθεση πάλι με τις χώρες του εξωτερικού) ισχύει το σύστημα διημερεύσεων και 

διανυκτερεύσεων των φαρμακείων με κυλιόμενο πρόγραμμα που καθορίζεται από τους 

εκάστοτε Φαρμακευτικούς Συλλόγους κάθε περιοχής ώστε να εξυπηρετείται σε 24ωρη 

βάση το Ελληνικό κοινό. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το διευρυμένο ωράριο 
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λειτουργείας που ισχύει σε πάρα πολλά φαρμακεία της χώρας, που σε συνδυασμό με 

τον αυξημένο αριθμό φαρμακείων σε σχέση με τον πληθυσμό καθιστά την πρόσβαση 

στις υπηρεσίες των φαρμακείων εύκολη και άμεση για κάθε πολίτη.  

Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που προσφέρουν τα 

σύγχρονα φαρμακεία καθώς και το after sales service που αφορά τον έλεγχο της 

σωστής λήψης των φαρμακευτικών αγορών, την ανακύκλωση ληγμένων ή μη 

χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, την αντικατάσταση ελλαττωματικών προϊόντων και το 

ενδιαφέρον για την ομαλή εξέλιξη των προβλημάτων υγείας του πελάτη – ασθενή. 

Τέλος, πολλά φαρμακεία εξυπηρετούν άτομα με δυσκολίες μετακινήσεων 

προσφέροντας διανομές κατ’ οίκων. 

 

 

Πίνακας 1: Παρεχόμενες υπηρεσίες φαρμακείων 

 

Η σχέση μεταξύ ασθενή και φαρμακοποιού είναι δυναμική,  εξελίσσεται διαρκώς και 

διαφαίνεται η ανάγκη να γίνουν προσπάθειες αποτίμησης και βελτίωσης της ποιότητας 

της. Η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των ασθενών, είναι ξεχωριστές σαν έννοιες. Η 

πρώτη αναφέρεται στο μέλλον και περιγράφει την πρόθεση του ασθενή για μια 

συνεχιζόμενη σχέση, ενώ η δεύτερη βασίζεται σε παρελθοντικές εμπειρίες και έχει να 

κάνει με την συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας εξυπηρέτησης (Sriwong, 2004). Στον 

χώρο της υγείας, η ανασφάλεια των ασθενών είναι συχνό φαινόμενο, γεγονός που 

Υπηρεσίες διαχείρισης φαρμακοθεραπείας Υπηρεσίες υποστήριξης ασθενών Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Φαρμακευτική φροντίδα Φαρμακευτική συμβουλή Περιποίηη τραυμάτων

Φαρμακοθεραπευτική ανασκόπηση Φαρμακοθεραπευτική συμμόρφωση Μετρήσεις πίεσης -σακχάρου

Έλεγχος αλληλεπιδράσεων Εκπαίδευση στη χρήση φαρμακευτικών συσκευών Εφαρμογή ενέσεων

Χορήγηση φαρμάκων

Πρόγραμμα προαγωγής υγείας Προγραμμα πρόληψης ασθενειών Πρόγραμμα ενημέρωση & ευαισθητοποίησης

Άσκηση Εμβολιασμοί Ορθολογική χρήση φαρμάκων

Υγιεινή διατροφη Εκτίμηση παραγόντων υγείας Ανακύκλωση φαρμάκων

Διακοπή καπνίσματος Παραπομπή για εξετάσεις Επαναχρησιμοποίηση φαρμάκων

Έλεγχος βάρους Παραπομπή σε ειδικό γιατρό Συνεργασίες με κοινωνικά φαρμακεία

Έλεγχος άγχους

Υπηρεσίες εποπτείας Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εργαστηρίου

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών σε φάρμακα Πρακτική άσκηση φοιτητών Παραγωγή φαρμάκων

Αναφορά προβλημάτων ποιότητας φαρμάκων Εξατομίκευση δοσολογιών

Αναφορά αποτελεσματικότητας φαρμάκων Εξατομίκευση φαρμακοτεχνικής μορφής
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καθιστά τη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης απαραίτητο στοιχείο για την 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία ενός φαρμακείου. 

Είναι προφανές ότι ο ρόλος των ιδιωτικών φαρμακείων έχει εξελιχθεί ραγδαία, μαζί με 

τις εξελίξεις στο σύστημα υγείας. Πλέον δεν επαρκεί η απλή παρασκευή και διανομή 

φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά προστίθενται συνεχώς νέες παρεχόμενες υπηρεσίες 

με έμφαση στη συμβουλευτική και την εξυπηρέτηση κάθε ανάγκης του πελάτη. 

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές έχουν παίξει και η ολοένα και αυξημένη 

εκπαίδευση του κοινού σε θέματα υγείας, αλλά και η ενημέρωσή του μέσω της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου (Alhomoud et al., 2016). Ως αποτέλεσμα αυτής της 

νέας διάστασης που έχει πάρει η φαρμακευτική φροντίδα, τα ιδιωτικά φαρμακεία έχουν 

πλέον αναβαθμιστεί σε κέντρα υγειονομικής φροντίδας, παρακολούθησης των χρόνιων 

αγωγών και παροχής συμβουλευτικής, ενώ έχουν και κυρίαρχο ρόλο στην δημόσια 

ατζέντα υγείας παίζοντας ρόλο σε εκστρατείες όπως οι εποχιακοί εμβολιασμοί, η 

διακοπή του καπνίσματος κ.α. Αντίστοιχα, ο αναβαθμισμένος ρόλος και οι νέες ευθύνες 

των φαρμακοποιών έχουν αυξήσει το επαγγελματικό κύρος και την αξιοπιστία τους στα 

μάτια του πελάτη / ασθενή, αυξάνοντας και την ικανοποίηση των φαρμακοποιών αλλά 

και τις απαιτήσεις των πελατών τους (Paudyal et al., 2010).  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η εκτίμηση της ποιότητας από τη σκοπιά του 

πελάτη είναι σημαντικό κριτήριο για την γενικότερη αξιολόγηση και διαχείριση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Οι πελάτες βλέπουν πάντα τη 

υπηρεσία που τους παρέχεται διαφορετικά από αυτούς που την παρέχουν, και την 

αξιολογούν συνήθως με βάση τις προσδοκίες τους. Η γνώση των προσδοκιών αλλά και 

της τελικής εκτίμησης από την εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη είναι πολύτιμη για 

κάθε επιχειρηματία ώστε να εντοπίσει περιοχές όπου υστερεί, κενά στην εξυπηρέτηση 

και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.  
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5. Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στην Ελληνική βιβλιογραφία έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες προσδιορισμού της 

ποιότητας υπηρεσιών σε ιδιωτικά φαρμακεία. Μια από αυτές εστιάζει στη μέτρηση της 

ποιότητας σε ότι αφορά καθαρά τη διανομή των φαρμάκων και παροχή οδηγιών ορθής 

χρήσης, μετρώντας την ποιότητα με βάση ειδικούς δείκτες που έχουν διατυπωθεί από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Kouvelas et al., 2002). Ωστόσο, αυτό αφορά μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται στα φαρμακεία (την εκτέλεση ιατρικών 

συνταγών) και δεν αποτελεί προσδιοριστικό δείκτη για την συνολική ποιότητα. 

Περαιτέρω έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αφορούν καθαρά και μόνο στην 

ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ιδιωτικά φαρμακεία 

(Κεφάλα & Χατζόγλου, 2012) ή αντίστοιχα την εικόνα των καταναλωτών για το 

ελληνικό φαρμακείο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Πλακουτσή, 2011). Φυσικά η 

ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

είναι διαφορετικές έννοιες. Αναφορές σε θέματα ποιότητας στο χώρο της υγείας 

γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό (Βαγενά, 2013), καθώς και προσπάθειες αξιολόγησης 

της (Τζανετάκη, 2013). Ωστόσο, για τους επιχειρηματίες φαρμακοποιούς είναι 

επιτακτική ανάγκη να εστιάσουν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη 

ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και πετυχημένοι, διατηρώντας ωστόσο το ρόλο τους ως 

πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Ο διττός αυτός χαρακτήρας των ιδιωτικών φαρμακείων 

(εμπορικό κατάστημα αλλά και πάροχος υγείας) δυσκολεύει περαιτέρω την αξιολόγηση 

τω παρεχόμενων υπηρεσιών (White & Klinner, 2012).  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία που σχετίζεται με 

την ουσιαστική μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

από τα ελληνικά ιδιωτικά φαρμακεία. Παρ’ όλο που οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα 

ιδιωτικά φαρμακεία συνεισφέρουν σημαντικά στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, η έρευνα 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών είναι πενιχρή.  Η μελέτη της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ελληνικά φαρμακεία αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

για την αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη αλλά και την 

αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από ένα 

φαρμακείο βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών και δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην επιχείρηση.  
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι: 

 Να καλύψει το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την έρευνα για την 

ποιότητα υπηρεσιών στα ελληνικά φαρμακεία και την αξιολόγησή της 

 Να υποδείξει ένα αξιόπιστο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών 

(προτείνεται η χρήση του Κενού 5 της μεθοδολογίας SERVQUAL) 

 Να αναδείξει τη σημασία της μέτρησης και του ελέγχου της ποιότητας των 

υπηρεσιών, τόσο σε ατομικό επίπεδο για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο 

 Να προτείνει βελτιώσεις αλλά και σημεία περαιτέρω έρευνας 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία θα 

ασχοληθεί η παρούσα έρευνα: 

i. Πως οι πελάτες των Ελληνικών φαρμακείων αντιλαμβάνονται την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών; 

ii. Πως αξιολογούν τις 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών με βάση τις προσδοκίες 

τους και ποιες είναι τελικά οι αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες που εισπράττουν; 

iii. Υπάρχει κενό μεταξύ των προσδοκώμενων και αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών; 

iv. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους κενών των διαστάσεων ;  
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6. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Αρχικά επιλέχθηκε για τους σκοπούς την παρούσας εργασίας η εφαρμογή ποσοτικής 

έναντι ποιοτικής έρευνας. 

Η ποσοτική μέθοδος  εφαρμόζεται όταν στόχος της έρευνας είναι ο έλεγχος 

συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων για την υπό μελέτη περίπτωση. Η ποσοτική 

μέθοδος, που βασίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, 

προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

για τον έλεγχο της θεωρίας. Η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται,  η 

δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου μέρους πληθυσμού και η επιδεκτικότητα των 

στοιχείων σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης  καθιστούν την ποσοτική ως την  πιο 

διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας για τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων 

(Κυριαζή, 2002). 

Αναφορικά με τον τρόπο δειγματοληψίας, στη συγκεκριμένη έρευνα δεν τέθηκαν 

κριτήρια επιλογής συγκεκριμένου κοινού ούτε απορρίφθηκαν απαντήσεις βάσει 

κριτηρίων. Η έρευνα έγινε με δείγμα ευκολίας και τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν 

ηλεκτρονικά και εντελώς ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο ήταν ατομικής συμπλήρωσης 

από τον κάθε ερωτώμενο, χωρίς την επίβλεψη του ερευνητή και με την ολοκλήρωση 

του οι απαντήσεις εμφανίζονταν μαζικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ερευνητή που 

ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στις απαντήσεις.  

Η συμπτωματική δειγματοληψία ή δειγματοληψία ευκολίας, ανήκει στις ερευνητικές 

μεθόδους απροσδιόριστης πιθανότητας επιλογής. Χρησιμοποιείται ένα είδος 

εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε αυτό όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι και 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Η επιλογή του ερευνητή είναι πολύ μικρή (πχ μπορεί να 

απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια χαρακτηριστικά. Λόγω αυτών των 

περιορισμών, η ερευνητική χρησιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα ενός τέτοιου 

δείγματος είναι αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, αυτή η τεχνική δειγματοληψίας είναι ευρέως 

διαδεδομένη ακριβώς λόγω της ευκολίας συλλογής υποψήφιων ερωτηθέντων. Στη 

χρήση της μεθόδου αυτής, το επιχείρημα της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος και 

της γενίκευσης των αποτελεσμάτων αντιστρέφεται και θεωρείται ότι τα αποτελέσματα 

της έρευνας μπορούν να γενικευθούν σε πληθυσμούς που έχουν χαρακτηριστικά 

παρόμοια με αυτά του δείγματος (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001). 
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Με την μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης μπορεί κανείς να συγκεντρώσει αρκετά 

ερωτηματολόγια σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς επίσης θετικό στοιχείο είναι και το 

ότι ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει τις όποιες απόψεις του απαλλαγμένος από το 

άγχος ότι κάποιος, έστω και άγνωστος, γνωρίζει τις απαντήσεις που έδωσε. Το 

αρνητικό σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι αρκετά ερωτηματολόγια δεν επιστρέφονται  και 

από αυτά που επιστρέφονται αρκετά δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα (De Vaus, 2001). 

Στην συγκεκριμένη μελέτη όλες οι ερωτήσεις τέθηκαν ως προαπαιτούμενες για την 

συνέχεια και ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, επομένως δεν υπήρχαν κενά στις 

ερωτήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσης ήταν μικρός, καθώς υπήρχε ομοιομορφία στην 

διατύπωση των ερωτήσεων και δεν υπήρχαν αρνητικές ερωτήσεις ώστε να απαιτηθεί 

αντιστροφή κλίμακας κ.α. 

Για τον σκοπό της παρούσας έρευνας συντάχθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τύπου 

SERVQUAL, ώστε να μελετηθούν οι 5 βασικές διαστάσεις ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε ιδιωτικά φαρμακεία: 

i. Απτή διάσταση (tangibility) 

ii. Αξιοπιστία (Reliability) 

iii. Ανταπόκριση (Responsiveness) 

iv. Διασφάλιση (Assurance) 

v. Ενσυναίσθηση (Empathy) 

Για κάθε διάσταση αναπτύχθηκε πλήθος ερωτήσεων ώστε να μετρηθούν τόσο οι 

προσδοκίες όσο και οι τελική αντίληψη εξυπηρέτησης από τος πελάτες. Επιλέχθηκαν 4 

ερωτήσεις για κάθε διάσταση ποιότητας, οι οποίες θεωρήθηκε ότι καλύπτουν σε μεγάλο 

βαθμό και δίνουν αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για όλη τη διάσταση στην οποία 

ανήκουν. Η επιλογή των ερωτήσεων βασίστηκε σε συνδυασμό από αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία και προσαρμόστηκε στα ελληνικά 

δεδομένα (Mehta et al., 2014; Penceliah et al., 2015; Sriwong, 2004; Pena et al., 2013). 

Πιο συγκεκριμένα,  

 Για την απτή διάσταση της ποιότητας τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τον 

εξοπλισμό του φαρμακείου, την καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση των 

εργαζομένων, τις ξεκάθαρες επιγραφές και σημάνσεις των προϊόντων το χώρο 

και την ευκολία πρόσβασης στο φαρμακείο. 

 Για την αξιοπιστία,  οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με το αν το φαρμακείο παρέχει 

την εξυπηρέτηση που υποσχέθηκε, αν την παρέχει στο χρόνο που υποσχέθηκε, 
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αν οι εργαζόμενοι δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ο ερωτώμενος ως πελάτης και τέλος αν οι υπάλληλοι τον 

εξυπηρετούν άμεσα. 

 Για την ανταπόκριση, ερευνήθηκε αν οι υπάλληλοι εξυπηρετούν με προθυμία, 

αν βρίσκουν πάντα χρόνο να ανταποκριθούν στις επιθυμίες του ερωτώμενου / 

πελάτη, αν του δίνουν την ατομική προσοχή όταν εξυπηρετείται και κατά πόσο 

μπορούν να απαντήσουν σε κάθε του ερώτηση. 

 Για τη διασφάλιση,  οι ερωτήσεις αφορούσαν στο αν η συμπεριφορά των 

εργαζομένων εμπνέει εμπιστοσύνη, αν ο ερωτώμενος αισθάνεται ασφάλεια στις 

συναλλαγές του με το φαρμακείο, αν οι υπάλληλοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι 

ώστε να κατευθύνουν / συμβουλεύουν τον πελάτη και τέλος αν είναι 

χαμογελαστοί και εμπνέουν οικειότητα. 

 Για την ενσυναίσθηση, τέθηκαν ερωτήσεις για το κατά ποσό το φαρμακείο έχει 

στις προθέσεις του το συμφέρον και το καλό του πελάτη, αν το προσωπικό 

καταλαβαίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες του, αν είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα 

παράπονά του και τέλος αν το φαρμακείο έχει ευέλικτο ωράριο για τη 

διευκόλυνση του πελάτη. 

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πενταβαθμιαία κλίμακα 

Likert, σύμφωνα με την οποία οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν τις εξής 

αντιστοιχίες: 1= διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνών, 4= 

συμφωνώ, 5= συμφωνώ απόλυτα. Είναι συχνή πρακτική σε ερωτηματολόγια τύπου 

SERVQUAL να χρησιμοποιείται και επταβαθμιαία κλίμακα, ωστόσο και άλλοι 

ερευνητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία σε υπηρεσίες 

φαρμακείων εφάρμοσαν κλίμακα Likert (Penceliah et al., 2015; Mehta et al., 2014; 

Sriwong, 2004). Αναπτύχθηκαν συνολικά 20 ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν σε δύο μέρη: 

Στο πρώτο μέρος ο κάθε ερωτώμενος κλήθηκε να απαντήσει την κάθε ερώτηση σχετικά 

με τις προσδοκίες εξυπηρέτησης που έχει πριν επισκεφτεί ένα φαρμακείο, ενώ στο 

δεύτερο μέρος οι ίδιες ερωτήσεις τέθηκαν με σκοπό να καταγραφεί η πραγματική 

εμπειρία εξυπηρέτησης που έχει από το φαρμακείο που επισκέπτεται. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στην μεθοδολογία της SERVQUAL συνηθίζεται να 

χρησιμοποιούνται και σταθμικοί δείκτες για τις 5 διαστάσεις ποιότητας, ανάλογα με την 

βαρύτητα της σημασία για την τελική ποιότητα που δίνει πελάτης στην καθεμία. Ο 

δείκτης βαρύτητας φυσικά είναι υποκειμενικός και επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη δε χρησιμοποιήθηκε σταθμικός δείκτης για κάθε διάσταση 
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για λόγους ευκολίας αρχικά, αλλά και γιατί είναι η πρώτη αντίστοιχη έρευνα που 

γίνεται στην Ελλάδα και πρόθεση ήταν να βγει ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα και μια 

αρχική εικόνα της αντίληψης του Ελληνικού κοινού για τις υπηρεσίες των φαρμακείων. 

Σε συνέχεια αναλύσεων προτείνεται η πιο εκτενής μελέτη των παραγόντων που 

καθορίζουν την ποιότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών και η χρήση σταθμικών 

μέσων για την ανίχνευση της σημασίας καθεμίας απ’ αυτές.  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου τέθηκαν δημογραφικές ερωτήσεις που αφορούσαν το 

φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική κατάσταση του κοινού αλλά και τη συχνότητα 

επίσκεψης σε φαρμακεία.  

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IMB SPSS Statistics 

23.0. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και περάστηκαν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα 

για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά η κωδικοποίηση ήταν ως εξής: 

Φύλο: 0= άντρας, 1= γυναίκα 

Ηλικία: 1= 18-25, 2= 26-35, 3=36-45, 4=45-55, 5= 55+ 

Επαγγελματική κατάσταση: 1= πλήρης απασχόληση, 2=μερική απασχόληση,  

3= άνεργος, 4= φοιτητής/ σπουδαστής, 5= συνταξιούχος 

Συχνότητα επίσκεψης: 1=1 φ/εβδομάδα, 2= 1 φ/μήνα, 3= 1 φ/χρόνο, 4= σχεδόν ποτέ 
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7. Αποτελέσματα έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 106 άτομα. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε από ιδιοκτήτες 5 τυχαίων φαρμακείων σε τυχαίους πελάτες που δώσανε τα 

στοιχεία των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων. Απεστάλησαν συνολικά 134 

ερωτηματολόγια από τα οποία όπως αναφέραμε συμπληρώθηκαν επιτυχώς τα 106. 

Επομένως η έρευνα είχε ποσοστό ανταπόκρισης 79,1%.  

 

7.1. Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

Αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα ερωτηματολόγια και αναλύθηκε το δείγμα καταλήγουμε 

στα εξής στοιχεία που αφορούν το σύνολο των ερωτηθέντων και περιγράφονται και 

διαγραμματικά: 

Αναφορικά με το φύλο, το δείγμα φαίνεται μοιρασμένο, καθώς στο ερωτηματολόγιο 

απάντησαν 55 γυναίκες (51,9%) και 51 (48,1%) άντρες. Ηλικιακά διακρίνουμε ότι η 

μεγαλύτερη πλειοψηφία των απαντήσεων δίνεται από ηλικίες 26-35 που κατέχουν το 

68,9% των απαντήσεων. Οι άλλες δύο σημαντικές κατηγορίες είναι οι ηλικίες 18-25 και 

36-45 που κυμαίνονται περίπου στον ίδιο αριθμό απαντήσεων, 12,3% και 13,2% 

αντίστοιχα ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες δίνουν μόλις από 3 απαντήσεις (2,8%) για κάθε 

κατηγορία, 46-55 και 55+. Γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη διακύμανση 

απαντήσεων ηλικιακά και αυτό αιτιολογείται από τη μορφή του ερωτηματολογίου που 

ήταν ηλεκτρονικό. Οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες 

ώστε να μπορούν σε μεγάλο ποσοστό να δεχθούν ηλεκτρονικά μηνύματα πρόσκλησης 

στην έρευνα κατ’ αρχήν και έπειτα να μπορέσουν να συμπληρώσουν σωστά την φόρμα 

απαντήσεων. 

 

Γράφημα 1:  Δημογραφικά στοιχεία δείγματος – φύλο και ηλικία 
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Αναφορικά με την επαγγελματική κατάσταση, αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου τα 2/3 

των ερωτηθέντων (65,1%) απασχολούνται πλήρως, ενώ 10,4% δήλωσαν ότι έχουν 

μερική απασχόληση. Παράλληλα, 14,2% ήταν φοιτητές, ενώ 8,5% του δείγματος ήταν 

άνεργοι και μόλις 2 άτομα ήταν συνταξιούχοι.   

 

Γράφημα 2: Δημογραφικά στοιχεία δείγματος – Επαγγελματική κατάσταση 

 

Τέλος, στα πλαίσια της δημογραφικής έρευνας εντοπίζεται η συχνότητα επισκέψεων 

στο φαρμακείο, όπου πάνω από το μισό δείγμα επισκέπτεται αρκετά συχνά ένα 

φαρμακείο, δηλαδή 1-2 φορές το μήνα ενώ το 9,4% ακόμα πιο συχνά, 1-2 φορές την 

εβδομάδα. Αντίθετα, το υπόλοιπο 1/3 σχεδόν (34,9%) κάνει λίγες μόνο επισκέψεις το 

χρόνο σε φαρμακεία, ενώ 1 άτομο απάντησε σχεδόν ποτέ. 

 

Γράφημα 3: Δημογραφικά στοιχεία δείγματος – συχνότητα επίσκεψης σε φαρμακεία 
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Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των μέσων όρων για κάθε ερώτηση, 

τόσο για το κομμάτι των προσδοκιών όσο και των αντιλήψεων, καθώς και υπολογισμός 

του Gap Score, του κενού 5 της μεθοδολογίας SERVQUAL. Το Gap score υπολογίζεται 

για κάθε διάσταση αφαιρώντας το προσδοκώμενο από το αντιλαμβανόμενο μέσο όρο 

των απαντήσεων για κάθε μας ερώτηση, αφού κάθε ερώτηση αντανακλά σε μία από τις 

5 διαστάσεις της ποιότητας . Αρνητικό σκορ υποδηλώνει ότι η πραγματική υπηρεσία 

ήταν χαμηλότερης ποιότητας από την προσδοκώμενη.   

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣ

Η 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ

ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕ

ΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΕΝ

Ο 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

1 3,69 4,47 -0,78 

  2 4,14 4,81 -0,67 

  3 3,65 4,55 -0,9 

  4 3,11 4,42 -1,31 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 5 3,87 4,61 -0,74 

  6 3,88 4,48 -0,6 

  7 3,83 4,33 -0,5 

  8 3,83 3,91 -0,08 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣ

Η 

9 4,08 4,42 -0,34 

  10 3,87 3,76 0,11 

  11 3,94 3,94 0 

  12 3,5 3,55 -0,05 

ΕΓΓΥΗΣΗ 13 3,95 4,56 -0,61 

  14 4,23 4,58 -0,35 

  15 3,77 4,5 -0,73 

  16 3,94 4,19 -0,25 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗ

ΣΗ 

17 3,72 4,25 -0,53 

  18 3,61 3,98 -0,37 

  19 3,45 3,89 -0,44 

  20 3,1 3,65 -0,55 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ερωτήσεων για  αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες, προσδοκώμενες 

υπηρεσίες και Gap Score 
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Όπως αναφέραμε, οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις εξυπηρέτησης μετρήθηκαν με τη 

χρήση πενταβαθμιαίας κλίμακας Likert, επομένως τα υψηλότερα νούμερα 

υποδηλώνουν και υψηλότερα επίπεδα ποιότητας (αντιλαμβανόμενης και 

προσδοκώμενης αντίστοιχα). Κατά γενική ομολογία φαίνεται πως οι προσδοκίες των 

πελατών ξεπέρασαν τις αντιλήψεις τους, έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

αρνητικού gap score για όλα τα κριτήρια. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν η ερώτηση 

10 σχετικά με την εύρεση χρόνου απ’ τη μεριά του υπαλλήλου ώστε να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των πελατών, που σημείωσε θετικό gap score= 0,11 και η ερώτηση 11 (gap 

score = 0), σχετικά με την ατομική προσοχή που δίνει ο υπάλληλος του φαρμακείου 

όταν εξυπηρετεί τον πελάτη. Στην πρώτη περίπτωση η εξυπηρέτηση φαίνεται ότι 

ξεπέρασε τις προσδοκίες των πελατών ενώ στη δεύτερη φαίνεται οι προσδοκίες να 

ταυτίζονται με τις αντιλήψεις. Όσο πιο κοντά είναι οι τιμές των αντιλαμβανόμενων 

σκορ σε σχέση με τα προσδοκώμενα, τόσο υψηλότερο είναι το αντιλαμβανόμενο 

επίπεδο των υπηρεσιών. Φυσικά, είναι αναμενόμενο οι προσδοκίες των πελατών να 

ξεπερνούν τις τελικές αντιλήψεις, κάτι που φανερώνει πως υπάρχει πάντα περιθώριο 

βελτίωσης στις υπηρεσίες (Parasuraman et al., 1988). 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για κάθε διάσταση 

ομαδοποιημένα: 

 

Γράφημα 4: Αποτελέσματα απτής διάστασης 

Για την απτή διάστασης της ποιότητας οι ερωτήσεις αφορούσαν τον σύγχρονο 

εξοπλισμό του χώρου (1), την καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση του προσωπικού (2), 

τις ξεκάθαρες σημάνσεις και επιγραφές στο χώρο (3) και τέλος την ευκολία πρόσβασης 
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(4). Παρατηρούμε ότι υψηλότερες προσδοκίες αλλά και αντιλήψεις υπάρχουν για την 

εμφάνιση του προσωπικού ενώ αξιοσημείωτο μεγάλο κενό εντοπίζεται στη δυνατότητα 

πρόσβασης στο χώρο του φαρμακείου. 

 

Γράφημα 5: Αποτελέσματα διάστασης Αξιοπιστίας 

Στην μελέτη της αξιοπιστίας, οι ερωτήσεις αφορούσαν στο αν το φαρμακείο προσφέρει 

τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε (5), αν τις παρέχει στον χρόνο που υποσχέθηκε (6), αν οι 

εργαζόμενοι δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον (7) και κατά πόσο άμεση είναι η 

εξυπηρέτηση (8). Εδώ εντοπίζουμε ως σημαντικό παράγοντα την τήρηση των 

υποσχέσεων από τα φαρμακεία, κάτι που όμως εμφανίζει και το μεγαλύτερο κενό. 

 

Γράφημα 6: Αποτελέσματα διάστασης Ανταπόκρισης 
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Στη διάσταση της ανταπόκρισης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν οι 

υπάλληλοι τους εξυπηρετούν με προθυμία (9), αν βρίσκουν το χρόνο να ανταποκριθούν 

στις επιθυμίες τους (10), αν δίνουν την ατομική τους προσοχή (11) και τέλος αν είναι 

σε θέση να απαντήσουν τις ερωτήσεις των πελατών (12). Εδώ εντοπίζουμε πρώτη φορά 

θετικά κενά στην εύρεση χρόνου προς ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, 

καθώς και πλήρη ταύτιση προσδοκιών και αντιλήψεων στο κομμάτι της ατομικής 

προσοχής προς τον πελάτη. 

 

 

Γράφημα 7: Αποτελέσματα διάστασης Διασφάλισης 

 

Στο θέμα την διασφάλισης ερωτήθηκε αν η συμπεριφορά των εργαζομένων εμπνέει 

εμπιστοσύνη (13), αν οι πελάτες αισθάνονται ασφάλεια (14), αν οι υπάλληλοι είναι 

άρτια εκπαιδευμένοι (15) και τέλος αν εξυπηρετούν με χαμόγελο και οικειότητα (16). 

Εδώ υψηλές απαιτήσεις βλέπουμε να υπάρχουν σε όλα τα στοιχεία ενώ μεγαλύτερο 

κενό εμφανίζει το θέμα της κατάρτισης του προσωπικού. 
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Γράφημα 8: Αποτελέσματα διάστασης Ενσυναίσθησης 

Τέλος, στη διάσταση της ενσυναίσθησης ελέγχθηκε κατά πόσο οι προθέσεις του 

φαρμακείου είναι προς το συμφέρον του πελάτη (17), αν γίνονται κατανοητές οι 

ανάγκες του (18), αν διαχειρίζονται τα παράπονά του (19) και τέλος αν υπάρχει 

ευέλικτο ωράριο προς διευκόλυνσή του (20). 

  

Από τα στοιχεία των υπηρεσιών φαίνεται ότι τις υψηλότερες προσδοκίες έχουν η 

εμφάνιση του προσωπικού (Ερ.2: 4,81) και η εκπλήρωση των υποσχέσεων που δίνονται 

από την επιχείρηση (Ερ.5: 4,61). Αντίστοιχα υψηλές βαθμολογίες συναντάμε και στο 

θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών (Ερ.14: 4,58), της εμπιστοσύνης προς την 

επιχείρηση (Ερ.13: 4,56), την παράδοση των υπηρεσιών στον υποσχόμενο χρόνο (Ερ.6: 

4,48) και τον σύγχρονο εξοπλισμό του χώρου (Ερ.1: 4,47). Αντίστοιχα, στις 

αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες, υψηλότερες τιμές έχουν η ασφάλεια των συναλλαγών 

(Ερ.14: 4,23), η εμφάνιση του προσωπικού (Ερ.2: 4,14) και η προθυμία εξυπηρέτησης 

από το προσωπικό (Ερ.9: 4,08). Τέλος, σχετικά με τα κενά, εντοπίζουμε σημαντικά 

μεγαλύτερο κενό σε σχέση με τα υπόλοιπα στο θέμα της ευκολίας πρόσβασης στο 

φαρμακείο (Ερ.4: -1,31) ενώ υψηλά σκορ έχουν και το κομμάτι των σημάνσεων του 

χώρου (Ερ.3: -0,9), της ποιότητας του εξοπλισμού του χώρου (Ερ.1: -0,78), ενώ αξίζει 

να σημειωθεί και θέμα της εκπαίδευση του προσωπικού (Ερ.15: -0,73). 

Στη συνέχεια της ανάλυσης υπολογίστηκε το Total SERVQUAL Score, το οποίο και 

βρέθηκε ίσο με -0,48.  
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Το σκορ αυτό υπολογίζεται ως ο συνολικός μέσος όρος όλων των κενών που 

υπολογίστηκαν παραπάνω για κάθε ερώτηση. Η αρνητική συνολικά τιμή που βρέθηκε 

υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

εκπληρώνονται, αφήνοντας αρνητικό κενό στην τελική αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών, κάτι που θα οδηγήσει και σε δυσαρέσκεια ή απογοήτευση των πελατών.  

 

7.2. Έλεγχος αξιοπιστίας 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας ενός μοντέλου κρίνεται απαραίτητος κάθε φορά που πρόκειται 

να επεξεργαστούμε ερωτηματολόγια ερευνών ώστε να βεβαιώσουμε την ακρίβεια των 

μετρήσεων και επομένως των αποτελεσμάτων μας. Η ανάλυση αξιοπιστίας αναφέρεται 

στην εσωτερική συνοχή και συνάφεια του δείγματος και γίνεται με τη χρήση του 

συντελεστή Cronbach Alpha. Ο συντελεστής αυτός κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση 

σε κάθε έρευνα που χρησιμοποιεί ερωτήσεις κλίμακας και αποτελεί μια εξίσωση 

συσχέτισης των παραγόντων της κλίμακας που μελετάμε η οποία υπολογίζεται 

λαμβάνοντας πολλαπλές μετρήσεις πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Ο συντελεστής παίρνει 

τιμές από 0 έως 1, ενώ για να θεωρηθεί αξιόπιστο το δείγμα μας πρέπει η τιμή του να 

είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη από 0,7 (Cronbach, 1951). 

Παρακάτω δίδεται ο πίνακας με τα αποτελέσματα του ελέγχου για το δείγμα μας. 

 
Συντελεστής Cronbach Alpha 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Αντιλαμβανόμενη 

Υπηρεσία 

Προσδοκώμενη 

Υπηρεσία 

ΑΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 0,835 0,811 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 0,746 0,874 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 0,852 0,804 

ΕΓΓΥΗΣΗ 0,822 0,886 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 0,789 0,805 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 0,943 0,954 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα ελέγχου Cronbach Alpha 

 

Όπως φαίνεται και από τις τιμές του συντελεστή που είναι μεγαλύτερες του 0,7 για 

κάθε διάσταση χωριστά αλλά και συνολικά για τις αντιλαμβανόμενες και 

προσδοκώμενες υπηρεσίες, όλες οι ερωτήσεις εμφανίζουν συνάφεια και επομένως το 

μοντέλο μας είναι αξιόπιστο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλότερες τιμές στο δείκτη 
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έχουν τα στοιχεία της ανταπόκρισης (0,852) στην περίπτωση των αντιλήψεων ενώ της 

διασφάλισης για τις προσδοκίες (0,886). 

 

7.3. Ανάλυση συσχετίσεων 

Στο κομμάτι αυτό θα μελετήσουμε την ύπαρξη τυχόν συσχετίσεων στα κενά που 

υπολογίσαμε με τα δημογραφικά κριτήρια αλλά και μεταξύ των διαστάσεων που 

μελετώνται.  

Αρχικά αναζητήθηκε αν υπάρχει σχέση μεταξύ των κενών ποιότητας που 

υπολογίστηκαν για κάθε διάσταση ξεχωριστά, αν δηλαδή η ύπαρξη ενός μεγάλου κενού 

σε μια διάσταση σηματοδοτεί ότι θα υπάρχει μεγάλο ή όχι κενό και σε κάποια άλλη 

διάσταση. Για το λόγο αυτό, υπολογίστηκε ο συντελεστής Pearson  για τα κενά στις 5 

διαστάσεις της έρευνας ώστε να ανιχνευτούν τυχόν συσχετίσεις. Ο συντελεστής 

Pearson χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ δύο μεταβλητών καθώς 

και την εύρεση αναλογικότητας στη μεταξύ τους σχέση. Η συσχετιζόμενη σχέση μπορεί 

να έχει θετική η αρνητική αναλογικότητα, κάτι που φαίνεται από το αν η τιμή του 

συντελεστή r είναι θετική ή αρνητική αντίστοιχα. Για τιμές του δείκτη <0,2 θεωρείται 

ότι η σχέση είναι αμελητέα, ενώ όσο υψηλότερη η τιμή του τόσο σημαντικότερη η 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και ειδικότερα υψηλή συσχέτιση θεωρούμε ότι 

έχουμε για τιμές >0,6 (Bryman, 1988). 

 

ΚΕΝΑ 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Pearson 

Correlation 
1 ,612** ,507** ,738** ,616** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Pearson 

Correlation 
,612** 1 ,710** ,751** ,738** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 



 
39 

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Pearson 

Correlation 
,507** ,710** 1 ,715** ,667** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

ΕΓΓΥΗΣΗ Pearson 

Correlation 
,738** ,751** ,715** 1 ,714** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 106 106 106 106 106 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Pearson 

Correlation 
,616** ,738** ,667** ,714** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 106 106 106 106 106 

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

Πίνακας 4: Αποτελέσματα ελέγχου Pearson Correlation Test 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα συσχετίσεων, οι τιμές του δείκτη Pearson 

είναι αρκετά υψηλές για όλες τις διαστάσεις, κάτι που φανερώνει πως υπάρχει 

αναλογικότητα στις τιμές των υπολογιζόμενων κενών μεταξύ όλων των διαστάσεων. Το 

γεγονός ότι οι τιμές του sig. είναι μηδενικές, δηλαδή sig<0,05 δείχνει την αξιοπιστία 

του δείκτη Pearson κάθε φορά.  

Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα φαίνεται πως, η διάσταση της διασφάλισης 

έχει την υψηλότερη συσχέτιση με  όλες τις άλλες, με τιμές δείκτη 0,738 σε σχέση με 

την απτή διάσταση, 0,751 με την αξιοπιστία, 0,715 με την ανταπόκριση και 0,714 με 

την ενσυναίσθηση. Όλες οι υπόλοιπές σχέσεις φαίνεται να είναι εξαιρετικά σημαντικές 

με δείκτες r>0,6 με εξαίρεση τη σχέση απτής διάστασης και ανταπόκρισης (r=0,507) 

όπου θα την χαρακτηρίζαμε μέτρια. Αν αναλογιστεί κανείς τις ερωτήσεις που τίθενται 

στο ερωτηματολόγιο SERVQUAL εύκολα θα καταλάβει ότι κάποιες από αυτές έχουν 

συχνά παραπλήσιες έννοιες ή είναι αλληλοσυνδεόμενες, επομένως η ύπαρξη αυτών των 

σχέσεων είναι δεδομένη. Ειδικότερα δε για την ισχυρότερη σχέση που ανιχνεύτηκε, 

Αξιοπιστίας και Διασφάλισης καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για παράγοντες με υψηλή 

συνάφεια, κάτι που επιβεβαιώνεται και στην ανάλυσή μας.  
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Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι one-way ANOVA μεταξύ των 

υπολογιζόμενων κενών για κάθε διάσταση και των δημογραφικών χαρακτηριστικών, 

ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές των gap 

scores σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική κατάσταση και τέλος τη 

συχνότητα επίσκεψής σε ένα φαρμακείο.  

 

ANOVA 

ΚΕΝΑ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Between Groups ,042 1 ,042 ,052 ,820 

Within Groups 83,339 104 ,801   

Total 83,380 105    

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 1,057 1 1,057 1,512 ,222 

Within Groups 72,656 104 ,699   

Total 73,712 105    

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ

ΣΗ 

Between Groups 4,875 1 4,875 7,365 ,008 

Within Groups 68,844 104 ,662   

Total 73,719 105    

ΕΓΓΥΗΣΗ Between Groups 1,494 1 1,494 2,434 ,122 

Within Groups 63,843 104 ,614   

Total 65,337 105    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΣΗ 

Between Groups ,298 1 ,298 ,344 ,559 

Within Groups 89,867 104 ,864   

Total 90,165 105    

Πίνακας 5: Αποτελέσματα ελέγχου One-way ANOVA των διαστάσεων σε σχέση με το 

φύλο 

 

Όπως βλέπουμε οι συντελεστές sig. για όλες τις διαστάσεις είναι αρκετά υψηλοί που 

σημαίνει ότι δεν αιτιολογείται κάποια συσχέτιση μεταξύ του παράγοντα φύλου και των 

αποτελεσμάτων σε τιμές κενών ανά διάσταση. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η 

διάσταση της ανταπόκρισης όπου sig.=0,008 < 0,05 γεγονός που επισημαίνει μια 

διαφοροποίηση των αντιλήψεων μεταξύ αντρών και γυναικών στο θέμα της 

ανταπόκριση. Συγκεκριμένα, βρίσκοντας τον μέσο όρο των τιμών για τα υπολογιζόμενα 

κενά στους άντρες βλέπουμε ότι αυτός είναι 0,1520 ενώ για τις γυναίκες -0,277. 

Δηλαδή οι άντρες στη συγκεκριμένη διάσταση παρουσιάζουν κατά μέσο όρο θετικό gap 



 
41 

 

score, δηλαδή η τελική αντιλαμβανόμενη εμπειρία τους είναι υψηλότερη από τις 

προσδοκίες τους.  

Αντίστοιχοι έλεγχοι έγιναν και για την ηλικία, την επαγγελματική κατάσταση και τη 

συχνότητα επισκέψεων στο φαρμακείο: 

 

ANOVA 

ΚΕΝΑ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Between Groups 2,327 4 ,582 ,725 ,577 

Within Groups 81,054 101 ,803   

Total 83,380 105    

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups ,829 4 ,207 ,287 ,886 

Within Groups 72,884 101 ,722   

Total 73,712 105    

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ

ΣΗ 

Between Groups 2,301 4 ,575 ,814 ,519 

Within Groups 71,418 101 ,707   

Total 73,719 105    

ΕΓΓΥΗΣΗ Between Groups 3,234 4 ,808 1,315 ,270 

Within Groups 62,103 101 ,615   

Total 65,337 105    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΣΗ 

Between Groups 2,813 4 ,703 ,813 ,520 

Within Groups 87,352 101 ,865   

Total 90,165 105    

Πίνακας 6: Αποτελέσματα ελέγχου One-way ANOVA σε σχέση με την ηλικία 

 

Βλέπουμε ότι και εδώ οι δείκτες sig. έχουν πολύ υψηλές τιμές και επομένως δεν 

υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση σε καμία διάσταση σε σχέση με τον παράγοντα ηλικία. 

Παρακάτω βλέπουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με την επαγγελματική κατάσταση των 

ερωτηθέντων καθώς επίσης και με τη συχνότητα επισκέψεών τους στο φαρμακείο.  

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Between Groups 1,635 4 ,409 ,505 ,732 

Within Groups 81,745 101 ,809   

Total 83,380 105    
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 3,764 4 ,941 1,359 ,254 

Within Groups 69,948 101 ,693   

Total 73,712 105    

ΑΝΤΑΠΟΚΡ

ΙΣΗ 

Between Groups 1,917 4 ,479 ,674 ,612 

Within Groups 71,803 101 ,711   

Total 73,719 105    

ΕΓΓΥΗΣΗ Between Groups 2,009 4 ,502 ,801 ,527 

Within Groups 63,328 101 ,627   

Total 65,337 105    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΣΗ 

Between Groups 5,623 4 1,406 1,680 ,161 

Within Groups 84,542 101 ,837   

Total 90,165 105    

Πίνακας 7: Αποτελέσματα ελέγχου One-way ANOVAσε σχέση με την επαγγελματική 

κατάσταση 

 

 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Between Groups 3,910 3 1,303 1,673 ,178 

Within Groups 79,470 102 ,779   

Total 83,380 105    

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 1,444 3 ,481 ,679 ,567 

Within Groups 72,268 102 ,709   

Total 73,712 105    

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ

ΣΗ 

Between Groups 2,162 3 ,721 1,027 ,384 

Within Groups 71,557 102 ,702   

Total 73,719 105    

ΕΓΓΥΗΣΗ Between Groups 1,215 3 ,405 ,644 ,588 

Within Groups 64,123 102 ,629   

Total 65,337 105    

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘ

ΗΣΗ 

Between Groups 2,167 3 ,722 ,837 ,476 

Within Groups 87,998 102 ,863   

Total 90,165 105    

Πίνακας 8: Αποτελέσματα ελέγχου One-way ANOVA σε σχέση με την συχνότητα 

επίσκεψης 
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8. Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η συνολική αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών στα Ελληνικά φαρμακεία είναι χαμηλή και οι πελάτες έχουν 

υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με τις πραγματικές υπηρεσίες που λαμβάνουν τελικά. 

Αξιολογώντας τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών με βάση τη μεθοδολογία 

της SERVQUAL και την χρήση των κενών 5, φαίνεται ότι υπάρχει αρνητικό gap score  

σε όλες τις διαστάσεις που περιγράφουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Συνολικά, το 

Total SERVQUAL Score υπολογίστηκε ίσο με -0,48.  

Το Gap score αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη ελέγχου για καθεμία από τις 5 διαστάσεις 

της ποιότητας υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται πως τα μεγαλύτερα κενά 

υπάρχουν στο κομμάτι της απτής διάστασης. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη 

απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών βρέθηκε στο κομμάτι 

της ευκολίας πρόσβασης στο χώρο του φαρμακείου (gap score= -1,31), ενώ 

ακολουθούν οι ξεκάθαρες σημάνσεις (-0,9) και η σύγχρονη ή μη εικόνα του χώρου (-

0,78). Στη διάσταση της αξιοπιστίας, φαίνεται ότι προβληματικά είναι τα κομμάτια που 

αφορούν στην παράδοσης των υποσχόμενων υπηρεσιών (-0,74) αλλά και στη διάσταση 

της διασφάλισης η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού (-0,73). Σε αντίστοιχη έρευνα 

τους οι Mehta et al. (2014) εντόπισαν τις υψηλότερες τιμές των gap scores στου 

παράγοντες εκπαίδευση προσωπικού (-1,45) και ευκολία παρκαρίσματος / πρόσβασης 

(-1,43). Συνολικά ανά διάσταση,  ενώ στην παρούσα μελέτη εντοπίζονται υψηλότερά 

αρνητικά gap scores στην απτή διάσταση, η μελέτη των Adat et al. (2014) εκεί τα 

χαμηλότερα σκορ, ενώ τα υψηλότερα είναι στη διάσταση της ανταπόκρισης. Οι 

διαφορές αυτές μπορεί να σχετίζονται και με κοινωνικές διαφορές και τρόπο αντίληψης 

μεταξύ λαών. 

Αναφορικά με τα στοιχεία που εμφάνισαν τα χαμηλότερα gap score αξίζει να σημειωθεί 

ότι στην ερώτηση που αφορά το αν οι υπάλληλοι βρίσκουν χρόνο για να ανταποκριθούν 

στις επιθυμίες του πελάτη σημειώθηκε θετικό αποτέλεσμα, (gap score = 0,11) που 

σημαίνει ότι εδώ τα φαρμακεία καταφέρνουν να ανταποκριθούν αλλά και να 

ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών τους. Κάτι τέτοιο δεν εντοπίστηκε σε 

αντίστοιχες έρευνες της βιβλιογραφίας. Κατά κάποιον τρόπο αυτό θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί από τα στοιχεία που παραθέσαμε σχετικά με το πλήθος των 

λειτουργόντων φαρμακείων στην Ελλάδα αλλά και την αναλογία τους ανά κάτοικο σε 

σχέση με το εξωτερικό, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αριθμός αυτός φτάνει για να 
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υπερκαλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Ελληνικού κοινού, με αποτέλεσμα να μην 

συνωστίζονται και να μη δημιουργούνται ουρές στην εξυπηρέτηση. Παράλληλα, στην 

διάσταση της αξιοπιστίας εντοπίζουμε μηδενικό κενό στο κομμάτι της ατομικής 

προσοχής που δίνει ο υπάλληλος όταν εξυπηρετεί τον πελάτη. Και πάλι εδώ μπορούμε 

να πούμε ότι ο αριθμός των φαρμακείων και κατά συνέπεια των υπαλλήλων είναι 

αρκετός για να μπορούν να είναι διαθέσιμοι και να δίδουν την ατομική τους προσοχή 

κάθε φορά στον πελάτη  

Γίνεται σαφές, ότι τα σημεία αυτά που εμφανίζουν τα υψηλότερα αρνητικά gap scores 

θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στις προσπάθειες βελτίωσης που οφείλει να 

κάνει ένα φαρμακείο αν θέλει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να είναι 

ανταγωνιστικό. Φυσικά υπήρχαν και άλλα σημεία με κοντινές τιμές gap score, ωστόσο 

η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εστιάσει στα σημαντικότερα στοιχεία αλλά και να δει 

ποια έχουν μικρότερο κόστος βελτίωσης ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες 

ενέργειες κατά σειρά προτεραιότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, για την απτή διάσταση προτείνονται βελτιώσεις σε όλα τα σημεία, 

όπως ανακαίνιση του χώρου και του εξοπλισμού, τακτική καθαριότητα και τοποθέτηση 

των προϊόντων με κατάλληλες σημάνσεις και τέλος εφαρμογή κώδικα ενδυμασίας και 

προσεγμένης εμφάνισης για το προσωπικό. Στο θέμα της πρόσβασης είναι λογικό ότι 

λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν από την πλευρά των επιχειρήσεων ειδικά για 

φαρμακεία ου βρίσκονται εντός πυκνοκατοικημένων πόλεων, ωστόσο είναι απαραίτητο 

να τοποθετηθεί μπάρα πρόσβασης για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και 

να εξασφαλισθεί θέση παρκαρίσματος μπροστά στο κατάστημα. 

Σε θέματα αξιοπιστίας αλλά και ανταπόκρισης, είναι σαφές ότι όλο το προσωπικό του 

φαρμακείου πρέπει να συμμορφωθεί με τις γενικές οδηγίες της διοίκησης και να είναι 

πολύ προσεκτικό στις υποσχέσεις που δίνει, προσπαθώντας πάντα να τις τηρεί χρονικά 

και ποιοτικά. Παράλληλα, οφείλουν να αντιμετωπίζουν τον πελάτη ως ασθενή και να 

αναγνωρίζουν τον ρόλο τους ως πάροχοι υγείας, δείχνοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον  

για τα προβλήματα του κοινού αλλά και να τον εξυπηρετούν με προθυμία. 

Η διασφάλιση στα μάτια των πελατών μπορεί να εξασφαλισθεί σε μεγάλο βαθμό με την 

τακτική συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια κατάρτιση ώστε να εκπαιδεύεται και 

να βελτιώνεται συνεχώς, με τη χρήση σταθερού τόνου και εκφράσεων που εμπνέουν 

σιγουριά και εμπιστοσύνη αλλά και την χρήση οικείας προσφώνησης και χαμόγελου 

προς τους πελάτες. 
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Τέλος, στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, η διοίκηση θα πρέπει να εμπνέει το προσωπικό 

ώστε να εστιάζει σε μια πελατοκεντρική ή καλύτερα ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με 

έμφαση στις ατομικές και ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός και με στόχο να 

αντιμετωπίζει κάθε δυσαρέσκεια μετατρέποντάς την σε ικανοποίηση του πελάτη. 

Από την ανάλυση συσχέτισης που έγινε με τη χρήση του δείκτη Pearson φάνηκε πως, η 

διάσταση της διασφάλισης έχει την υψηλότερη συσχέτιση με  όλες τις άλλες, με τιμές 

δείκτη 0,738 σε σχέση με την απτή διάσταση, 0,751 με την αξιοπιστία, 0,715 με την 

ανταπόκριση και 0,714 με την ενσυναίσθηση. Αυτό εν μέρει είναι λογικό και 

δικαιολογημένο καθώς αν όλα τα άλλα στοιχεία, όπως ο χώρος και η εμφάνιση αυτού, 

τα άτομα και η προθυμία τους, η ταχύτητα και η αξιοπιστία της εξυπηρέτησης και τέλος 

η κατανόησης των αναγκών και η ένδειξη ενδιαφέροντος προς το συμφέρον του πελάτη 

οδηγούν σε μια συνολική αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να σημειωθεί ότι έλεγχος Pearson δεν βρέθηκε να πραγματοποιήθηκε σε καμία έρευνα 

από αυτές στις οποίες βασίστηκε η παρούσα  εργασία. 

Σχετικά με τους ελέγχους συσχέτισης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, είδαμε ότι 

στοιχεία όπως η ηλικία, η επαγγελματική κατάσταση και η συχνότητα επίσκεψης σε 

φαρμακεία δεν επηρέαζε τα αποτελέσματα των ερωτηθέντων. Αναφορικά με τον 

παράγοντα φύλο, βρέθηκε ότι μόνο στη διάσταση της ανταπόκρισης παρουσιάζεται 

διαφοροποίηση μεταξύ αντρών και γυναικών, όπου οι άντρες στη συγκεκριμένη 

διάσταση παρουσιάζουν κατά μέσο όρο θετικό gap score, δηλαδή η τελική 

αντιλαμβανόμενη εμπειρία τους είναι υψηλότερη από τις προσδοκίες τους ενώ οι 

γυναίκες αρνητικό. Στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, βρέθηκε μόνο μία αναφορά 

αντίστοιχης συσχέτισης στην έρευνα των Adat et al. (2014) όπου αναγνωρίστηκε 

συσχέτιση του φύλου με μία ερώτηση από τις διαστάσεις της ανταπόκρισης με τη 

χρήση ελέγχου Chi-square. 

Καταλήγοντας, έχει αναφερθεί ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην προσφορά 

υπηρεσιών ποιότητας προς τους πελάτες είναι η αξιοπιστία, και επομένως ο κλάδος των 

φαρμακείων οφείλει να δώσει έμφαση στο κομμάτι αυτό ώστε να αποκτήσει το 

πλεονέκτημα στην παροχή ανώτερων υπηρεσιών  (Chowdhary & Prakash, 2007). Η 

χρήση της SERVQUAL από τους ιδιοκτήτες φαρμακείων μπορεί να αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο για να αναγνωρίσουν το επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες που 

παρέχουν και να εντοπίσουν σημεία που χρίζουν βελτίωσης. 



 
46 

 

Είναι σαφές ότι η διοίκηση ενός φαρμακείου που θέλει να είναι ανταγωνιστικό και να 

παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό οφείλει να εξασφαλίσει 

του κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και διασφάλισης της πρότυπης συμπεριφοράς 

των εργαζομένων του, ώστε να παρέχουν στο κοινό τις υπηρεσίες που υπόσχονται, στον 

χρόνο που τα υπόσχονται και να δείχνουν αφοσίωση στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του κάθε πελάτη. Άλλωστε, όπως έχει αναφερθεί η παροχή υπηρεσιών 

απαιτείται να είναι όσο γίνεται εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

κάθε καταναλωτή (Dehghan et al., 2012). Τέλος, τόσοι οι Penceliah et al. (2015) όσο 

και οι Adat et al. (2014) καταλήγουν ότι οι πελάτες επιζητούν κυρίως υψηλότερα 

επίπεδα ενσυναίσθησης, δηλαδή κατανόησης και προσωπικής επαφής, επομένως 

συστήνεται ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο στην παροχή υπηρεσιών από τα ελληνικά 

φαρμακεία. Αυτό φυσικά συμβαδίζει με τον κοινωνικό ρόλο και την υπόσταση του 

φαρμακείου, το οποίο παρέχει λύσεις, υποστήριξη και καθοδήγηση στον πελάτη – 

ασθενή. Στη δική μας έρευνα φάνηκε ότι υψηλότερες απαιτήσεις είχαν οι πελάτες στο 

κομμάτι τις απτής διάστασης και της διασφάλισης ενώ λιγότερο σε ότι αφορά την 

ενσυναίσθηση. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εν μέρει επειδή η ελληνική 

κοινωνία έχει πιο παραδοσιακό χαρακτήρα και έχει μείνει βαθιά στις αντιλήψεις της ότι 

ο φαρμακοποιός είναι λειτουργός και σύμβουλος, καταλαβαίνει τις ανάγκες του κόσμου 

και είναι κοντά του, επομένως θεωρεί δεδομένα κάποια στοιχεία ενσυναίσθησης. Από 

την άλλη μεριά, το θέμα του ωραρίου των φαρμακείων που αποτελεί δείκτη για την 

ενσυναίσθηση είναι κάτι που τον τελευταίο χρόνο έχει έρθει στο προσκήνιο και είναι 

ελεύθερο ώστε το κάθε κατάστημα να επιλέγει τις ώρες εξυπηρέτησης, καθώς μέχρι 

πρότινος υπήρχε συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας για όλα τα φαρμακεία. 
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9.  Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικές προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ελέγχου και μέτρησης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ελληνικά φαρμακεία. Έγινε προσπάθεια 

μέτρησης των προσδοκιών που έχουν οι πελάτες καθώς και των αντιλήψεων μετά τη 

χρήση των υπηρεσιών. Όπως είναι λογικό σε μια τόσο πρωταρχική έρευνα υπήρξαν 

αρκετοί περιορισμοί. 

Αρχικά, το δείγμα που συλλέχθηκε αποτελούνταν από 106 άτομα, μέγεθος που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί μικρό και ανεπαρκές για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων, 

όπως για παράδειγμα παραγοντική ανάλυση. Παρ’ όλο που αντίστοιχες έρευνες στις 

οποίες στηρίχθηκε η εργασία διεξήχθησαν και με δείγμα 100-150 ατόμων υπήρχαν 

άλλες που συγκέντρωσαν 400 άτομα, καταλήγοντας σε πιο αντιπροσωπευτικά 

συμπεράσματα. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε το δείγμα μας αποτελούνταν κατά 

πλειοψηφία από ηλικίες μεταξύ 25-45 ετών με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τόσο 

αντιπροσωπευτικά οι μεγαλύτερες ηλικίες που αποτελούν και ένα αξιόλογο ποσοστό 

του πελατολογίου ενός φαρμακείου.  

Επιπρόσθετα, στη μελέτη SERVQUAL που διενεργήθηκε δεν μετρήθηκαν δείκτες 

στάθμισης για τους παράγοντες κάθε διάστασης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

διαφορετικά συμπεράσματα.  

Τέλος, γεωγραφικά η έρευνα ήταν περιορισμένη μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

κάτι που πάλι μπορεί να αποτελεί παράγοντα αδυναμίας στην γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού.  

Σίγουρα η παρούσα έρευνα αποτελεί σημαντικό μοχλό έναρξης για περαιτέρω 

αναλύσεις στο κλάδο των φαρμακείων, οι οποίες θα δώσουν παραπάνω στοιχεία για τις 

αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες που παρέχουν αυτά στο καταναλωτικό τους κοινό και θα 

βοηθήσουν τις διοικήσεις να εντοπίσουν αδυναμίες και να εφαρμόσουν βελτιώσεις. Για 

το λόγο αυτό προτείνεται η διεύρυνση της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα 

πληθυσμού, η ανάπτυξη αντίστοιχης έρευνας με χρήση σταθμικού δείκτη για να 

προσδιοριστούν οι διαστάσεις ποιότητας που οι πελάτες θεωρούν πιο σημαντικές, 

καθώς επίσης και η μελέτη των 4 υπολοίπων κενών της θεωρίας SERVQUAL και 

τέλος, η χρήση της σαν εργαλείο ελέγχου για κάθε ατομικό φαρμακείο που θέλει να 

αξιολογήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει ώστε να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.   
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Προσαρτήματα 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε προς συμπλήρωση έγινε μέσα της ιστοσελίδας 

google.forms και είχε την εξής δομή: 

 

Ποιότητα υπηρεσιών στα Ελληνικά Ιδιωτικά Φαρμακεία 

 

Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Ελληνικά Φαρμακεία με 

τη μέθοδο SERVQUAL, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του προγράμματος ΜΒΑ 

του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από την φοιτήτρια Δημητριάδου Δάφνη - Άννα.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη που έχουν τις ίδιες ερωτήσεις. Το πρώτο 

μέρος αφορά τις προσδοκίες που έχετε οι ίδιοι για την ποιότητα εξυπηρέτησης από ένα 

φαρμακείο, ενώ το δεύτερο την πραγματική εμπειρία εξυπηρέτησης που λαμβάνετε από 

τα φαρμακεία που επισκέπτεστε. 

 

Προσδοκίες 

Παρακαλώ απαντήστε με βάση το ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι "πρέπει να 

διαθέτουν" τα Ελληνικά φαρμακεία ώστε να θεωρείτε ότι παρέχουν ποιότητα 

υπηρεσιών. Βαθμολογήστε σε κλίμακα από 1 έως 5, όπου 1 είναι διαφωνώ απόλυτα και 

5 συμφωνώ απόλυτα. 

1. Το φαρμακείο πρέπει να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό  

2. Οι εργαζόμενοι στο φαρμακείο πρέπει να έχουν καθαρή και προσεγμένη 

εμφάνιση  

3. Θα πρέπει να υπάρχουν καθαρές επιγραφές και σημάνσεις προϊόντων στο χώρο 

του φαρμακείου  

4. Η πρόσβαση στο φαρμακείο θα πρέπει να είναι εύκολη (παρκάρισμα, ράμπα 

εισόδου κ.α.  
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5. Το φαρμακείο οφείλει να παρέχει την εξυπηρέτηση που υποσχέθηκε  

6. Το φαρμακείο οφείλει να παρέχει την εξυπηρέτηση στο χρόνο που υποσχέθηκε 

7. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου πρέπει να δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για 

το πρόβλημα που αντιμετωπίζω  

8. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου πρέπει να με εξυπηρετούν άμεσα  

9. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου πρέπει να με εξυπηρετούν με προθυμία  

10. Οι υπάλληλοι θα πρέπει πάντα να βρίσκουν το χρόνο να ανταποκριθούν στις 

επιθυμίες μου 

11. Θα πρέπει να δέχομαι την ατομική προσοχή του υπαλλήλου που με εξυπηρετεί 

12. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να απαντήσουν σε κάθε ερώτησή μου 

13. Η συμπεριφορά των εργαζομένων θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη  

14. Θα πρέπει να αισθάνομαι ασφάλεια στις συναλλαγές μου με το φαρμακείο 

15. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι ώστε να 

με κατευθύνουν/συμβουλεύσουν 

16. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι χαμογελαστό και να εμπνέει οικειότητα  

17. Το φαρμακείο θα πρέπει να έχει στις προθέσεις του το συμφέρον και το καλό 

μου  

18. Το προσωπικό του φαρμακείου θα πρέπει να καταλαβαίνει τις ιδιαίτερες 

ανάγκες μου 

19. Το προσωπικό του φαρμακείου θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα 

παράπονά μου 

20. Το φαρμακείο θα πρέπει να έχει ευέλικτο ωράριο προς διευκόλυνσή μου  

 

Εμπειρία - Αντίληψη Εξυπηρέτησης 

Παρακαλώ απαντήστε με βάση την πραγματική εμπειρία εξυπηρέτησης που 

αποκομίζετε από το φαρμακείο που κατά μέσο όρο επισκέπτεστε πιο τακτικά. 

Βαθμολογήστε σε κλίμακα από 1 έως 5, όπου 1 είναι διαφωνώ απόλυτα και 5 συμφωνώ 

απόλυτα. 

1. Το φαρμακείο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό 

2. Οι εργαζόμενοι στο φαρμακείο έχουν καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση  

3. Υπάρχουν καθαρές επιγραφές και σημάνσεις προϊόντων στο χώρο του 

φαρμακείου  

4. Η πρόσβαση στο φαρμακείο είναι εύκολη (παρκάρισμα, ράμπα εισόδου κ.α.) 
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5. Το φαρμακείο παρέχει την εξυπηρέτηση που υποσχέθηκε  

6. Το φαρμακείο παρέχει την εξυπηρέτηση στο χρόνο που υποσχέθηκε  

7. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου δείχνουν ειλικρινές ενδιαφέρον για το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζω  

8. Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου με εξυπηρετούν άμεσα  

9. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου με εξυπηρετούν με προθυμία  

10. Οι υπάλληλοι βρίσκουν το χρόνο να ανταποκριθούν στις επιθυμίες μου  

11. Δέχομαι την ατομική προσοχή του υπαλλήλου που με εξυπηρετεί  

12. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απαντήσουν σε κάθε ερώτησή μου  

13. Η συμπεριφορά των εργαζομένων εμπνέει εμπιστοσύνη  

14. Αισθάνομαι ασφάλεια στις συναλλαγές μου με το φαρμακείο  

15. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου είναι άρτια εκπαιδευμένοι ώστε να με 

κατευθύνουν/συμβουλεύσουν  

16. Το προσωπικό είναι χαμογελαστό και εμπνέει οικειότητα  

17. Το φαρμακείο έχει στις προθέσεις του το συμφέρον και το καλό μου  

18. Το προσωπικό του φαρμακείου καταλαβαίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες μου  

19. Το προσωπικό του φαρμακείου είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα παράπονά μου 

20. Το φαρμακείο έχει ευέλικτο ωράριο προς διευκόλυνσή μου  

 

Φύλο: Άντρας   

 Γυναίκα   

Ηλικία: 18-25 Πόσο συχνά επισκέπτεστε 

ένα φαρμακείο; 

Σχεδόν ποτέ 

1-2 φ/χρόνο 

 26-35  1-2 φ/μήνα 

 36-45  1-2 φ/εβδομάδα 

 46-55   

 55+   

Επαγγελματική  

κατάσταση: 

Πλήρης απασχόληση 

Μερική απασχόληση 

Άνεργος 

Φοιτητής / σπουδαστής 

Συνταξιούχος 
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Πίνακες Ελέγχων στο SPSS 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 51 48,1 48,1 48,1 

Γυναίκα 55 51,9 51,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-24 14 13,2 13,2 13,2 

25-36 73 68,9 68,9 82,1 

36-45 14 13,2 13,2 95,3 

46-55 2 1,9 1,9 97,2 

55+ 3 2,8 2,8 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 

Εργασία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πλήρης απασχόληση 69 65,1 65,1 65,1 

μερική απασχόληση 11 10,4 10,4 75,5 

άνεργος 9 8,5 8,5 84,0 

φοιτητής/σπουδαστής 15 14,2 14,2 98,1 

συνταξιούχος 2 1,9 1,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

 

 

 

Συχνότητα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 φ/εβδομάδα 10 9,4 9,4 9,4 

1-2 φ/μήνα 58 54,7 54,7 64,2 

1-2 φ/χρόνο 37 34,9 34,9 99,1 

σχεδόν ποτέ 1 ,9 ,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  
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Μ.Ο. και τυπική απόκλιση για τις ερωτήσεις που αφορούν τις προσδοκώμενες 

υπηρεσίες: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ET1 106 1 5 4,47 ,897 

ET2 106 1 5 4,81 ,634 

ET3 106 1 5 4,55 ,770 

ET4 106 1 5 4,42 ,924 

ERL1 106 1 5 4,61 ,670 

ERL2 106 1 5 4,48 ,733 

ERL3 106 1 5 4,33 ,913 

ERL4 106 1 5 3,91 ,931 

ERS1 106 1 5 4,42 ,743 

ERS2 106 1 5 3,76 ,921 

ERS3 106 1 5 3,94 ,984 

ERS4 106 1 5 3,55 1,070 

EA1 106 1 5 4,56 ,744 

EA2 106 1 5 4,58 ,730 

EA3 106 1 5 4,50 ,784 

EA4 106 1 5 4,19 ,874 

EE1 106 1 5 4,25 ,829 

EE2 106 1 5 3,98 ,946 

EE3 106 1 5 3,89 ,908 

EE4 106 1 5 3,65 1,122 

Valid N (listwise) 106     

 

 

Μ.Ο και τυπική απόκλιση για τις ερωτήσεις που αφορούν τις αντιλαμβανόμενες 

υπηρεσίες: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PT1 106 1 5 3,69 ,989 

PT2 106 1 5 4,14 ,899 

PT3 106 1 5 3,65 1,087 

PT4 106 1 5 3,11 1,237 

PRL1 106 1 5 3,87 ,906 

PRL2 106 1 5 3,88 ,973 

PRL3 106 1 5 3,83 1,134 

PRL4 106 1 5 3,83 ,810 

PRS1 106 1 5 4,08 ,947 

PRS2 106 1 5 3,87 ,874 

PRS3 106 1 5 3,94 ,934 
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PRS4 106 1 5 3,50 1,017 

PA1 106 1 5 3,95 1,027 

PA2 106 1 5 4,23 ,876 

PA3 106 1 5 3,77 1,017 

PA4 106 1 5 3,94 1,022 

PE1 106 1 5 3,72 1,067 

PE2 106 1 5 3,61 1,020 

PE3 106 1 5 3,45 1,025 

PE4 106 1 5 3,10 1,211 

Valid N (listwise) 106     

 

Μ.Ο. και τυπική απόκλιση για το υπολογιζόμενο κενό σε κάθε ερώτηση: 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

GAPT1 106 -4,00 2,00 -,7830 1,07796 

GAPT2 106 -3,00 1,00 -,6698 ,86983 

GAPT3 106 -3,00 2,00 -,8962 1,11209 

GAPT4 106 -4,00 3,00 -1,3019 1,55024 

GAPRL1 106 -3,00 2,00 -,7453 ,99581 

GAPRL2 106 -3,00 2,00 -,6038 1,10133 

GAPRL3 106 -4,00 3,00 -,5000 1,15676 

GAPRL4 106 -2,00 4,00 -,0755 1,04834 

GAPRS1 106 -3,00 2,00 -,3396 ,99414 

GAPRS2 106 -4,00 2,00 ,1038 1,09483 

GAPRS3 106 -2,00 2,00 ,0000 ,93605 

GAPRS4 106 -4,00 3,00 -,0472 1,26025 

GAPA1 106 -4,00 1,00 -,6038 ,98251 

GAPA2 106 -3,00 2,00 -,3491 ,87333 

GAPA3 106 -4,00 1,00 -,7264 1,07378 

GAPA4 106 -3,00 3,00 -,2453 1,06736 

GAPE1 106 -4,00 2,00 -,5377 1,10561 

GAPE2 106 -4,00 3,00 -,3679 1,16558 

GPE3 106 -3,00 3,00 -,4340 1,21905 

GAPE4 106 -4,00 4,00 -,5472 1,42182 

Valid N (listwise) 106     

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,821 ,835 4 

Προσδοκίες 

Απτή Διάσταση: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,799 ,811 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,728 ,746 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,868 ,874 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,843 ,852 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,804 ,804 4 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Αντιλήψεις 

Απτή Διάσταση: 

Αντιλήψεις 

Αξιοπιστία: 

Προσδοκίες 

Αξιοπιστία: 

Αντιλήψεις 

Ανταπόκριση: 

Προσδοκίες 

Ανταπόκριση: 

Αντιλήψεις 

Ανταπόκριση: 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,813 ,822 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,886 ,886 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,778 ,789 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,795 ,805 4 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,939 ,943 20 

 

Reliability Statistics 

Προσδοκίες 

Εγγύηση: 

Αντιλήψεις 

Ενσυναίσθηση: 

Προσδοκίες 

Ενσυναίσθηση: 

Σύνολο 

Αντιλήψεων: 
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PEARSON TEST 

Correlations 

 GAPT GAPRL GAPRS GAPA GAPE 

GAPT Pearson Correlation 1 ,612** ,507** ,738** ,616** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

GAPRL Pearson Correlation ,612** 1 ,710** ,751** ,738** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

GAPRS Pearson Correlation ,507** ,710** 1 ,715** ,667** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 106 106 106 106 106 

GAPA Pearson Correlation ,738** ,751** ,715** 1 ,714** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 106 106 106 106 106 

GAPE Pearson Correlation ,616** ,738** ,667** ,714** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 106 106 106 106 106 

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

 

 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,953 ,954 20 

Σύνολο 

Προσδοκιών: 


