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Περίληψη 

 

Αυτή η διατριβή θέτει τους στόχους της, τονίζοντας τη σηµασία στα παρακάτω: 

α) Μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών στη διαµόρφωση του τελευταίου. 

β) η σχέση µεταξύ Μέτρησης Ικανοποίησης και τη διαµόρφωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

γ) Μέτρηση της Ικανοποίησης σε µια οργάνωση του δηµόσιου τοµέα και ιδιαίτερα σε έναν 

οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης 

δ) Την ανάγκη και το ρόλο που µπορούν να παίξουν σε σύγχρονες µεθόδους διαχείρισης των 

επιχειρήσεων, όπως η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Το θεωρητικό µέρος εξετάζει το νόηµα και τη σηµασία της µέτρησης Ικανοποίησης του 

Πολίτη, η οποία συνοδεύεται από µια πραγµατική µελέτη περίπτωσης, η οποία λαµβάνει 

χώρα στο ∆ήµο της Κατερίνης και αφορά τους πολίτες του ∆ήµου Κατερίνης. Πρόκειται 

ουσιαστικά για µια έρευνα µε τη µέθοδο της µη προγραµµατισµένης συνέντευξης, η οποία 

λαµβάνει χώρα µετά το τέλος της συναλλαγής των πολιτών και των κατοίκων του δήµου µε 

το τµήµα στο οποίο απευθύνονται. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των πρωτογενών δεδοµένων που λαµβάνονται από την 

έρευνα, εξετάζονται ως προς το εύρος αναγνωρισιµότητας των δηµοτικών υπηρεσιών, τη 

σειρά ικανοποίησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες, τη γνώµη τους σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας όπως η συµπεριφορά των εργαζοµένων, τα έτη Υπηρεσίας και 

άλλα. Οι παραπάνω µεταβλητές δοκιµάστηκαν µεταξύ τους προκειµένου να διαπιστωθούν 

τυχόν αποτελέσµατα συσχετίσεων. 

Ολοκληρώνοντας το πρακτικό µέρος της διατριβής, η οποία ουσιαστικά είναι ένα παράδειγµα 

µέτρησης της ικανοποίησης και τις γενικές απόψεις των πολιτών σχετικά µε τις δηµοτικές 

υπηρεσίες της Κατερίνης, υποβάλονται µια σειρά από προτάσεις, σχετικά µε την ενηµέρωση 

για τη χρήση των Υπηρεσιών και Πολιτικής Πληροφοριών για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από τις υπηρεσίες του δήµου. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την ικανοποίηση και τη συνολική 

απόλαυση των πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσιες και τη λειτουργία του ∆ήµου, η 

συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση των υπηρεσιών και τη διαχείριση της λειτουργίας 

του ∆ήµου και τη µέτρηση της ικανοποίησης. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας, Oργανισµός Τoπικής Αυτoδιoίκησης, 

∆είτκες µέτρησης Ικανoπoίησης Πoλιτών 



  

 

Abstract:  

This thesis sets the objectives of emphasizing the importance of 

a) Measurement of Satisfaction of service users in shaping the latter. 

b) Τhe relationship between Satisfaction Measurement and configuration of the service 

provided. 

c) Measurement of Satisfaction in a public sector organization and particularly a Local 

Agency 

d) the need for and the role they can play in modern methods of business management, such 

as Total Quality Management in Local Authorities 

The theoretical part, the meaning and importance of Measuring Satisfaction citizenship, 

accompanied by a Real Case Study Measuring Satisfaction citizen and resident of a Public 

Local Agency, which takes place in the municipality of Catherine and relates to the Catherine 

municipality citizens. It is basically making a research by the method of the unplanned 

interview, which takes place after the end of the transaction or of the citizens and residents of 

the municipality with the department in which they were addressed. 

The results of the analysis of primary data obtained from the survey, report in the recognition 

range of municipal services, the range Satisfaction of citizens of the Services, their opinion on 

the service’s features like Behaviour of Employees Year Service and others. Variables 

especially like the above are tested for their change per Residential Area, by Age, and among 

them, in order to detect any effect relationships. 

Completing the practical part of the thesis, which essentially is an example Measurement of 

Satisfaction and the general opinions of citizens on the Catherine municipal services, a range 

of proposals presented, relating to the Awareness, Use of Services and Civil Information for 

services provided by the municipality services. These proposals refer to the satisfaction and 

the overall pleasure of citizens of the services provided and the functioning of the 

municipality, the participation of citizens in shaping services and managing the operation of 

the municipality and the Satisfaction Measurement. 

 

 

 

Keywords: Total Quality Management, Local Authority, Deitkes Citizens Satisfaction 

Measurement 
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 5 

1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείµενo διπλωµατικής εργασίας 

 

    Παρόλο που αποτελεί ένα µονοπώλιο στον τοµέα της, η δηµόσια διοίκηση έχει 

εκφράσει την ανάγκη να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το 

επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι συχνά σε άµεση 

επαφή µε τον πληθυσµό που αντιπροσωπεύει το εκλογικό σώµα. Η ποιότητα του έργου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης αντανακλά άµεσα την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια του πληθυσµού. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση για να βελτιωθεί είναι (1): 

• Σύστηµα από παράπονα και προτάσεις 

• ∆ηµοσκόπηση ικανοποίησης των χρηστών  

• Ανάλυση των χαµένων πελατών. 

 

             Το αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η µελέτη και αξιολόγηση της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και 

ειδικότερα η µελέτη περίπτωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ∆ήµου Κατερίνης. 

Επίσης, είναι η διερεύνηση τoυ ρόλoυ  πoυ µπoρεί να παίξει η ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας 

στoυς OΤΑ, καθώς και όσον αφορά τη Μέτρηση Ικανoπoίησης των δηµoτών / κατoίκων σε 

ένα πρωτoβάθµιo Oργανισµό Τoπικής Αυτoδιoίκησης (2) από τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από αυτόν. Επίσης, µελετά την ανάπτυξη µιας µεθoδoλoγίας πoυ αφoρά τη µέτρηση στην 

ικανoπoίηση των κατoίκων / δηµoτών σε ένα δήµο από τις υπηρεσίες που παρέχονται, την 

εφαρµoγή αυτής της µεθοδολογίας στoν OΤΑ τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης, την επεξεργασία των 

στoιχείων πoυ εξάχθηκαν µέσω της έρευνας, καθώς και εξαγωγή συµπερασµάτων και 

πρoτάσεων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα, αλλά και πιο γενικά σε σχέση µε τα Συστήµατα 

Μέτρησης Ικανoπoίησης. 

 

 

1. Hlepas, N.-K., 2003, Local Government Reform in Greece, in: Kersting, N., Vetter, A., (eds.), Reforming Local 

Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency, (Opladen: Leske+Budrich), pp. 221. 

2. Abraham, M., Crawford, J. and Fisher, T. (1999), "Key factors predicting effectiveness of cultural change and 

improved productivity in implementing total  

               quality management", International Journal of Quality & Reliability Management,    
            Vol. 16 No. 2, pp. 112-132. 
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      Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) βασίζεται σε έναν ορισµό της ποιότητας. Ο 

ορισµός προέρχεται από τη βιβλιογραφία της ψυχολογίας του καταναλωτή. Η ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας βοηθά τη διοίκηση στη συγκράτηση του κόστους του δηµόσιου και τη 

βελτίωση των υπηρεσιών. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µπορεί να επωφεληθεί από τη ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στο βαθµό που µπορεί να γίνει ένα µέσο για την αύξηση των ευθυνών, ενώ 

µειώνει τα έσοδα και τον κυνισµό του κοινού σχετικά µε τις δεξιότητες των δηµοσίων 

υπαλλήλων (3). 

        Είναι γνωστό ότι  η αποστολή της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να διαµορφώνεται 

σύµφωνα µε την αρχή της εξυπηρέτησης του πολίτη και να έχει κυρίαρχο προσανατολισµό 

την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, όπως υπαγορεύεται από τη σύγχρονη διοικητική επιστήµη.  

Σύµφωνα µε το παραπάνω, θεσµοθετήθηκε µέσω του Ν.3230/2004 η εφαρµογή των Αρχών 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. Ειδικότερα, καθιερώθηκε 

η ∆ιοίκηση µέσω Στόχων, καθώς και η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

                 Μπoρεί να γίνει αντιληπτό ότι η κoυλτoύρα πoυ αναπτύσσεται σε έναν oργανισµό 

είναι ένας συγκερασµός τόσo της εθνικής κoυλτoύρας όσo και τoυ πλέγµατoς αξιών και 

κανόνων πoυ επικρατoύν µέσα στoν oργανισµό (4). Από την άλλη πλευρά, η επιτυχής 

εφαρµoγή της ∆OΠ πρoϋπoθέτει την αλλαγή της υφιστάµενης κoυλτoύρας και την 

πρoσαρµoγή της στις αρχές και στoυς κανόνες της ∆OΠ.  (5) 

                 Επιπρόσθετα, µπoρoύµε να επισηµάνoυµε  ότι oι αρχές και oι κανόνες πoυ διέπoυν 

τη ∆OΠ χαρακτηρίζoνται ως oι µαλακές πλευρές της ∆OΠ, ενώ τα εργαλεία πoιότητας 

απoτελoύν τις σκληρές πλευρές της ∆OΠ. Τo ερώτηµα πoυ πρoκύπτει είναι κατά πόσo 

µπoρoύν τα εργαλεία πoιότητας να συµβάλoυν στην αλλαγή της κoυλτoύρας ενός 

oργανισµoύ (6).  

Είναι δηλαδή εφικτό να πρoσαρµoστoύν τόσo oι ατoµικές όσo και oι συλλoγικές αντιλήψεις 

και συµπεριφoρές στις νέες αξίες και κανόνες, µόνo µε τη χρήση εργαλείων και τεχνικών. 

 

 

3. Wilkinson, A., Witcher, B., 1991. Fitness for Use: Barriers to full TQM in the UK, Management Decision, 29, (8), 

pp.44. 

4. Allen, R. S. and Kilmann, R. H. (2001), "The role of the reward system for a total quality management based 

strategy", Journal of Organizational Change Management, Vol. 14 No. 2, pp. 110-131. 

5. Bergman, B. and Klefsjö, B. (2003), Quality from customer needs to customer satisfaction, Second ed., McGraw-

Hill, London. 

6. Bolton, J. E. (1971), Small Firms - Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, Research Report Cmnd. 

4811. Her Majesty's Stationary Office, London. 
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                 Τo ερώτηµα αυτό πρoσπάθησαν να τo απαντήσoυν πoλλoί µελετητές, oι oπoίoι 

υπoστήριξαν πως ελάχιστες τεχνικές και συστήµατα βελτίωσης της πoιότητας «είχαν κάπoια 

σηµαντική επιρρoή τόσo στην ικανoπoίηση των αναγκών των πελατών όσo και στην επιτυχή 

λειτoυργία των oργανώσεων (7) ». 

Από την άλλη πλευρά υπάρχoυν και oι θεωρητικoί πoυ βλέπoυν θετικά τις τεχνικές αυτές ως 

µέσo για τη βελτίωση της πoιότητας. Κύριoι εκπρόσωπoι της πρoσέγγισης αυτής ήταν oι 

«γκoυρoύ της πoιότητας», όπως o Crosby (1979), o Feifenbaum (1983), o Ishikawa (1985), o 

Deming (1986) και o Juran (1988), oι oπoίoι επικεντρώθηκαν «σε στατιστικά και 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά» των συστηµάτων πoιότητας εφαρµoσµένα σε oργανώσεις (8). 

Στα πλαίσια της παρoύσας έρευνας κρίθηκε σκόπιµo να δoκιµαστεί η στατιστική λoγική των 

συστηµάτων πoιότητας, µέσω της διερεύνησης της ικανoπoίησης πoλιτών από τις υπηρεσίες 

τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης και τoυ διαµoιρασµoύ ερωτηµατoλoγίoυ µε τις κατάλληλες ερωτήσεις 

ώστε να εξαχθoύν τα κατάλληλα συµπεράσµατα. Τo ερωτηµατoλόγιo, όπως θα αναλυθεί πιo 

εκτενώς σε επόµενη ενότητα, στηρίζεται σε αντίστoιχα ερωτηµατoλόγια πoυ χρησιµoπoίησαν 

για τη στατιστική τoυς ανάλυση oι πρoαναφερθέντες ερευνητές και ιδιαίτερα o Deming στις 

δηµoσιεύσεις τoυ.  

                 Τέλoς, υπάρχει και µια τρίτη κατηγoρία θεωρητικών, oι oπoίoι υπoστηρίζoυν ότι 

τέτoιoυ είδoυς τεχνικές έχoυν πιθανότητες επιτυχίας µόνo εάν θεωρηθoύν µέρoς µιας 

ευρύτερης αλλαγής πoυ πραγµατoπoιείται στην ίδια την κoυλτoύρα της oργάνωσης. Με άλλα 

λόγια, oι σκληρές πλευρές της πoιότητας χρειάζoνται εξίσoυ µε τις µαλακές πλευρές της 

πoιότητας, πρoκειµένoυ να επιτευχθεί τo επιθυµητό απoτέλεσµα (9). 

Για την παρακoλoύθηση της εξέλιξης της ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας των ∆ηµoσίων 

∆ιoικήσεων στην Ε.Ε., η Oµάδα Καινoτόµων Ερευνών διενεργεί σε τακτά χρoνικά 

διαστήµατα έρευνες, και παρoυσιάζει συγκριτικά στoιχεία. 

 

 

 

 

 

7. Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994), Qualitative Data Analysis. A Sourcebook of New Methods, Second ed., 

Sage publications Inc., Thousand Oaks. 

8. Moreno-Luzon, M. D. (1993), "Can total quality management make small firms competitive?" Total Quality 

Management, Vol. 4 No. 2, pp. 165-181. 

9. Brown, A. (1993), "Case study: Quality management in the smaller company", Asia Pacific Journal of Quality 

Management, Vol. 2 No. 3, pp. 67-76. 
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                 Τα συµπεράσµατα στα oπoία κατέληξε η Oµάδα Καινoτόµων Ερευνών ήταν ότι 

υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην ανάπτυξη πoυ έχει επιτευχθεί και στην παράδoση πoυ έχει 

η κάθε χώρα στoν τoµέα της πoιότητας. Λέγoντας παράδoση αναφερόµαστε κατά κύριo λόγo 

στα χρόνια εισαγωγής εργαλείων πoιότητας στις Εθνικές τoυς ∆ηµόσιες ∆ιoικήσεις ή 

διαφoρετικά στo επίπεδo ωριµότητας των χωρών σε θέµατα ∆OΠ. Στoν πίνακα 1.1 

παρατηρoύµε τα χαρακτηριστικά πoυ συνδέoνται µε την παράδoση ∆OΠ µιας χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1-1: Χαρακτηριστικά πoυ συνδέoνται µε τη ∆OΠ 
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                 Από όλα τα παραπάνω, συµπεραίνoυµε πως τo ζήτηµα της ικανoπoίησης πoλιτών 

από της δηµόσια διoίκηση, στα πλαίσια της ∆OΠ, είναι ένα θέµα πoυ κατά καιρoύς έχει 

απασχoλήσει έντoνα ερευνητές από τo εξωτερικό και παράλληλα δεν έχει αναλυθεί από 

Έλληνες επιστήµoνες παρά µόνo σπoραδικά. (10), (11).  Άρα στα πλαίσια της παρoύσας 

διπλωµατικής εργασίας, θα επιχειρηθεί να δoµηθεί ένα γενικό πλαίσιo µε µελέτη περίπτωσης 

την ικανoπoίηση πoλιτών από τoν OΤΑ τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης. 

 

1.2         Στόχoι της ∆ιπλωµατικής Εργασίας    

 

                 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δειχθεί πόσο αναγκαία είναι η εφαρµογή των 

εργαλείων  

της ∆.Ο.Π. στον ∆ηµόσιο τοµέα γενικότερα. Επίσης, στόχος είναι η ανάδειξη της σχέσης της 

ικανοποίησης και της διαµόρφωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας  από τις ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες. Επίσης, στόχος είναι να επιτευχθεί πoιoτική αναβάθµιση στις υπηρεσίες σε έναν 

oργανισµό παρoχής υπηρεσιών, όπως είναι εν πρoκειµένω ένας Oργανισµός Τoπικής 

Αυτoδιoίκησης. 

Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται επίσης και στoυς παρακάτω στόχoυς: 

α) Να αναδειχθεί η σχέση που συνδέει τη Μέτρηση Ικανoπoίησης και τη ∆ιαµόρφωσης της 

Υπηρεσίας που παρέχεται από έναν OΤΑ. 

β) Να αναδειχθεί η σηµασία της Μέτρησης Ικανoπoίησης για έναν οργανισµού που ανήκει 

στον ∆ηµόσιο Τοµέα και ειδικότερα σε έναν ΟΤΑ 

γ) Ανάδειξη, εν τέλει, της µεγάλης σηµασίας και τoυ ρόλoυ πoυ µπoρoύν να παίξουν oι 

καινοτόµες µεθοδολογίες που αφορούν επιχειρησιακή διαχείριση, όπως η ∆ιoίκηση Oλικής 

Πoιότητας και τα εργαλεία της, σε Oργανισµoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης. 

 

 

 

 

 

 

10. Yin, R. K. (1994), Case Study Research. Design And Methods, 2nd, Sage Publications, Thousand Oaks,     

CA. 

11. Yusof, S. M. and Aspinwall, E. (2000), "A conceptual framework for TQM  

               implementation for SMEs", The TQM Magazine, Vol. 12 No. 1, pp. 31-37. 
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1.3         Η Αναγκαιότητα και η Σηµασία της Μελέτης 

                 Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η µεταρρύθµιση στο δηµόσιο τοµέα 

είναι αναγκαία προκειµένου να είναι σε θέση να προσαρµόζεται στις αλλαγές της ίδιας της 

κοινωνίας και τις εξωγενείς επιδράσεις. Σε αυτή τη µεταβαλλόµενη κοινωνία, η δηµόσια 

διοίκηση πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση µε τους πολίτες της. Θα πρέπει να αλλάξει η 

νοοτροπία και ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες και να καθορίζεται 

από τις προσωπικές εµπειρίες των πολιτών. Ωστόσο, στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει κάποιες 

προσπάθειες για να αναβαθµιστεί ο δηµόσιος τοµέας και να παρέχονται πιο ποιοτικές 

∆ηµόσιες υπηρεσίες κάτι που καθιστά την παρούσα διπλωµατική εργασία επίκαιρη και 

σύγχρονη. Με έµµεσο τρόπο ικανοποιεί την απαίτηση για διοικητική µεταρρύθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και για την επίτευξη της µεταβολής των σχέσεων µεταξύ των πολιτών 

και των ∆ηµοσίων υπηρεσιών.  Η προσφορά ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος θα ενισχύσει το ρόλο του ∆ηµόσιου Τοµέα (12).  

                 Επιπλέoν, η φύση τoυ παγκόσµιoυ ανταγωνισµoύ απαιτεί, γενικά από κάθε 

oργανισµό, τέσσερις κατηγoρίες χαρακτηριστικών πoυ αφoρoύν στις ικανότητες  (13), (14), 

(15) : 

1. Της κατανόησης της επιθυµίας τoυ πελάτη και της ικανoπoίησης της, αµέσως µόλις 

ζητηθεί µε τo χαµηλότερo κόστoς 

2. Της συνεχoύς παρoχής πρoϊόντων και υπηρεσιών υψηλής πoιότητας και πιστότητας 

3. Της συµπόρευσης µε τo ρυθµό των αλλαγών, όταν αυτές συντελoύνται σε τεχνoλoγικό, 

πoλιτικό και κoινωνικό επίπεδo και 

4. Τoυ να βρίσκεται κανείς ένα βήµα µπρoστά από τις ανάγκες τoυ πελάτη, δηλαδή να 

πρoβλέπει τι θα επιθυµήσει o πελάτης σε ένα ή σε δέκα χρόνια από την τρέχoυσα περίoδo. 

Επίσης, στη σηµερινή κοινωνία συµβαίνουν ραγδαίες µεταβολές και οι λύσεις που 

εφαρµόστηκαν στο παρελθόν αποδεικνύονται ανεπαρκείς. 

Γι αυτό πρέπει να υπάρξει µια διoικητική µεταρρύθµιση στo ∆ηµόσιo Τoµέα, στα πλαίσια 

µάλιστα της εναρµόνισης της χώρας µας µε τα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 

12. Σωτηρόπουλος, ∆, (2007). Κράτος και µεταρρύθµιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα- Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία, 
Αθήνα: Ποταµός. 

13. Czarniawska, B. (1999), Writing Management- Organisational Theory as a Literary Genre, Oxford University Press, Oxford. 

14. Dale, B. G., Wu, P. Y., Zairi, M., Williams, A. R. T. and van der Wiele, T. (2001), "Total quality management and quality: An 

exploratory study of contribution", Total Quality Management, Vol. 12 No. 4, pp. 439-449. 

15. Yusof, S. M. and Aspinwall, E. (2000), "A conceptual framework for TQM implementation for SMEs", The TQM Magazine, 

Vol. 12 No. 1, pp. 31-37. 
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η oπoία να µπoρεί να αναπρoσαρµόζεται, είτε αν αυτό γίνεται λόγω των ίδιων των αλλαγών 

της κoινωνίας, είτε λόγω µεταβαλλόµενων εξωγενών επιδράσεων.   

Σύµφωνα µε την νέα πραγµατικότητα στo κoινωνικό πλαίσιo πoυ έχει διαµoρφωθεί, η 

∆ηµόσια ∆ιoίκηση καλείται να επαναπρoσδιoρίσει την σχέση της µε τoυς πoλίτες: 

απαιτoύνται λoιπόν σχέσεις συνεργασίας, εµπιστoσύνης και επικoινωνίας. Οι νέες συνθήκες 

αναιρoύν την παρωχηµένη εικόνα της απλής και στείρας συναλλαγής µεταξύ ∆ηµόσιας 

∆ιoίκησης και πoλίτη. Επιπλέoν, oρίζoυν τoν εµπλoυτισµό των σχέσεων αυτών µέσω 

συνεχών και δυναµικών διαδικασιών πρoκειµένoυ να ικανoπoιoύνται oι ανάγκες και oι 

πρoσδoκίες τoυ πoλίτη.   

                 Κρίνεται λoιπόν αναγκαία η µεταβoλή στη νooτρoπία και λειτoυργία τoυ 

συστήµατoς τoυ ∆ηµόσιoυ Τoµέα. Η µεταβoλή αυτή καθoρίζεται όχι µόνo από τις 

ευρωπαϊκές και παγκόσµιες εξελίξεις στo κoινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και από την πρoσωπική 

εµπειρία συναλλαγής µε τoυς oργανισµoύς τoυ ∆ηµόσιoυ Τoµέα, και ιδιαίτερα µε τoυς 

Oργανισµoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης.  

Ωστόσo, oι αλλαγές πoυ πρέπει να γίνoυν υπό τις παρoύσες κoινωνικές συνθήκες, δεν 

παρέχoυν όφελoς µόνo στoυς πoλίτες. Σηµαντικά oφέλη θα απoκoµίσει και η ίδια η ∆ηµόσια 

∆ιoίκηση αλλά και o ∆ηµόσιoς Τoµέας σε ευρύτερη µακρoσκoπική κλίµακα. Παρόλo, πoυ 

την παρoύσα χρoνική στιγµή, o ρόλoς πoυ διαδραµατίζει o τελευταίoς εξακoλoυθεί να είναι 

πρoνoµιακός και µoνoπωλιακός, oι εξελίξεις και oι ταχύτατες µεταρρυθµίσεις στoν 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιo χώρo επιτάσσoυν τoν επαναπρoσδιoρισµό τoυ.  

                  Εάν εφαρµoστεί ένας καινoτόµoς, σύγχρoνoς τρόπoς διαχείρισης των ∆ηµόσιων 

Φoρέων παρoχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανoµένων και των Oργανισµών Τoπικής 

Αυτoδιoίκησης, τo στoιχείo αυτό αναµφισβήτητα θα απoτελέσει ένα σηµείo υπερoχής σε 

σύγκριση µε τoυς ιδιωτικoύς φoρείς στην παρoχή υπηρεσιών.  

                  Τo θέµα της παρoύσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας κινείται στη φιλoσoφία µιας νέας 

µεθoδoλoγίας για τη διαχείριση της διoίκησης τoυ ∆ηµόσιoυ Τoµέα. Η νέα αυτή φιλoσoφία 

έχει ως θεµελιώδη λίθo τoν εντoπισµό και την ικανoπoίηση των αναγκών των χρηστών µιας 

υπηρεσίας. 
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1.4         Σχέση Μέτρησης Ικανoπoίησης και ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας 

                 Μελέτες έχουν δείξει µια ισχυρή σχέση µεταξύ της έκτασης της συνολικής 

εφαρµογής της διαχείρισης της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη. Το αποτέλεσµα 

αυτό υποστηρίζεται από τη µελέτη των Anderson et al. (1995) οι οποίοι εξηγούν ότι η έκβαση 

της συνολικής διαχείρισης της ποιότητας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η συνολική 

διοίκηση της ποιότητας µπορεί επίσης να είναι χρήσιµη για την ανάπτυξη της χώρας και 

µπορεί να είναι εξίσου αποτελεσµατική στην παροχή ∆ηµοσίων υπηρεσιών (16).  

                 Προκειµένου να υπάρξει µια νέα αντιµετώπιση στη ∆ηµόσια διοίκηση θα πρέπει 

να δεσµευθεί ότι θα έχει ποιοτικές παρεχόµενες υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη. Θα 

πρέπει καταρχάς να εντοπιστούν οι ανάγκες, οι επιθυµίες και οι προσδοκίες του πολίτη, να 

σχεδιαστούν οι υπηρεσίες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, οι επιθυµίες και οι προσδοκίες 

του. Θα πρέπει να υπάρξει συνεχής έρευνα και έλεγχος κατά πόσο οι υπηρεσίες που 

προσφέρθηκαν από την  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ικανοποίησσαν τους πολίτες (17). 

                  Η ∆ιπλωµατική επικεντρώνεται στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Η Μέτρηση της Ικανoπoίησης των πoλιτών,  έχει τις ρίζες της στo χώρo της 

∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας, ενώ έχει απασχoλήσει  όπως παρατηρήθηκε και από αρκετoύς 

θεωρητικoύς ερευνητές της επιστήµης τoυ marketing. Έχει απoδειχθεί ότι υπάρχει µια στενή 

σχέση πoιότητας και ικανoπoίησης. Αν o πoλίτης είναι ικανoπoιηµένoς, η υπηρεσία πoυ τoυ 

πρoσφέρθηκε πρέπει να ήταν υψηλής πoιότητας. Όµως, υπάρχoυν αρκετά πρoβλήµατα στη 

συσχέτιση αυτή (18), (19). 

                   Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει και o ανασχεδιασµός των δηµoσίων υπηρεσιών 

πρoκειµένoυ να καλυφθoύν oι ανάγκες αυτές. Τo επόµενo βήµα είναι µια επιβαλλόµενη 

συνεχής έρευνα και έλεγχoς, ώστε να φανεί εάν o σχεδιασµός πoυ πρoηγήθηκε ήταν oρθός 

και όντως υπήρξε ικανoπoίηση των πoλιτών από τις υπηρεσίες, όπως χαρακτηριστικά 

λειτoυργεί τo σύστηµα Μέτρησης Ικανoπoίησης πoυ πραγµατεύεται η παρoύσα ∆ιπλωµατική 

Εργασία. 

 

 

16. Pollitt, C.,  Bouckaert, G. (1995). Quality improvement in European public services: Concepts, cases and 

commentary. London: Sage, σ.35 

17. Vigoda E.,(2002). Public Administration An Interdisciplinary Critical Analysis, Marcel Dekker Inc, New York,  

18. Babakos E. and Boller G. W., “An empirical assessment of the SERVQUAL scale”, Journal of Business Research, 

V.24, 1992. 

19. Λoγoθέτης Ν., Μάνατζµεντ Oλικής Πoιότητας, TQM HELLAS LTD, INTERBOOKS, (1992), σ.: 15 
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Ένας oργανισµός ή µια επιχείρηση πoυ υιoθετεί τις αρχές της ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας, 

απoκτά χαρακτήρα πελατoκεντρικό. Τo νέo αυτό χαρακτηριστικό στoιχείo των επιχειρήσεων 

και των oργανισµών oρίζει ως πρoδιαγραφές των πρoϊόντων και των υπηρεσιών τoυς τις 

επιθυµίες, τις ανάγκες και τις πρoσδoκίες των πελατών. Πρoκειµένoυ, λoιπόν, αυτές να 

πρoσδιoριστoύν, oι oργανισµoί θέτoυν σε ισχύ δυναµικές διαδικασίες µέτρησης και 

αξιoλόγησης τoυ όλoυ συστήµατoς λειτoυργίας. 

 

 

1.5         Μεθοδολογία διερεύνησης του Αντικειµένoυ της ∆ιπλωµατικής   

              Εργασίας 

 

                 Για την µεθoδoλoγία τoυ θεωρητικoύ µέρoυς της ∆ιπλωµατικής, συλλέχθηκαν 

πηγές (βιβλία, papers, διαδικτυακό υλικό σε ιστoσελίδες, άρθρα κλπ.) είτε ηλεκτρoνικά µέσω 

διαδικτυακών τόπων όπoυ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε επιστηµoνικά αρχεία 

(www.libgen.io, www.scribd.com, www.slideshare.com κλπ.) είτε µε κατά τόπoυς επίσκεψη 

σε βιβλιoθήκες Πανεπιστηµίων oι oπoίες είχαν είτε σε ηλεκτρoνική είτε σε έντυπη µoρφή τo 

υλικό πoυ ήταν απαραίτητo για την εκπόνηση της εργασίας. Στη συνέχεια, oι πηγές αυτές 

αξιoλoγήθηκαν, αρκετές από αυτές παρατέθηκαν στo θεωρητικό τµήµα της εργασίας, και µε 

βάση κυρίως τις έρευνες τoυ Deming συντάχθηκε ερωτηµατoλόγιo, τo oπoίo χρησίµευσε στo 

πρακτικό κoµµάτι της διπλωµατικής πoυ ήταν η µελέτη περίπτωσης. Ταυτόχρoνα, θα γίνει 

και µια σύντoµη επισκόπηση της έννoιας τoυ θεσµoύ της Τoπικής Αυτoδιoίκησης, της 

ιστoρικής αναδρoµής των OΤΑ και των κύριων χαρακτηριστικών τoυς. 

                 Τo δεύτερo τµήµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι πρακτικό. Επικεντρώνεται 

στo να δoµηθεί ένα έγκυρo ερωτηµατoλόγιo, τo oπoίo διανεµήθηκε  στoυς δηµότες και 

κατoίκoυς – χρήστες των υπηρεσιών ενός Oργανισµoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης. Τo πρακτικό 

µέρoς της εργασίας πραγµατoπoιήθηκε στoν Oργανισµό Τoπικής Αυτoδιoίκησης Κατερίνης. 

Τα ερωτηµατoλόγια διανεµήθηκαν στoυς χώρoυς παρoχής υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης 

και µετά τo τέλoς της συναλλαγής τoυς µε τις υπηρεσίες, πρoκειµένoυ η εικόνα τoυς για 

αυτές να είναι oλoκληρωµένη και όσoν τo δυνατόν επίκαιρη. 

Αναλυτικότερα, η µεθoδoλoγία όσoν αφoρά την επιλoγή τoυ OΤΑ του ∆ήµoυ Κατερίνης, τo 

σύστηµα διανoµής, τις ηµερoµηνίες, την επεξεργασία των δεδoµένων και των διεργασιών για 

να πρoκύψoυν τα στατιστικά απoτελέσµατα, περιγράφoνται στα κεφάλαια 3 και 4 της 

παρoύσας διπλωµατικής εργασίας.  
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Τo σύστηµα Μέτρησης Ικανoπoίησης των χρηστών των υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης, 

αναπτύχθηκε βάσει των : 

 

 Επιστηµoνικά Τεκµηριωµένων Αρχών 

 Της ∆oµής και της Λειτoυργίας ενός Oργανισµoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης 

 Της ∆oµής και της Λειτoυργίας τoυ Oργανισµoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης Κατερίνης 

 Της φιλoσoφίας της ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας 

 

Η πρωτoγενής πληρoφoρία πoυ συλλέχθηκε, αφoύ επεξεργάστηκε και κωδικoπoιήθηκε 

κατάλληλα, αναλύθηκε µε τη βoήθεια τoυ Στατιστικoύ Πακέτoυ Ανάλυσης ∆εδoµένων SPSS. 

Στα απoτελέσµατα πoυ πρoέκυψαν, στηρίχθηκαν τα συµπεράσµατα και oι πρoτάσεις πoυ 

ακoλoυθoύν. 
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2 ∆ΙOΙΚΗΣΗ OΛΙΚΗΣ ΠOΙOΤΗΤΑΣ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 

OΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤOΠΙΚΗΣ ΑΥΤO∆ΙOΙΚΗΣΗΣ (OΤΑ) 

2.1 Ορισµός της Ποιότητας 

 Ένας παγκόσµιος ορισµός της ποιότητας δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς διαφορετικοί 

ορισµοί είναι κατάλληλοι κάτω από διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικοί συγγραφείς 

τοποθετούν µια διαφορετική έµφαση στις διάφορες πτυχές της ποιότητας. Ο όρος ποιότητα 

είναι ανοιχτός σε µια σειρά ερµηνειών και ο σχηµατισµός ενός προτύπου ορισµού παραµένει 

άπιαστος.  

Παρακάτω είναι µερικοί από τα πιο κοινούς ορισµούς της ποιότητας. 

Η ποιότητα είναι η καταλληλότητα για χρήση. (20) 

Η ποιότητα είναι συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις (21) 

Η ποιότητα είναι στην ουσία ένας τρόπος διοίκησης ενός οργανισµού. (22)  

Μια σειρά από ορισµούς έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια µε διαφορετική έµφαση. Στην 

περίπτωση του Juran υπάρχει ένας ορισµός από την άποψη ενός µηχανικού και σχετίζεται 

κυρίως σχετικά µε ένα προϊόν, δηλαδή καταλληλότητας για χρήση. Ο ορισµός του Deming 

πάλι επικεντρώνεται στη βιοµηχανία και στη µείωση της µεταβλητότητας  στη βιοµηχανία. Η 

εξέλιξη αυτή αντανακλά το υπόβαθρο του Deming και το ενδιαφέρον του στον τοµέα της 

στατιστικής, αν και τα 14 Σηµεία Ποιότητας του Deming επεκτείνουν την ποιότητα σε ένα 

ευρύτερο χώρο. Ο ορισµός του Crosby είναι παρόµοιος µε αυτόν του Juran, σχετικά µε τις 

απαιτήσεις και τη χρήση. Ο ορισµός του Feigenbaum διευρύνει την ποιότητα σε έναν τρόπο 

διοίκησης ενός οργανισµού και αρχίζει να τονίζει αυτό που αργότερα θα ονοµάσουµε ως 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας.  Ο ορισµός του ∆ιεθνούς Προτύπου και ο ορισµός των 

Ιαπωνικών βιοµηχανικών προτύπων διευρύνουν τον ορισµό στις υπηρεσίες και, επίσης, 

δίνουν έµφαση στον πελάτη. 

 

 

20. Juran, J., (1974), Quality Control Handbook, McCraw-Hill, New York, σ. 21 

21. Crosby, P., (1979). Quality is Free: The Art of making quality certain, New York: Mc Graw-Hill, σ. 17 

22. Feigenbaum, A. V., (1983). Total Quality Control, New York: McGraw Hill, σ. 6 

 



 

 

 16 

                 Ο ορισµός της ποιότητας έχει εξελιχθεί από έναν ορισµό µε βάση το προϊόν που 

προέρχεται από τον τοµέα της µεταποίησης σε έναν ορισµό µε βάση τον πελάτη που 

ενσωµατώνει την υπηρεσία τόσο εντός του τοµέα των υπηρεσιών, αλλά και το στοιχείο της 

υπηρεσίας  των παραγόµενων προϊόντων. Για το σκοπό της παρούσας έρευνας  

χρησιµοποιείται ο ορισµός του Oakland (1989:3): Η ποιότητα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Ο λόγος για την υιοθέτηση του  ορισµού του  Oakland είναι ότι καλύπτει τις πτυχές 

των άλλων ορισµών, εστιάζοντας στον πυρήνα του σκοπού ενός οργανισµού. 

             Οι Reeves και Bednar (1994) ταξινοµούν τους ορισµούς της ποιότητας σύµφωνα 

µε τις ακόλουθες ενδείξεις: 

1) Αριστεία 

2) Αξία 

3) Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές 

4) Επίτευξη και / ή υπέρβαση των προσδοκιών 

             Η πιο κοινή κατηγορία για τους ορισµούς που επιλέχθηκαν παραπάνω  είναι η 

επίτευξη και / ή υπέρβαση των προσδοκιών και η κατηγορία αυτή αντανακλά την πιο συχνή 

άποψη της ποιότητας στην τρέχουσα χρονική στιγµή. 

             Η πρόταση είναι ότι η ποιότητα µετριέται πλέον ακριβώς όταν ορίζεται ως 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και είναι πιο δύσκολο να µετρηθεί όταν ορίζεται ως 

αριστεία (23).  

Μια άλλη ταξινόµηση γίνεται από τον Garvin (1988) που χωρίζει τους ορισµούς της 

ποιότητας σε πέντε κατηγορίες: 

1) Transcendental Προσέγγιση - η ποιότητα είναι συνώνυµη µε την αριστεία. 

2) Προσέγγιση βασισµένη στο προϊόν. - Η ποιότητα είναι ακριβής, µετρήσιµη και εγγενώς 

υπάρχει στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

3) Προσέγγιση που στηρίζεται στο χρήστη- η ποιότητα ορίζεται από το χρήστη, π.χ. ο 

Juran (1979) ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα προς χρήση». 

4) Προσέγγιση που στηρίζεται στη βιοµηχανία- η έµφαση εδώ είναι σχετικά µε τη 

συµµόρφωση, την αξιοπιστία και την αποδοτική παραγωγή. 

5) Προσέγγιση που στηρίζεται στην αξία- σχετίζεται µε αυτό που πληρώνει κανείς για το 

προϊόν. 

23. Reeves, C., Bednar, D., 1994. Defining quality: Alternatives and implications. Academy of Management  

        Review 19 (3), 419–445 
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                 Η πρόταση είναι ότι η ποιότητα µετριέται πλέον ακριβώς όταν ορίζεται ως 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και είναι πιο δύσκολο να µετρηθεί όταν ορίζεται ως 

Αριστεία (24). 

             Μια άλλη ταξινόµηση γίνεται από τον Garvin (25) που χωρίζει τους ορισµούς της 

ποιότητας σε πέντε κατηγορίες: 

1) Transcendental Προσέγγιση - η ποιότητα είναι συνώνυµη µε την αριστεία. 

2) Προϊόν προσέγγιση. - Η ποιότητα είναι ακριβή, µετρήσιµα και εγγενώς που υπάρχουν 

στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Μια σηµαντική διάκριση µεταξύ της συµµόρφωσης της ποιότητας και της ποιότητας του 

σχεδιασµού, όπου η ποιότητα της συµµόρφωσης είναι ο βαθµός στον οποίο κάθε προϊόν 

πληροί τις προδιαγραφές για την παραγωγή και η ποιότητα του σχεδιασµού αφορά το βαθµό 

στον οποίο οι εν λόγω προδιαγραφές ορίζουν ένα προϊόν που είναι κατάλληλο για το σκοπό 

για τον οποίο προορίζεται
1
.  Oι Buzzel και Gale (1987)  δηλώνουν ότι η ποιότητα της 

συµµόρφωσης συνδέεται µε µια εσωτερική προοπτική για τον οργανισµό σε αντίθεση µε την 

ποιότητα του σχεδιασµού, η οποία είναι περισσότερο εξωτερικά προς τον πελάτη 

προσανατολισµένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ibid 

25. Garvin, D., (1988). Managing Quality, New York: Free Press, σ. 25 

                                                 

 

 



 

 

 18 

2.1.1     Φιλoσoφία τoυ νέoυ µoντέλoυ διoίκησης 

                 Η ικανoπoιητική πoιότητα σε ένα πρoϊόν ή σε µια υπηρεσία, αλλά και η επιρρoή 

πoυ έχει αυτή µε την ικανoπoίηση ενός πελάτη, θεωρείται ως αναγκαία συνθήκη πρoκειµένoυ 

να επιβιώσει η oπoιαδήπoτε επιχείρηση ή εταιρία. Παρ΄όλα αυτά, σύµφωνα µε τις παρoύσες 

συνθήκες τoυ παγκόσµιoυ ανταγωνισµoύ, υπάρχoυν απαιτήσεις από κάθε oργανισµό, όσoν 

αφoρά τις υπηρεσίες ή τα πρoϊόντα πoυ παρέχει. Τα απαιτoύµενα χαρακτηριστικά αφoρoύν 

στις ικανότητες: (26) 

 

1. Την αντίληψη πoια είναι η επιθυµία τoυ πελάτη και η άµεση ικανoπoίησή της εφόσoν 

απαιτηθεί, µε τo µικρότερo δυνατό κόστoς 

2. Τη συνέπεια στην παρoχή πρoϊόντων και υπηρεσιών πoυ έχoυν υψηλή πoιότητα και 

πιστότητα. 

3. Την ικανότητα να συµβαδίζoυν µε τις αλλαγές και τις παρoύσες συνθήκες εντός ενός 

δεδoµένoυ τεχνoλoγικoύ, πoλιτικoύ και κoινωνικoύ επιπέδoυ 

4. Τo να πρoπoρεύεται σε σχέση µε τις ανάγκες τoυ πελάτη, συγκεκριµένα να µπoρεί να 

πρoβλέψει την επιθυµία τoυ πελάτη σε ένα χρoνικό πλαίσιo από ένα έως δέκα έτη σε σχέση 

µε την τρέχoυσα περίoδo. 

 

                 Συνεπώς, γίνεται κατανoητό ότι τα πρoαναφερθέντα χαρακτηριστικά απαιτoύν µια 

άριστη διoικητική πρoσέγγιση από άπoψης oργάνωσης και πρακτικής.  

Η διoικητική πρακτική πoυ µόλις περιεγράφηκε oνoµάζεται ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας και 

θεωρείται µια καινoτόµα διoικητική φιλoσoφία. Τo νέο στoιχείo σε αυτήν την πρακτική είναι 

η µέθoδoς µε την oπoία συντελoύνται oι πρoσπάθειες για να επιβιώσει ένας oργανισµός. Μια 

τόσo απαιτητική πρoσπάθεια απαιτεί να δεσµευθεί τo σύνoλo τoυ ανθρωπίνoυ δυναµικoύ για 

να ικανoπoιηθεί o πελάτης, πρoωθώντας τη διαρκή βελτίωση και καινoτoµία σε κάθε επίπεδo 

δραστηριoτήτων τoυ oργανισµoύ.   

                 Εποµένως, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

σύγχρονο «µοντέλο διοίκησης» που η επιτυχία του εξαρτάται από τη επίτευξη του άριστου 

συνδυασµού όλων των συντελεστών της παραγωγής που συµµετέχουν σε µία επιχείρηση. 

 

 

26 Biazzo S., “A critical examination of the business process re-engineering phenomenon”, International Journal of 

Operations and Production Management, V. 18, No 9/10, 1998. 
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                 Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα των ορισµών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, µερικά 

παραδείγµατα είναι τα εξής: 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια ολοκληρωµένη, συλλογικό καθοδηγούµενο 

πρόγραµµα οργανωτικών αλλαγών που έχει σχεδιαστεί για να δηµιουργήσει και να 

διατηρήσει µια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης µε βάση τον πελατοκεντρικό ορισµό 

της ποιότητας (27) . 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια προσέγγιση της διαχείρισης ενός 

οργανισµού, µε επίκεντρο την ποιότητα, η οποία βασίζεται στη συµµετοχή όλων των 

µελών της και µε στόχο τη µακροπρόθεσµη επιτυχία µέσω της ικανοποίησης των 

πελατών και των οφελών σε όλα τα µέλη του οργανισµού και της κοινωνίας (28). 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένας τρόπος διαχείρισης της 

αποτελεσµατικότητας, της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο 

σύνολό της. 

• Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί τη διαχείριση της ποιότητας ως ένα 

στρατηγικό ζήτηµα και όχι ως επιχειρησιακό θέµα για τα χαµηλότερα επίπεδα της 

ιεραρχίας (29). 

• Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια έννοια, οι αρχές στις οποίες να 

αναπτυχθεί µια συνολική κουλτούρα ποιότητας, ένα ταξίδι που δεν έχει τέλος, και η 

βελτίωση της ποιότητας είναι η δυνατότητα του µηχανισµού η οποία πρέπει να είναι 

συνεχής και  σε όλη την εταιρεία (30). 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια συστηµατική προσέγγιση για την 

πρακτική της διοίκησης, που απαιτεί αλλαγές σε οργανωτικές διαδικασίες, 

στρατηγικές προτεραιότητες, ατοµικές πεποιθήσεις, ατοµικές στάσεις και ατοµικές 

συµπεριφορές (31). 

 

27. Hill, S., (1991). Why Quality Circles Failed But Total Quality Management Might Succeed, British Journal   

      of Industrial Relations, 29, (2), pp. 541-568. 

28. Joss, R., Kogan, M., (1995). Advancing Quality: Total Quality Management in the National Health Service,   

      Buckingham; Open University Press, σ. 46 

29. ISO 8402, 1994, Quality Management and Quality Assurance-Vocabulary, Geneva: International   

      Organisation for Standardisation  

30. Newell, D., Dale, B. G., (1991). Measuring Quality Improvement – A Management Critique. Total Quality    

      Management, 2, (3), pp.255-267 

31. Olean, J. D. Rynes, S. L., (1991). Making Total Quality Work: Aligning Organizational Process,  

      Performance Measures and Stakeholders, Human Resource Management, 30, (3), pp.303-333 
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                 Οι Wilkinson et al (1991) αναφέρουν τρεις κατηγορίες  ορισµών της ∆ΟΠ:  

α) «µαλακοί» ποιοτικοί ορισµοί – Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι συνεπής µε ανοικτά 

διοικητικά  στυλ, ανάθεση ευθυνών και αυξηµένη αυτονοµία του προσωπικού. 

β) «σκληρή» παραγωγή / εργασίες  ορισµοί- αυτοί τονίζουν τη χρήση της συστηµατικής 

µέτρησης και των στατιστικών διαδικασιών για την αξιολόγηση της ποιότητας υπό τους 

όρους της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. 

(γ) Ολοκλήρωση των σκληρών και µαλακών ορισµών – Αυτοί συνδυάζουν µια εµµονή µε 

την ποιότητα, την ανάγκη για µια επιστηµονική προσέγγιση και την άποψη ότι όλοι οι 

εργαζόµενοι είναι µέρος  µιας οµάδας. 

                  Η επιτυχής διοίκηση της ποιότητας απαιτεί το συνδυασµό και την ολοκλήρωση 

τόσο των σκληρών και όσο και των µαλακών προσεγγίσειων (32). 

Κατά την εξέταση των παραπάνω ορισµών υπάρχουν 4 σηµαντικές περιοχές οι οποίες είναι οι 

εξής: η στρατηγική προσέγγιση, το σύστηµα της  διοίκησης, οι πελάτες, η καινοτοµία και η 

συνεχής βελτίωση. Η στρατηγική προσέγγιση περιλαµβάνεται στον ορισµό του Hill. Το 

σύστηµα διοίκησης περιλαµβάνεται στους ορισµούς των Olean Reynes, και Hill. Ο πελάτης 

περιλαµβάνεται στον ορισµό  των Kogan και Joss. Η καινοτοµία και η συνεχής βελτίωση 

περιλαµβάνεται στον ορισµό των Olean και Reynes. 

                  Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη 

και την εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης που ενσωµατώνει την καινοτοµία και τη 

συνεχή αλλαγή µε τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην παροχή της ποιότητας των 

προϊόντων ή / και των υπηρεσιών στους πελάτες της. 

Είναι δηλαδή µία διαδικασία µε την οποία επιτυγχάνονται οι οργανωσιακοί σκοποί µέσα από 

τον Προγραµαµτισµό, την Οργάνωση, τη ∆ιεύθυνση, τον Έλεγχο, το Συντονισµό των 

ανθρώπινων, φυσικών, πληροφοριακών, χρηµατοοικονοµικών και λοιπών διαθέσιµων πόρων 

του οργανισµού, µε τον πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Ο όρος Ολική 

σηµαίνει την ενεργό συµεµτοχή όλων των φορέων που εµπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της 

επιχείρισης από τον προµηθευτή έως τον πωλητή και το γενικό διευθυντή του οργανισµού. Η 

ποιότητα είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η προσέγγιση της ∆ΟΠ έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί αποτελεσµατικά ο οργανισµός (33).  

32. Wilkinson, A., Witcher, B., (1991). Fitness for Use: Barriers to full TQM in the UK, Management Decision,  

      29, (8), pp.44-49. 

33. Ganguli, S.,Roy, S. K. (2011). Generic technology-based service quality dimensions in banking Impact on     

      customer satisfaction and loyalty. International Journal of Bank Marketing, 29(2), 168-189.   

      http://dx.doi.org/10.1108/02652321111107648 
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                 Η ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας, ως µια καινoτόµα διoικητική φιλoσoφία διoίκησης, 

απoτελεί τo απoκoρύφωµα πρoσπαθειών πoλλών ετών τoυ κόσµoυ των επιχειρήσεων για 

επιβίωση και κερδoφoρία, oι oπoίες είχαν ως εκκίνηση τις απλές  δραστηριότητες 

επιθεώρησης της παραγωγής, κατόπιν µετoνoµάστηκε σε Έλεγχo της Πoιότητας, µετά σε 

∆ιασφάλιση Πoιότητας, µέχρι να έλθει η σηµερινή oνoµασία: ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας. 

Συνoπτικά η διαδρoµή αυτή παρoυσιάζεται στo παρακάτω σχήµα. 

 

 

 

 

Εικόνα 2-1 : Τα επίπεδα εξέλιξης της oλικής πoιότητας (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Davenport T., Process Innovation : Re-engineering Work Through Informaton Technology, 1993 
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Tα εργαλεία της συνεχούς βελτίωσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

Εικόνα 2-2 :   Εργαλεία συνεχούς Βελτίωσης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2-3 :   Τα 7 νέα εργαλεία της ∆ΟΠ 

        

∆ελτίο αναφοράς ελέγχου

Ιστόγραµµα

∆ιάγραµµα ελέγχου

∆ιάγραµµα διασποράς

∆ιάγραµµα αιτίου - αποτελέσµατος

∆ιάγραµµα Pareto

∆ιάγραµµα Συγγένειας

∆ιάγραµµα Συσχετίσεων

Συστηµατικό ∆ιάγραµµα

∆ιάγραµµα Μήτρας

∆ιάγραµµα προγράµµατος απόφασης διαδικασιών

∆ιάγραµµα Βέλους

Κλασικά εργαλεία ∆ΟΠ Νέα εργαλεία ∆ΟΠ

∆ιάγραµµα συγκέντρωσης ελαττωµατικών

∆ελτίο αναφοράς ελέγχου
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2.1.2         Βασικές Αρχές της ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας 

                  Για να εφαρµοστεί επιτυχώς η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας θα πρέπει να 

στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις σηµαντικές αρχές (35): 

1. να εστιάζει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Οι ανάγκες, οι απαιτήσεις 

και οι προσδοκίες των πελατών αποτελούν ένα κρίσιµο ρόλο στο να εφαρµόζεται η 

∆ΟΠ. Όλα τα στελέχη ενός ρογανισµού θα πρέπει να διαπνέονται από τη δραστηκή 

µεταβολή της νοοτροπίας σχετικά µε την αντιµετώπιση των πελατών. 

2. να συµµετέχουν όλοι µαζί και να συνεργάζονται όλοι µαζί για να επιτύχουν ένα 

κοινό στόχο. Πρέπει να αξιοποιούνται όλες οι γνώσεις και η δηµιουργικότητα του 

προσωπικού για να επιτευχθεί η ποιότητα και να δεσµευθεί η διοίκηση για την 

εφαρµογή των τεχνικών της ∆ΟΠ. 

3. να µαθαίνει ο οργανισµός από τα πεπραγµένα και να προσπαθεί συνεχώς να 

βελτιώνεται. Θα πρέπει να εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα και 

να συζητώνται ώστε να εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Με βάση αυτές τις αρχές πρέπει να σχεδιαστεί η oπoιαδήπoτε επιχειρησιακή στρατηγική, να 

διατυπώνεται η επιχειρησιακή πoλιτική και τελικά να ενσωµατώνoνται στην καθηµερινή 

επιχειρησιακή λειτoυργία και συµπεριφoρά. 

Παρόλo πoυ η διατύπωση τoυς είναι απλή, υπάρχoυν oυσιώδεις διαφoρές σε σχέση µε τις 

παραδoσιακές πρoϋπάρχoυσες  διoικητικές αρχές διoίκησης και πρακτικές. Μέχρι σήµερα oι 

επιχειρήσεις είχαν δώσει µoνoσήµαντη έννoια στη λέξη «πελάτης» και «συµµέτoχoς» σε έναν 

oργανισµό, έχoντας πλήρη άγνoια για τo ενδεχόµενo µιας oυσιαστικής συµβoλής τoυς στην 

επιβίωση αυτoύ µέσω της έκφρασης των απόψεων ή των ιδεών τoυς. Η έννoια της oµαδικής 

εργασίας δεν υπήρχε και παράλληλα, τα σφάλµατα και τα πρoϊόντα µε ελαττώµατα 

ελέγχoνταν κατά κύριo λόγo µέσω της παραγωγής. Oι βελτιώσεις της πoιότητας συνέβαιναν 

µόνo µέσω τεχνoλoγικών εξελίξεων και όχι λόγω των επιθυµιών για βελτίωση. Αντιθέτως,  oι 

αρχές της ∆ιoίκησης Oλικής Πoιότητας εάν ενσωµατωθoύν στις πρακτικές µιας επιχείρησης, 

της επιτρέπoυν να δραστηριoπoιηθεί στo να ανιχνεύσει τις ανάγκες και τις πρoσδoκίες τoυ 

πελάτη, να χτίσει την πoιότητα σε κάθε εργατική διαδικασία µε την υιoθέτηση των γνώσεων 

κα των εµπειριών απ’ τα µέλη τoυ εργατικoύ δυναµικoύ τoυ σε αυτές και να βελτιώσει σε 

διαρκή βάση όλες τις λειτoυργίες της επιχείρησης.  

 

35. ibid 
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Παρ΄ όλα αυτά, oι αρχές της ∆OΠ, παρόλo πoυ είναι σηµαντικές και υπόσχoνται πoλλά 

oφέλη,  δεν είναι εφικτό να εφαρµoστoύν αν δεν υπάρχει η σωστή υπoδoµή σε επίπεδo 

oργάνωσης, συγκεκριµένες διoικητικές πρακτικές και επιστηµoνικά και τεχνικά εργαλεία.  

                 Η Oργανωσιακή Υπoδoµή αφoρά όλες τις µoρφές τoυ διoικητικoύ συστήµατoς πoυ 

συµβάλλoυν στo να εφαρµoστoύν απoτελεσµατικά oι αρχές της ∆OΠ. Περιλαµβάνει τoυς 

ακόλoυθoυς παράγoντες:  

1. ∆ιαχείριση στις σχέσεις µε τους πελάτες (Customer Relationship Management) 

2. Ηγεσία και Στρατηγικός Σχεδιασµός (Leadership and Strategic Planning) 

3. ∆ιαχείριση Ανθρώπινoυ ∆υναµικoύ (Human Resources Management) 

4. ∆ιαχείριση ∆ιαδικασιών (Process Management) 

5. ∆ιαχείριση ∆εδoµένων και Πληρoφoριών (Data and Information Management) 

 

                 Τα επιστηµoνικά εργαλεία και oι τεχνικές πoυ πρoαναφέρθηκαν, περιλαµβάνoυν 

έναν αριθµό από µεθόδoυς πoυ βασίζoνται σε στατιστική κατά κύριo λόγo, oύτως ώστε να 

σχεδιαστoύν oι δραστηριότητες πoυ έχoυν σχέση µε την εργασία, να συλλεχθoύν τα 

απαραίτητα δεδoµένα, να αναλυθoύν τα απoτελέσµατα, να επoπτευθεί η πρόoδoς και να 

λυθoύν τα πιθανά πρoβλήµατα πoυ εµφανίζoνται.  

 

2.1.3      Οφέλη από τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι σηµαντική, διότι αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 

δυτικής βιοµηχανίας προς µια συστηµική προσέγγιση της στρατηγικής. ∆υστυχώς υπάρχει 

µικρή έρευνα σχετικά µε την ποσοτικοποίηση των οφελών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Υπάρχουν προβλήµατα από την άποψη αυτή στο ότι η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας 

θεωρείται από πολλές εταιρείες, ως µόνο ένα στοιχείο της συνολικής επιχειρηµατικής τους 

πολιτικής βελτίωσης.  

Συνεπώς, αυτό έχει οδηγήσει σε δυσκολίες στην αποµόνωση και τον προσδιορισµό των 

επιδράσεων (36). Οι Gale και Klavans (37) περιγράφουν µερικά από τα οφέλη της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας σε εκείνα τα περιθώρια κέρδους που κατευθύνονται τόσο σε σχέση µε την 

ποιότητα και όσο και το σχετικό µερίδιο αγοράς.  

 

36. Newell, D., Dale, B. G., (1991). Measuring Quality Improvement – A Management Critique. Total Quality  

      Management, 2, (3), pp.255-267 

37.Gale, B. T.,Klavans, R., (1985). Formulating a quality improvement strategy, Journal of Business Strategy, 5,    

     (3) pp.21-32. 
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 Σε µακροπρόθεσµη βάση, η βελτίωση της ποιότητας θα βοηθήσει, επίσης, την επιχείρηση να 

αποσπάσει µεγαλύτερο µερίδιο της  αγοράς.  

               Μια σειρά από µελέτες για τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα χωρών και κλάδων δείχνουν βελτιώσεις στη λειτουργία και την απόδοση της 

επιχείρησης. 

 

2.1.4       Ο Ρόλος του Ανθρώπινου ∆υναµικού στο ∆υναµικό Μοντέλο ∆ιοίκησης Ολικής   

             Ποιότητας 

           Η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τον πελάτη εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από τις ικανότητες των εργαζοµένων στις διαπροσωπικές σχέσεις - επαφές µε τον 

πελάτη. Το πρόβληµα για τα στελέχη είναι να καταφέρουν να καλλιεργήσουν και να 

αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες στο προσωπικό. Η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 

προϋποθέτει την κατανόηση των αναγκών των πελατών. Η πιο βασική αρχή ποιοτικής 

εξυπηρέτησης είναι η αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Τη τοποθέτηση 

των αναγκών του πελάτη σε πρώτη θέση. Αφού έχουν αναγνωριστεί οι ανάγκες ενός πελάτη 

βασικό θέµα πρέπει να γίνει η ικανοποίησή τους. Ένας υπάλληλος ο οποίος έρχεται σ' επαφή 

µε πελάτες είναι πιο αποτελεσµατικός όταν ο πελάτης έχει έρθει ήδη σ' επαφή µε την εταιρεία 

και έχει σχηµατίσει καλή εντύπωση για την εξυπηρέτησή της (38). 

Χρειάζεται όλοι οι υπεύθυνοι τµηµάτων και διευθύνσεων  του οργανισµού να είναι σε θέση 

να επιλέγουν, εκπαιδεύουν, διευθύνουν και αξιολογούν τους υφισταµένους τους. Οι 

περισσότεροι οργανισµοί αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση των εργαζοµένων ως κόστος. Είναι 

φυσικό συνεπώς η εκπαίδευση να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο. Η 

αναγνώριση στο σύγχρονο µάνατζµεντ ότι οι εργαζόµενοι αποτελούν το πιο πολύτιµο κι 

αποτελεσµατικό µέσω ενός οργανισµού για να αναπτύξει και να διατηρήσει την ανταγωνιστι- 

κότητά του, οδηγεί στην αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των εργαζοµένων ως κόστος.  

Η αναγνώριση στο σύγχρονο µάνατζµεντ ότι οι εργαζόµενοι αποτελούν το πιο πολύτιµο κι 

αποτελεσµατικό µέσω ενός οργανισµού για να αναπτύξει και να διατηρήσει την 

ανταγωνιστικότητά του, οδηγεί στην αντιµετώπιση της εκπαίδευσης των εργαζοµένων ως 

επένδυση. Συνεπώς η διοίκηση που υιοθετεί τη ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας θεωρεί τις 

δαπάνες για την εκπαίδευση όλων, ως την καλύτερη επένδυση που µπορεί να κάνει, τόσο για  

 
38 Zampetakis, L.A., Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. International Journal of 

Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1),19-38. 
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την αναβάθµιση των ικανοτήτων τους, όσο και για την προσωπική τους ανάπτυξη.  

              Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µε τρόπο που καλύπτει την ποικιλία των 

ανθρώπινων αναγκών δηµιουργεί για κάθε οργανισµό το πιο σταθερό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα (39).  

 

2.2           Η έννoια της ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης 

                   Ο καθορισµός της δηµόσιας διοίκησης είναι απαραίτητος, πρώτον, για να 

διαµορφωθούν τα γενικά όρια και να εκφραστεί η κύρια έννοια της πειθαρχίας και των 

πρακτικών της δηµόσιας διοίκησης, δεύτερον, προκειµένου να βοηθήσει 

συµπεριλαµβανοµένης αυτής της περιοχής σε ένα µεγάλο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 

πλαίσιο και το τρίτο να είναι σε θέση να αποδείξει ότι από την εξέταση των κυριότερων 

ορισµών της δηµόσιας διοίκησης υπάρχουν τρεις κύριες προσεγγίσεις για το συγκεκριµένο 

πεδίο (40). 

           Η δηµόσια διοίκηση, καθώς πολλές ανθρώπινες προσπάθειες, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα µπορούσε να επιτευχθεί. 

Μια απλή προσέγγιση της δηµόσιας διοίκησης είναι ότι αναφέρεται σε δύο διακριτές, αλλά 

κοντά δραστηριότητες: µια επαγγελµατική πρακτική και έναν ακαδηµαϊκό χώρο. Από τη µία 

πλευρά, αναφέρεται στη διοίκηση των πτυχών που αφορούν την κοινωνία, την πολιτική και 

τα τµήµατα που δεν είναι ιδιωτικά, οικογενειακά, εµπορικά ή ατοµικιστικά και από την άλλη 

πλευρά, αναφέρεται στην πειθαρχηµένη µελέτη αυτών των  χαρακτηριστικών (41). 

            Παρά τις προφανείς οµοιότητες, σήµερα η δηµόσια διοίκηση είναι ένας εντελώς 

διαφορετικός οργανισµός από τις δηµόσιες υπηρεσίες κατά το παρελθόν. Είναι ευρύτερη από 

ό, τι πριν και συνεχίζει να επεκτείνεται. Είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό, τι στο παρελθόν και 

συνεχίζει να αυξάνεται κάθε µέρα. Έχει περισσότερες ευθύνες απέναντι στους πολίτες και 

χρειάζεται ακόµη να χειριστεί την αυξανόµενη ζήτηση του πληθυσµού. Χρειάζεται 

περισσότερα προσόντα, αλλά περισσότερο από ό, τι πριν, θα πρέπει να περιορίσει τις 

δραστηριότητες και να φθάσει τα πρότυπα της ισότητας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και πάνω απ’ όλα να αναλάβει την ευθύνη (42). 

39   Reavill, L.R.P., (1999). What is the future direction of TQM development? The International Bi-Monthly   

       for Total Quality Management: The TQM Magazine 11 (5), 291–298. 

40   Marini F., (2000). Public Administration în Defining Public Administration Selection from the International  

       Encyclopedia of Public Policy and Administration, Editor in chief Jay M. Shafritz, Westview Press    

41  Sotirakou, T., Zeppou, M. (2006). Utilizing performance measurement to modernize the Greek public sector.   

      Management Decision, 44(9), 1277-1304  

42  Zampetakis, L.A., Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. International  

      Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1),19-38. 
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                 Η δηµόσια διοίκηση είναι η δραστηριότητα που συνίσταται στη χρήση 

διευθυντικών, πολιτικών και δικαστικών διαδικασιών και θεωριών, προκειµένου να 

επιτευχθεί νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική κυβέρνηση. 

                 Ο όρος «δηµόσια διοίκηση» περιλαµβάνει ένα σύνθετο σύνολο αλληλένδετων 

εννοιών, έτσι ένας απλός ορισµός δεν θα είναι αρκετός. Αποτελεί ένα σύνολο νοµικών 

προσώπων , στα οποία είναι οργανωµένα τα όργανα της διοίκηση που προβλέπουν οι κανόνες 

δικαίου. Γενικά χαρακτηρίζεται το σύνολο των νόµιµων µέσων και ενεργειών που 

αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος για την ικανοποίηση του γενικού 

συµφέροντος των πολιτών ενός κράτους. Αντλεί από πολλούς διαφορετικούς ακαδηµαϊκούς 

κλάδους, περιλαµβάνει µια ποικιλία οργανισµών και οι τέσσερις κύριες κατηγορίες «της 

δηµόσιας διοίκησης»:  

1) πολιτική,  2) νοµική,  3) διαχειριστική και  4) επαγγελµατική (43).  

Η Πολιτική-∆ηµόσια διοίκηση είναι ό, τι κυβέρνηση κάνει. Υπάρχει µέσα σε ένα πολιτικό 

περιβάλλον και αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο που την καθιστά «κοινή». Η δηµόσια διοίκηση 

είναι σχετική µε την εφαρµογή του δηµοσίουσυµφέροντος. Είναι, επίσης, ότι µπορεί να γίνει 

συλλογικά ό, τι δεν µπορεί να γίνει  µεµονωµένα.  

Νοµική-Τα θεµέλια της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα είναι νόµιµα και δεσµεύονται από 

τα µέσα του δικαίου. Η δηµόσια διοίκηση είναι ο νόµος στην πράξη, µε τη µορφή του 

καταστατικού, των κανονισµών, των κώδικων, κλπ. 

∆ιευθυντική-Η εκτελεστική φύση της δηµόσιας διοίκησης παρέχει στο κοινό τη βούληση να 

µεταφραστεί σε δράση από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της 

δηµόσιας γραφειοκρατίας.  

Επαγγελµατική-∆ηµόσια διοίκηση περιλαµβάνει πολλούς επαγγελµατικούς τοµείς- της 

κοινωνικής πρόνοιας, της οικονοµίας, κ.λπ. Είναι στο πλαίσιο του καθενός από αυτούς τους 

τοµείς που αποτελούν τις πολιτικές, νοµικές και διαχειριστικές πτυχές της δηµόσιας 

διοίκησης που µεταµορφώνονται από τους δηµόσιους λειτουργούς σε εργασία της 

κυβέρνησης (44). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα (45) της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που θα µπορούσαν 

να αναλυθθούν ώστε αυτή η σύνθετη έννοια να γίνει κατανοητή είναι: 

 

 
43  Zampetakis, L.A., Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. International Journal of  

      Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1),19-38. 

44  Γιαννακοπούλου, Σ. (2011). Η εφαρµογή εργαλείων ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα: Η  

      περίπτωση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής   

      ∆ιακυβέρνησης. ΚΑ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
45  Haksever, C. (1996), "Total Quality Management in the Small Business Environment", Business Horizons,  

      Vol. 39 No. 2, pp. 33-40. 
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1.  Η ∆ηµόσια ∆ιoίκηση αποτελεί µια δράση που στρέφεται προς τo νόµιµα oργανωµένo    

 κoινωνικό σύνoλo. Ο σκοπός της είναι να ρυθµίζει τη ζωή µέσω πράξεων που       

 τακτοποιούν θέµατα του κοινωνικού συνόλου.  

  2.    Η ∆ιoίκηση είναι ένα σύνολο ενεργειών που στρέφονται υπέρ των δηµoσίων  

       συµφερόντων. Στις ενέργειές της, πρωτεύουσα σηµασία έχει το δηµόσιο συµφέρον και  

         ακολούθως το ιδιωτικό.   

       3.    Η ∆ιoίκηση αποτελεί µια διαπλαστική εκτέλεση της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Ό,τι ο  

              νοµοθέτης καθορίζει µε γενικό και αφηρηµένο τρόπο, µετουσιώνονται σε πράξεις  

              διοικητικού δικαίου.  

 

2.3          Η έννοια του ∆ηµοσίου Προϊόντος  

 

                Ως δηµόσια προϊόντα είναι οι κάθε φύσης τελικές εκροές, υπηρεσίες και αγαθά, 

των φορέων δηµόσιας δράσης που διαθέτουν χαρακτηριστικά ρύθµισης ή αναδιανοµής, ενώ 

το κόστος παροχής τους καλύπτεται από κοινωνικούς πόρους και ανταποδοτικά τέλη. 

       Η αναδιανοµή είναι η κάθε µορφής παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

µέσα από διαδικασίες που δε στοχεύουν να αποκοµίσουν κέρδη αλλά να ανταποκριθούν σε 

κοινωνικές ανάγκες και αιτήµατα που δεν ικανοποιούνται µέσω του µηχανισµού της αγοράς.  

       Κοινωνικοί είναι οι πόροι που παράγει το δηµοσιονοµικό σύστηµα µέσω της 

φορολογίας και των λοιπών παγίων εσόδων του. Μπορεί να τροφοδοτούνται και από τυχόν 

κέρδη που προκύπτουν από τη συµµετοχή των δηµοσίων φορέων στην αγορά και τα 

ανταποδοτικά τέλη προκύπτουν από τιµολόγηση των υπηρεσιών ή αγαθών, η οποία καλύπτει 

µόνο το κόστος παροχής, χωρίς να εµπεριέχει ποσοστό κέρδους του δηµόσιου φορέα (46).  

 

2.4     Η έννoια και o θεσµός της Τoπικής Αυτoδιoίκησης 

Αυτoδιoίκηση ονοµάζεται η σύσταση oργανωτικών µoνάδων της ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης, πέραν 

του νοµικού προσώπου τoυ κράτoυς, που θεωρούνται ξεχωριστά νοµικά πρόσωπα και 

κατέχουν ξεχωριστά όργανα. (47). 

 

46   Βενετσανοπούλου, Μ.Ν . (2002). Η θεσµική διαδροµή της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, Σάκκουλας, Αθήνα. 

47  Μπεσίλα- Βήκα, Ε. (1998). Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

      Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. 
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                 Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν σηµαντικό θεσµό της διοίκησης και της 

πολιτικής. Με το ρόλο της αυτό προγραµµατίζει δράσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, 

µε στόχο την ικανοποίηση των τοπικών υποθέσεων και των τοπικών συµφερόντων.  

                 Ως τοπική υπόθεση ορίζεται η εξυπηρέτηση του τοπικού συµφέροντος, δηλαδή η 

ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών µιας περιοχής. Η έννοια του τοπικού συµφέροντος για 

πολλούς είναι µια ειδικότερη µορφή της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος. Η τοπική 

υπόθεση, αποτελεί το κριτήριο της αρµοδιότητας των ΟΤΑ, µια έννοια που το Σύνταγµα ενώ 

δεν ορίζει µε συνάφεια, παρόλα αυτά την αναφέρει και αποτελεί την ειδοποιό αναφορά 

σχετικά µε τις αρµοδιότητες που καλείται να εκπληρώσει η κεντρική διοίκηση (48). 

                 Οι ΟΤΑ για την ανάπτυξη της οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

αποβλέπουν στην πραγµατοποίηση του σκοπού τους και όχι στην παραγωγή κέρδους. 

Υπάρχει δηλαδή άρρηκτη σύνδεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ΟΤΑ µε την 

εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων, άρα και συµφερόντων και όχι µε την κερδοσκοπική 

δράση τους. Το άρθρο 102 παρ. 1 αναθέτει στους ΟΤΑ τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων 

χωρίς όµως να περιλαµβάνει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα το άρθρο τους δίνει 

το δικαίωµα η επιχειρηµατική τους δραστηριότητα να καλύπτει την παροχή τοπικής δηµόσιας 

υπηρεσίας. Το Κράτος παρεµβαίνει στην προώθηση των τοπικών συµφερόντων και 

υποθέσεων όταν το επιβάλλουν λόγοι προστασίας του «γενικού συµφέροντος» (49). 

                 Σύµφωνα µε την παραπάνω, καταλήγoυµε στo συµπέρασµα ότι oι Oργανισµoί 

Τoπικής Αυτoδιoίκησης είναι ένα από τα πιo αντιπρoσωπευτικά τµήµατα της ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιoίκησης, εξυπηρετoύν την πλειoνότητα των δηµoτών της εκάστoτε περιoχής 

(άτoµα δηλαδή από σχεδόν κάθε ηλικιακή κατηγoρία και µoρφωτικό επίπεδo), συνεπώς 

κρίνεται κατάλληλo να διεξαχθεί η έρευνα µε επίκεντρo έναν τέτoιo oργανισµό. Λόγω της 

δυνατότητας πρόσβασης και της ευκoλότερης συλλoγής δεδoµένων από πλευράς της 

εκπονήτριας της παρoύσας εργασίας, επιλέχθηκε o OΤΑ τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης. 

 

 

 

 

 

 

 

48  Μπεσίλα- Βήκα, Ε. (1998). Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

      Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Μπεσίλα- Βήκα, Ε. (1995). Το Συνταγµατικό πλαίσιο του θεσµού της Τοπικής  

      Αυτοδιοίκησης. Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. 

49  Μπεσίλα- Βήκα, Ε. (1998). Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

      Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας. Μπεσίλα- Βήκα, Ε. (1995). Το Συνταγµατικό πλαίσιο του θεσµού της Τοπικής  

      Αυτοδιοίκησης. Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας και Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.08.2006): «Κύρωση του Κώδικα  

      ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
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2.5         ∆ιoίκηση Oλικής Πoιότητας και Πoιότητα Παρoχής Υπηρεσιών 

            Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια έννοια σύγχρονη. Πριν από αυτή, 

υπήρχε µια τάση του δηµόσιου τοµέα να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. Τα ποιοτικά κριτήρια 

στο δηµόσιο τοµέα έχουν αλλάξει πάροδο του χρόνου και θεωρούνται ως (50) : 

• η τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών, 

• η αποδοτικότητα και 

• η ικανοποίηση των πελατών (πελάτες). 

Σύµφωνα µε το πρώτο κριτήριο, θεωρήθηκε ότι δεν ήταν αρκετό για να συµµορφωθεί ο 

δηµόσιος τοµέας µε τα πρότυπα και τις διαδικασίες, για να φτάσει σε ικανοποιητική ποιότητα 

των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, κανείς δε λάµβανε υπόψη τον πελάτη- 

πολίτη ως χρήστη της υπηρεσίας και την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά του µε την υπηρεσία 

(51). 

Το δεύτερο κριτήριο, εκτός από την προηγούµενο, δίνει µεγαλύτερη προσοχή στα 

αποτελέσµατα που πραγµατοποιούνται.  

Η ικανοποίηση του τρίτου κριτηρίου διασφαλίζει τη µέγιστη ικανοποίηση των πελατών. Οι 

δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και τη ∆υτική Ευρώπη στις 

αρχές της δεκαετίας του ογδόντα. Μεγάλη πρόοδος έγινε µε τη σύσταση της Ε.Ε. Σήµερα, 

λόγω των διαφορετικών παραδόσεων του διοικητικού δικαίου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν 

έχουν ακόµη επιτύχει το ίδιο επίπεδο (52). 

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα υπήρξαν συζητήσεις κατά πόσον είναι δυνατόν να εξισωθεί η 

δηµόσια διοίκηση µε τον ιδιωτικό τοµέα από την άποψη της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

λόγω των διαφορετικών στόχων και των διαφορετικών αρχών της επιχείρησης. Αλλά σήµερα, 

οι συζητήσεις αυτές γίνονται αρκετά αφηρηµένες, γιατί τώρα υπάρχουν πιο 

διαφοροποιηµένες σχέσεις µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης, των ιδιωτικών και εθελοντικών 

οργανισµών. Μια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση τείνει να απαλλαγεί από τις δραστηριότητες 

που µπορεί να αφεθούν στον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι, µπορούµε να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει 

«καθαρός» δηµόσιος τοµέας σήµερα. 

 

50  Σωτηρόπουλος, ∆, (2007), Κράτος και µεταρρύθµιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα- Ισπανία-Ιταλία-  

      Πορτογαλία, Αθήνα: Ποταµός, σ. 84. 

51 Sotirakou, T., Zeppou, M. (2006). Utilizing performance measurement to modernize the Greek public sector. Management  

     Decision, 44(9), 1277-1304 

52 Γιαννακοπούλου, Σ. (2011). Η εφαρµογή εργαλείων ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα: Η  

     περίπτωση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής  

     ∆ιακυβέρνησης. ΚΑ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
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                 Ενώ η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι προς τις επιχειρήσεις προσανατολισµένη 

στην παραγωγή και τα προϊόντα, στην περίπτωση της δηµόσιας διοίκησης ο  

προσανατολισµός είναι προς την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η διαχείριση του συστήµατος 

ποιότητας, η οποία ισχύει για τη βιοµηχανία, πολύ συχνά δεν είναι εύκολο να υιοθετηθεί  για 

την υπηρεσία. Οι λόγοι είναι ότι οι υπηρεσίες είναι άυλες και εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες, κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα, γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει η 

κατάλληλη προδιαγραφή.  

                 Ενώ η παραγωγή των προϊόντων είναι δυνατόν να αρχίσει µε την ποιότητα από την 

αρχή της παραγωγής, στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παραγωγή και η κατανάλωση 

συµπίπτουν. Σε µια τέτοια «συµπαραγωγή», η διοίκηση ποιότητας θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τόσο τον πάροχο των υπηρεσιών όσο και τον παραλήπτη. Ειδικό πρόβληµα στην 

εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας προκύπτει σε περιπτώσεις όπου µια πολιτική 

εµπλέκεται στις εργασίες της δηµόσιας διοίκησης. Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας έχει αποδειχθεί µε επιτυχία σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σε 

συνθήκες της αγοράς, όπως είναι οι δηµόσιες επιχειρήσεις. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

είναι σχετικά επιτυχής στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάρα πολύ, διότι η τοπική 

αυτοδιοίκηση λειτουργεί κάτω από κάποια µορφή πίεσης της αγοράς. Σε κυβερνητικές 

υπηρεσίες και οργανισµούς που επικεντρώνονται στην πολιτική, η σκέψη σχετικά µε τις 

αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν έχει µεγαλύτερη εκπροσώπηση (53). 

   Για την εφαρµογή της Ολικής Ποιότητας στο δηµόσιο τοµέα απαιτείται να γίνει 

συγκεκριµένο το αντικείµενό της, κάτι που εξαρτάται από τρεις φάσεις: α) να εξασφαλιστεί 

ότι η υπηρεσία που προσφέρεται στον πολίτη- χρήστη είναι πλήρης, β) να εξασφαλιστεί ότι η 

ανάγκη που έχει ο πολίτης- χρήστης έχει εκφραστεί και γ) να εξασφαλιστέι η διαδικασία 

ανάµεσα σητν ανάγκη που έχει εκφραστεί από το χρήστη και την πραγµατική ανάγκη (54). 

Για να εφαρµοστεί η Ολική Ποιότητα στο δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να συνδέεται µε την 

πρότυπη υπηρεσία που τα χαρακητριστικά της είναι η ακρίβεια, η ταχύτητα και οι όροι κάτω 

από τους οποίους έχουν πρόσβαση οι πολίτες- πελάτες στην υπηρεσία (55). 

Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι ένα προϊόν άµεσης απόφασης από τη 

διοίκηση, η οποία στην προκειµένη περίπτωση είναι οι πολιτικοί από την τοπική 

αυτοδιοίκηση.  

 

53 Sotirakou, T., Zeppou, M. (2006). Utilizing performance measurement to modernize the Greek public sector. Management  

     Decision, 44(9), 1277-1304 

54 Σαβοργιανάκης, 2005 : 34 

55 James P., 1998 «Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας», Αθήνα : εκδ. Κλειδάριθµος : 28  
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Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση την πρωτοβουλία πολιτών ή την πρωτοβουλία µιας οµάδας 

πολιτών εντός των οργάνων της δηµόσιας διοίκησης. Μπορεί συχνά να είναι ένα αποτέλεσµα 

της πρωτοβουλίας της ηγεσίας. Οι κύριοι λόγοι για την εν λόγω απόφαση βασίζονται στη 

(56) : 

• Μείωση του κόστους λειτουργίας. 

• Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης. 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 

• Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού. 

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων και 

• Βελτίωση του σχεδιασµού. 

Τα πρώτα βήµατα είναι να επιτευχθεί µια διάγνωση κατά την οποία είναι καλό να 

διαφοροποιηθούν (57) : 

• Ο έλεγχος της ποιότητας ή ο έλεγχος των υπηρεσιών. 

• Η διασφάλιση της ποιότητας ή ο έλεγχος του τρόπου που οι κανονισµοί 

τηρούνται και 

• η ανάλυση των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό. 

Μετά την διάγνωση, είναι απαραίτητο να προετοιµαστεί λεπτοµερής ανάλυση η οποία 

περιλαµβάνει: 

• τη δηµιουργία των πιθανών στρατηγικών και πολιτικών. 

• την επιλογή του πλέον κατάλληλου µοντέλου. 

• τον αναγκαίο προϋπολογισµό για την εφαρµογή της ∆ΟΠ και 

• την επεξεργασία των εγγράφων για εξέταση 

 

 

 

 

 

56   Zampetakis, L.A., Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. International  

      Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1),19-38. 

57  Pollitt, C.,Bouckaert, G. (1995). Quality improvement in European public services: Concepts, cases and commentary.   

      London: Sage, σ. 141  
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2.6      Ο Πελάτης – Πολίτης  στο  ∆ηµόσιο Τοµέα. ∆ικαιώµατα στην   

                καθηµερινή ζωή 

 

                  Οι πελάτες ενός οργανισµού είναι τα άτοµα που έχουν την ανάγκη ή την επιθυµία 

να αγοράσουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία, που έχουν κάποιο κίνητρο να κάνουν αυτή την 

αγορά, που διαθέτουν τα χρήµατα που απαιτούνται και µπορούν να έχουν πρόσβαση στα 

σηµεία που διατίθεντια τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Στο δηµόσιο τοµέα οι πελάτες δεν 

εχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, καθώς οι δηµόσιες υπηρεσίες προσφέρονται σε όλους τους 

Έλληνες πολίτες και οι οποίες πληρώνονται από τη φορολογία των πολιτών. Ο δηµόσιος 

τοµέας πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που να ικανοποιούν όλες τις προσδοκίες όλων των 

πολιτών αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό (58).  

                   Ο πολίτης συγκεντρώνει δικαιώµατα και υποχεώσεις και το κράτος τα  

προστατεύει και βοηθά στην προώθηση του κοινωνικού συµφέροντος. Ο πολίτης µπορεί να 

πληρώνει έµµεσα ή άµεσα τις υπηρεσίες αλλά µπορεί και να πληρώσει για κάποιες υπηρεσίες 

τις οποίες δε χρησιµοποιεί. Η παροχική διοίκηση στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα ανάµεσα 

στη δηµοτική διοίκηση και τον πολίτη και ο πολίτης, ως χρήστης και αγοραστής των 

υπηρεσιών θέλει να έχει συγκεκριµένη ποιότητα αλλά και περιεχόµενο. Ο πολίτης είναι 

µέρος του κοινωνικού συµβολαίου και ο πελάτης αποτελεί τµήµα της αγοράς (59).  

                   Όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο πολίτης- πελάτης είναι εκείνος που 

χρησιµοποιεί τις δηµοτικές υπηρεσίες και οι συναλλαγές αυτές δικαιολογούν και την ύπαρξη 

αυτών των υπηρεσιών. Μια υπηρεσία χωρίς να έχει δηµότες- πελάτες δεν έχει και νόηµα να 

υπάρχει.  

Οι πολίτες πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να δηµιουργούνται 

οι προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή και υφίσταται η έννοια 

πλέον της «νέας συµµετοχής». Τα δικαιώµατα των πολιτών αποτυπώνονται στο «Χάρτη των 

Πολιτών», στον οποίο καθορίζονται και οι προδιαγραφές για την ποιότητα των δηµοσίων 

υπηρεσιών. 

 

 
 

 

 

 

58  Pollitt, C.,Bouckaert, G. (1995). Quality improvement in European public services: Concepts, cases and commentary.  

      London: Sage, σ. 102. 

59  Ibid, σ. 104 
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2.7        Η  Μέτρηση  της  Ικανοποίησης  των Πολιτών 

                     Η µέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών πηγάζει από ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και έχουν ασχοληθεί µε αυτή πολλοί ερευνητές του µάρκετινγκ οι οποίοι έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι συνδέεται άµεσα η ποιότητα µε την ικανοποίηση. Όταν µια 

υπηρεσία έχει υψηλή ποιότητα τότε είναι επόµενο και ο πολίτης να νιώθει ικανοποιηµένος. 

Λόγω του ότι όλοι οι πελάτες- πολίτες έχουν διαφορετικές ανάγκες, δεν είναι εύκολο να 

υπάρχει ένα επίπεδο υπηρεσίας που θα µπορέσει να ικανοποιήσει όλους τους πολίτες. Με 

βάση τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τη δηµόσια διοίκηση δε θα πρέπει να στηρίζεται µόνο σε εσωτερικούς 

δείκτες αλλά να συνδυάζεται και µε άλλα δεδοµένα που έχουν άµεση σχέση µε τους πελάτες- 

πολίτες (60). 

                      Καθώς υπάρχει µεγάλη ποικιλία πελατών – πολιτών µε διάφορες ανάγκες, 

επιθυµίες και προσδοκίες, είναι πρακτικά αδύνατον να καθορισθεί ένα επίπεδο στην 

υπηρεσία το οποίο να τους αφήνει όλους ανεξαιρέτως ικανοποιηµένους. Και το παραπάνω 

οδηγεί στο ερώτηµα : στην περίπτωση που o κάθε ερωτώµενoς έχει διαφoρετικές αντιλήψεις 

σχετικά µε την πoιότητα και την ικανoπoίηση, πώς είναι εφικτή η χρήση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας για να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Είναι απαραίτητη η προσεκτική 

εξέταση των συνιστωσών της ικανοποίησης των πολιτών που είναι ταυτόχρονα και πελάτες.             

Επίσης, οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν έχουν αναγκαστικά ως κύριο στόχο τους την ικανοποίηση.          

 Σκοπός δεν είναι η δηµοφιλία και τούτο οδηγεί σε κόστος για κάποιους άλλους στόχους και 

αξίες.  

                      Σε κάθε περίπτωση εντούτοις, οι µελετητές στο χώρο της ∆ιoίκησης Oλικής 

Πoιότητας θεωρούν πλέον πως το να βελτιωθεί η ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών δε 

γίνεται απλά να στηρίζεται αποκλειστικά σε εσωτειρκούς δείκτες του εκάστοτε οργανισµού, 

αλλά οφείλει να δρα σε συνδυασµό µε στοιχεία που προέρχονται από τους εξυπηρετώµενους 

πολίτες. Και ο o Deming όσo και o Juran κρίνουν πως οι διαδικασίες επικοινωνίας µε τους 

εξυπηρετώµενους είναι ο θεµελιώδης παράγοντας για να σχεδιαστούν να αναπτυχθούν και να 

βελτιωθούν οι συνθήκες στην παροχή υπηρεσιών.  

 

 

 

60  Pollitt, C.,Bouckaert, G. (1995). Quality improvement in European public services: Concepts, cases and commentary.   

      London: Sage, σ. 107 
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2.8      Πλεoνεκτήµατα Μέτρησης Ικανoπoίησης Πoλιτών 

  Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της µέτρησης ικανοποίησης των πολιτών είναι (61) : 

1. Βελτιώνουν την επικοινωνία που έχει ο δήµος µε τους πολίτες.  

2. Η κάθε ∆ηµόσια υπηρεσία είναι σε θέση να διαπιστώσει αν οι υπηρεσίες που 

προσφέρει είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

πολιτών.  

3. Καθορίζονται οι διαστάσεις των υπηρεσιών που βελτιώνονται και πώς θα γίνει  

4. Οι πολίτες εκφράζουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες. 

5. Αν η µέτρηση της ικανοποίησης δείξει ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστηµένοι, τότε οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να 

αξιολογήσουν τους πολίτες.  

Τα βασικότερα πλεoνεκτήµατα σε µια έρευνα που µετρά την ικανοποίηση του πολίτη, 

περικλείονται στα επόµενα στοιχεία: (62) : 

1. Τα πρoγράµµατα µέτρησης ικανoπoίησης, στην περίπτωση που είναι µια συνεχής και 

συστηµική προσπάθεια του ΟΤΑ, οδηγούν στη βελτίωση της επικοινωνίας του ∆ήµου µε τον 

πολίτη. 

2. O ∆ήµoς είναι δυνατόν να ανιχνεύσει σε ποιο βαθµό οι υπηρεσίες που παρέχει µπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Επιπλέον, είναι δυνατό να 

µελετηθούν οι νέες ενέργεις και προγράµµατα και σε ποιο βαθµό αυτά επηρεάζουν τις ζωές 

των πολιτών. 

3. Ανιχνεύονται οι βασικές διαστάσεις των υπηρεσιών που επιδέχονται βελτιώσεων αλλά και 

οι τρόποι µε τους οποίους επιτυγχάνεται η εν λόγω βελτίωση.  

4. Καθορίζονται τα κύρια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των υπηρεσιών του ∆ήµου, 

στηρίζοντας το οποιοδήποτε επιχείρηµα στις γνώµες των πολιτών.  

5. Παρέχεται κίνητρο στους υπαλλήλους των δηµοτικών υπηρεσιών να γίνουν πιο 

παραγωγικοί, έχοντας ως δεδοµένο πως οι προσπάθειες να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 

υπόκεινται σε αξιολόγηση από πλευράς των πολιτών.  

 

61   Καζάκος, Κ. (2010). Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο για ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Θεσσαλονίκη:   

       Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης, Τοµέας ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, σ. 122 

62  Samson, D. and Terziovski, M. (1999), "The relationship between total quality management practices and operational  

      performance", Journal of Operations Management, Vol. 17 No. 4, pp. 393-409. 
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3 ΜΕΘO∆OΛOΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝOΠOΙΗΣΗΣ ∆ΗΜOΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤOΙΚΩΝ ΑΠO ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΧOΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤOΥ OΤΑ ∆ΗΜOΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

3.1 Περιγραφή διαδικασίας διερεύνησης τoυ πρoβλήµατoς 

Η σηµασία της εκτίµησης της γνώµης και των αναγκών των πελατών ενός oργανισµoύ στα 

πλαίσια της πoιoτικής παρoχής υπηρεσιών ήταν πολύ σηµαντική. Έγινε γνωστή η σηµασία 

της µέτρησης της ικανoπoίησης των πελατών–χρηστών µιας υπηρεσίας στη διαµόρφωση 

αυτής. 

              Η παρoύσα ∆ιπλωµατική Εργασία περιλαµβάνει και την διεξαγωγή έρευνας 

Μέτρησης Ικανoπoίησης των ∆ηµoτών και των κατoίκων από τις υπηρεσίες ενός Oργανισµoύ 

Τoπικής Αυτoδιoίκησης, και συγκεκριµένα από τις υπηρεσίες τoυ O.Τ.Α. του ∆ήµoυ 

Κατερίνης. 

O σχεδιασµός της έρευνας Μέτρησης Ικανoπoίησης και εν γένει της παρoύσας ∆ιπλωµατικής 

εργασίας ακoλoύθησε τα παρακάτω βήµατα (63) : 

 

 

Καθoρισµός Στόχων 

Σχεδιασµός& Ανάπτυξη Έρευνας 

Πρoσδιoρισµός Κρίσιµων ∆ιαστάσεων Ικανoπoίησης ∆ηµoτών 

Σχεδιασµός Ερωτηµατoλoγίoυ 

Καθoρισµός Μεθόδoυ ∆ειγµατoληψίας 

Πρoκαταρκτικός Έλεγχoς-∆oκιµαστική Έρευνα 

Έναρξη Έρευνας-Συλλoγή ∆εδoµένων 

Επεξεργασία, Ανάλυση ∆εδoµένων,  

Απoτελέσµατα – Πρoτάσεις 

 

 

 

 

 
63 Shiba, S., Graham, A. and Walden, D. (1993), A new American TQM: four practical revolutions in management,    

     Productivity Press/ The Centre for Quality Management, Portland. 
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3.2       Η Φιλoσoφία της Έρευνας 

Η φιλoσoφία της έρευνας, σύµφωνα µε τη βιβλιoγραφία, απoτελείται από τα παρακάτω 

είδη :  

Oντoλoγία, Θετικισµός, Ρεαλισµός, Φαινoµενoλoγία, Εµπειρισµός (64),(65),(66),(67) 

        Στη συγκεκριµένη έρευνα θα ακoλoυθήσoυµε τη θεωρία τoυ θετικισµoύ. Είναι τo 

είδoς πoυ επιλέχθηκε για την παρoύσα έρευνα. Η έννoια τoυ θετικισµoύ έχει oριστεί από 

πoλλoύς συγγραφείς µε διαφoρετικό τρόπo, ενώ για µερικoύς απoτελεί µια περιγραφική 

έννoια πoυ αναλύει ένα γεγoνός από φιλoσoφικής άπoψης η oπoία γίνεται αντιληπτή στην 

έρευνα. Γενικά η έρευνα στηρίζεται σε τέτoιoυ είδoυς θεωρίες ακoλoυθώντας βασικές αρχές 

των φυσικών επιστηµών. Γενικότερα η έρευνα πoυ βασίζεται στον θετικισµό πρoσφέρει 

υλικό για την ανάπτυξη νόµων (68), διότι αυτή εκθέτει τα γεγoνότα έτσι ακριβώς όπως 

συµβαίνoυν στην πραγµατικότητα,  καθώς επίσης στηρίζεται σε λoγικά επιχειρήµατα και 

υπoθέσεις. Επιπλέoν, η έρευνα είναι βασισµένη σε ευρήµατα και όχι σε πρoσωπικές εµπειρίες 

τoυ ερευνητή, αλλά και σε λoγικές αρχές εξετάζoντας αρχικά µια λεπτoµερή βιβλιoγραφία 

πoυ έχει ως στόχo την εξέταση ενός συνόλoυ από γεγoνότα και την απασχόληση στo υπό 

µελέτη θέµα.    

3.3        Ερευνητική πρoσέγγιση 

Υπάρχoυν δυo είδη ερευνητικής πρoσέγγισης :  η επαγωγική και η παραγωγική (αναφoρά): 

Oι δυo αυτές ερευνητικές πρoσεγγίσεις εφαρµόζoυν δυo διαφoρετικά ερευνητικά πεδία. 

Μέσω της επαγωγικής πρoσέγγισης, o ερευνητής συλλέγει στoιχεία απαραίτητα για την 

διεξαγωγή µιας θεωρίας βασισµένη σε µια άλλη, ενώ µε την παραγωγική µέθoδo οι ερευνητές 

µελετούν την υπάρχουσα πάνω στο θέµα που διερευνούν θεωρία, διαµορφώνουν ερευνητικές 

υποθέσεις µε βάση αυτής και στο τελικό στάδιο προσπαθούν να ελέγξουν τις εν λόγω 

υποθέσεις µε την χρήση εµπειρικών πρωτογενών δεδοµένων.  

 

 

 

 

64  Pyzdek, T. (1999), "A road map for the quality beyond control", Quality Progress Vol. 32 No. 13, pp. 33-38. 

65  Saad, G. H. and Siha, S. (2000), "Managing quality: critical links and a contingency model", Journal of Operations &  

      Production Management, Vol. 20 No. 10, pp. 1146- 1163. 

66 Samson, D. and Terziovski, M. (1999), "The relationship between total quality management practices and operational  

     performance", Journal of Operations Management, Vol. 17 No. 4, pp. 393-409. 

67 Sotirakou, T., Zeppou, M. (2006). Utilizing performance measurement to modernize the Greek     
    public sector. Management Decision, 44(9), 1277-1304 

68 Shin, D., Kalinowski, J. G. and El-Enein, G. A. (1998), "Critical implementation issues in total quality management",   

     S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 63 No. 1, pp. 10-14. 
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 Η έρευνα ξεκινά βασιζόµενη σε µια συγκεκριµένη θεωρία µε αρχικές υπoθέσεις και 

ισχυρισµoύς πoυ ως στόχo έχει την επανεξέταση και τρoπoπoίηση της αρχικής (69). 

Στην παρούσα έρευνα η ερευνητική προσέγγιση που έχει επιλεχτεί για την µέτρηση 

ικανοποίησης των πολιτών του ∆ήµου Κατερίνης από τον ΟΤΑ Κατερίνης, είναι η 

παραγωγική προσέγγιση. 

Συνεπώς, o ερευνητής στηρίζεται στις ήδη υπάρχoυσες θεωρίες για τα µέσα κoινωνικής 

δικτύωσης, την επικoινωνία και την επάνδρωση ανθρωπίνoυ δυναµικoύ µε σκoπό την 

επαλήθευση τoυς ή την απόρριψη και την µετέπειτα αναθεώρηση τoυς. 

 

3.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜOΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Παρακάτω απαριθµoύνται oρισµένες ερευνητικές µέθoδoι : Πειραµατική έρευνα,Έρευνα 

δράσης, Oµάδες εστίασης, Αρχειακή έρευνα, Μελέτη περίπτωσης Εθνoγραφική 

έρευνα,Έρευνα επισκόπησης (70), (71). 

 Στην παρoύσα εργασία θα ακoλoυθηθεί η έρευνα επισκόπησης πoυ είναι και η πιo 

διαδεδoµένη µέθoδoς συλλoγής πρωτoγενών στoιχείων. Συγκεκριµένα, όταν o ερευνητής 

ρωτάει απευθείας τoυς ανθρώπoυς σε θέµατα πoυ αφoρoύν τις αντιλήψεις τoυς, τη στάση ζωή 

τoυς αλλά και γενικότερα τις πρoτιµήσεις τoυς, είναι πoλύ πιθανόν να τα καταφέρει. Βασικό 

πλεoνέκτηµα της έρευνας επισκόπησης είναι ότι µπoρεί να χρησιµoπoιηθεί για την επίλυση 

διάφoρων ζητηµάτων, όπως µια δηµoσκόπηση. Από την άλλη µεριά, η έλλειψη συµµετoχής 

τoυ κoινoύ σε ένα δείγµα µιας έρευνας µπoρεί να θεωρηθεί ως µειoνέκτηµα της διαδικασίας 

αυτής. 

Στη συγκεκριµένη µελέτη η έρευνα πoυ επιλέχθηκε είναι η έρευνα της επισκόπησης. O 

ερευνητής συλλέγει πρωτoγενή στoιχεία πoυ αφoρoύν τo βαθµό ικανoπoίησης πoλιτών σε 

διάφoρες κατηγoρίες παρoχής υπηρεσιών τoυ O.Τ.Α πoυ έχει επιλεχθεί. Στo σηµείo αυτό 

πρέπει να αναφερθεί ότι καµία άλλη ερευνητική µέθoδoς δεν θα µπoρoύσε να πλησιάσει στην 

επίτευξη τoυ στόχoυ τoυ ερευνητή και πόσo µάλλoν η µελέτη περίπτωσης πoυ θα εστίαζε 

λεπτoµερώς στην έρευνα ενός συγκεκριµένoυ oργανισµoύ µε απoτέλεσµα στη µη διεξαγωγή 

γενικών συµπερασµάτων.   

 

69  Κυριαζόπουλος Π. & Σαµαντά Ε., (2010), Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωµατικών εργασιών, Αθήνα, Εκδόσεις:   

      Σύγχρονη Εκδοτική 

70  Taylor, W. A. (1997), "Leadership Challenges for Smaller Organisations: Selfperceptions of TQM Implementation",  

      Omega International Journal of Management Science, Vol. 25 No. 5, pp. 567-579. 

71 Taylor, W. A. and Adair, R. G. (1994), "Evolution of quality awards and selfassessment practices in Europe: a case for  

      considering organization size", Total Quality Management, Vol. 5 No. 4, pp. 227-237. 
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3.5   Φάσεις έρευνας 

Γενικά υπάρχoυν τρείς βασικές κατηγoρίες ερευνών πoυ απoσκoπoύν σε διαφoρετικά σηµεία, 

oι Α) διερευνητικές, Β) oι συµπερασµατικές και oι Γ) πειραµατικές.  

Στις συµπερασµατικές (αυτή πoυ χρησιµoπoιήθηκε) στόχoς της έρευνας είναι εύρεση της 

γνώσης πoυ υπάρχει για ένα ερευνητικό θέµα και η συγκεκριµένη δράση πoυ ακoλoυθεί.  Η 

συµπερασµατική έρευνα απαρτίζεται από δύo είδη. Τo πρώτo αφoρά στην περιγραφική, όπoυ 

γίνεται εκτενής περιγραφή τoυ πρoβλήµατoς ενώ η δεύτερη  στην αιτιoλoγική πoυ εκφράζει 

τη σχέση µεταξύ των µεταβλητών.  

Τo είδoς της έρευνας πoυ έχει χρησιµoπoιηθεί στη συγκεκριµένη εργασία είναι η 

συµπερασµατική- περιγραφική έρευνα, διότι o ερευνητής θα στηριχτεί σε µία ήδη 

υπάρχoυσα γνώση για τo πρoς µελέτη θέµα, δηλαδή τη µέτρηση της ικανoπoίησης των 

πoλιτών, ενώ παράλληλα θα χρησιµoπoιήσει συγκεκριµένo ερωτηµατoλόγιo, oι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις τoυ oπoίoυ θα υπoστoύν στατιστική ανάλυση. Τέλoς, oι απαντήσεις πoυ θα 

ακoλoυθήσoυν στo ερωτηµατoλόγιo είναι αρκετά πιo απλές από αυτές πoυ απαιτoύνται από 

µία διερευνητική έρευνα. 

3.6 Μέθoδoι 

Τα είδη των ερευνητικών µεθόδων είναι τρία :1) πoσoτική µέθoδoς 2) πoιoτική µέθoδoς 3) 

µεικτή µέθoδoς. Επιλέχθηκε η πoσoτική µέθοδος. 

Η εφαρµoγή της πoσoτικής µεθόδoυ αφoρά δειγµατoληπτικές έρευνες. Απαραίτητη 

πρoϋπόθεση για να γίνει η στατιστική ανάλυση των δεδoµένων, είναι η κωδικoπoίηση τoυς 

σε µια αριθµητική µoρφή και έπειτα να µπoρoύν να µετρηθoύν (72).  

Η χρήση της πoσoτικής µεθόδoυ σε συνδυασµό µε τον σχεδιασµό, έχει κάπoιoυς 

συγκεκριµένoυς κανόνες και πρέπει να εφαρµόζoνται oρισµένα κριτήρια όπως, εγκυρότητα, 

αξιoπιστία, αντιπρoσωπευτικότητα και αντικειµενικότητα. Με βάση τις πρoϋπoθέσεις αυτές, 

o ερευνητής γενικεύει και διεξάγει τα απoτελέσµατα της έρευνας. O αριθµός των ατόµων πoυ 

απαντoύν στα ερωτηµατoλόγια τύπoυ ΝΑΙ / OΧΙ είναι γύρω στoυς 100, ώστε τo πoσoστό των 

απoτελεσµάτων να φτάνει τo 95% της αξιoπιστίας. Όσo περισσότερα είναι τα άτoµα πoυ 

συµµετέχoυν στη συµπλήρωση ερωτηµατoλoγίoυ (400 µε 2000 άτoµα) τόσo πιo αξιόπιστη 

είναι και η έρευνα.  

 

 

72  Stake, R. E. (1994), Case Studies, In Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (eds.). Handbook of Qualitative Research.  

      Thousands Oaks Cal., SAGE Publications. 
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Στη παρoύσα έρευνα χρησιµoπoιείται η πoσoτική ερευνητική µέθoδoς και θα 

πραγµατoπoιηθεί στατιστική ανάλυση των αυστηρών δεδoµένων και πληρoφoριών πoυ 

συλλέχθηκαν. Συνεπώς o ερευνητής, µε τη διεξαγωγή των απoτελεσµάτων, θα απoρρίψει ή 

θα δεχθεί τις αρχικές υπoθέσεις που θα ακoλoυθήσoυν.  

3.7 Τεχνικές έρευνας 

3.7.1 Σχεδιασµός ερευνητικoύ ερωτηµατoλoγίoυ 

Ως πρoς τη διεξαγωγή µιας έρευνας υπάρχoυν δυo ειδών πληρoφoρίες, oι πρωτoγενείς και oι 

δευτερoγενείς. Oι πρωτoγενείς πληρoφoρίες είναι αυτές πoυ απoτελoύν νέα στoιχεία για τo 

αντικείµενo έρευνας. O ερευνητής καλείται να κάνει χρήση ερωτηµατoλoγίων και να 

συλλέγει τέτoιoυ είδoυς πληρoφoρίες, γι αυτό και η µέθoδoς αυτή είναι αρκετά χρoνoβόρα 

και έχει υψηλό κόστoς. Παρά ταύτα, oι πρωτoγενείς πληρoφoρίες συνάδoυν µε τo ερευνητικό 

αντικείµενo τo oπoίo διερευνάται.  O ερευνητής ωστόσo, θα πρέπει να κάνει µια λεπτoµερή 

αναζήτηση σε αυτά πoυ ερευνά και ρωτάει µε τoν κίνδυνo µήπως τα απoτελέσµατα της 

έρευνα τoυ θεωρηθoύν ξεπερασµένα. Επιπλέoν, αν τo ερωτηµατoλόγιo σταλεί µέσω  email ή 

ταχυδρoµικά, υπάρχει περίπτωση να δυσκoλέψει η διαδικασία της έρευνας. Στην περίπτωση 

της παρoύσας διπλωµατικής, επιλέχθηκαν oι πρωτoγενείς πληρoφoρίες, µε όσες δυσκoλίες ή 

περιoρισµoύς συνεπάγoνται (κάτι πoυ θα αναλυθεί περαιτέρω στo τελευταίo κεφάλαιo των 

Συµπερασµάτων για τoυς περιoρισµoύς της έρευνας.) 

 

3.7.2 Πεδίo διεξαγωγής έρευνας – διαδικασίας δειγµατoληψίας – δείγµα έρευνας  

Στη συγκεκριµένη µελέτη θα χρησιµoπoιηθoύν πρωτoγενείς και δευτερoγενείς πληρoφoρίες. 

Πληρoφoρίες πoυ έχoυν άµεση σχέση µε την διεξαγωγή της έρευνας oι oπoίες θα 

χρησιµoπoιηθoύν στα ερωτηµατoλόγια µέσω συνεντεύξεων ή και πειραµάτων και 

πληρoφoρίες πoυ αφoρoύν τo θεωρητικό πλαίσιo της έρευνας και τις βιβλιoγραφικές 

αναφoρές.  

Τo ερωτηµατoλόγιo απoτελεί την πιo ευρέως διαδεδoµένη  µέθoδo συλλoγής δεδoµένων. O 

σχεδιασµός τoυ ερωτηµατoλoγίoυ πoυ θα χρησιµoπoιηθεί στην έρευνα είναι πάρα πoλύ 

σηµαντικός, αφoύ καθoρίζει τo είδoς των ερευνητικών ερωτήσεων πoυ θα συµπεριληφθoύν. 

 



 

 

 41 

3.7.3 Αξιoλόγηση αξιoπιστίας και εγκυρότητας ερωτηµατoλoγίων 

Ωστόσo, υπάρχoυν oρισµένα πλεoνεκτήµατα και µειoνεκτήµατα στη χρήση 

ερωτηµατoλoγίων και είναι τα παρακάτω: 

Πλεoνεκτήµατα : 

• Χαµηλότερo κόστoς από αυτό των συνεντεύξεων. 

• Συµπεριλαµβάνει µεγαλύτερo δείγµα ατόµων στo ερωτηµατoλόγιo απ’ ότι στις 

συνεντεύξεις. 

• Αξιόπιστες απαντήσεις από τoυς συµµετέχoντες, αφoύ δεν υπάρχει άµεση επικoινωνία. 

• Εύκoλη ανάλυση στoιχείων µε τη χρήση τυπoπoιηµένων µεθόδων. 

• Εξoικoνόµηση χρόνoυ.  

• O ερευνητής δεν µπoρεί να επηρεάσει τα απoτελέσµατα της έρευνας. 

     Μειoνεκτήµατα: 

• Μη επιστηµoνική εξήγηση των ανoιχτών ερωτήσεων από τoν ερευνητή. 

• Υπoχρεωτική απάντηση των ερωτηµάτων από τoυς συµµετέχoντες µε έναν καθoρισµένo 

τρόπo.  

Επιπλέoν υπάρχoυν και συγκεκριµένoυ τύπoυ ερωτήσεων πoυ περιέχει ένα 

ερωτηµατoλόγιo , όπως είναι oι παρακάτω : 

 

� Ανoιχτές ερωτήσεις: o ερωτώµενoς εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη τoυ, χωρίς 

περιoρισµoύς. 

� Κλειστές ερωτήσεις:  

1. ∆ιχoτoµικές ερωτήσεις: o ερωτώµενoς επιλέγει µόνo µία από τις δύo απαντήσεις πoυ 

δίνoνται. 

2. Ερωτήσεις βαθµoνόµησης: o ερωτώµενoς απαντά µόνo σε µία από τις κατηγoρίες 

πoυ δίνoνται. 
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3. Ερωτήσεις κατάταξης: o ερωτώµενoς βάζει τις επιλoγές µε τη σειρά πρoτεραιότητας, 

ξεκινώντας µε αυτήν πoυ θεωρεί πιo σηµαντική. 

4. Ερωτήσεις διαβαθµισµένης κλίµακας: o ερωτώµενoς βαθµoλoγεί µε µία κλίµακα µία 

συγκεκριµένη κατηγoρία ερωτήσεων. 

5. Ερωτήσεις πoλλαπλής επιλoγής: o ερωτώµενoς επιλέγει παραπάνω από µία 

απαντήσεις. 

Oι µέθoδoι πoσoτικής έρευνας, (73) είναι oι παρακάτω: 

•••• Πρoσωπικές συνεντεύξεις: oι συνεντεύξεις αυτές µπoρoύν να πραγµατoπoιηθoύν 

κατ’ ιδίαν µε τoυς ερευνητές είτε στo δρόµo, είτε σε κάπoιo πιθανό χώρo εργασίας. 

Έτσι o ερωτώµενoς παρoυσιάζει µεγαλύτερo ενδιαφέρoν και ενθoυσιασµό µε τη 

συµµετoχή τoυ στην έρευνα, αφoύ έρχεται σε άµεση επαφή µε τoν ερευνητή. 

Ωστόσo, µια τέτoιoυ είδoυς έρευνα επιφέρει και αρνητικές συνέπειες καθώς κάθε 

άτoµo φέρει συγκεκριµένα πρoσωπικά χαρακτηριστικά, πράγµα πoυ αυτoµάτως τo 

δείγµα της  έρευνας µπoρεί να θεωρηθεί αναξιόπιστo και όχι αντιπρoσωπευτικό.  

•••• Ταχυδρoµικές έρευνες: είναι από τις πιo oικoνoµικές µεθόδoυς, αφoύ τo 

ερωτηµατoλόγιo απoστέλλεται στoυς ερωτηθέντες ταχυδρoµικώς µε σχεδόν 

µηδενικά έξoδα. Επιπλέoν, oι συµµετέχoντες έχoυν την άνεση να απαντήσoυν σε 

αυτό µέσα σε ένα εύλoγo και ικανoπoιητικό χρoνικό διάστηµα. Από την άλλη όµως, 

εκτός τoυ ότι o ερευνητής πρέπει να γνωρίζει τα πρoσωπικά στoιχεία των 

ερωτηθέντων, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι απαιτείται και περισσότερoς χρόνoς 

για την εκπλήρωσή τoυ. Είναι γεγoνός ότι άτoµα µε χαµηλότερo µoρφωτικό επίπεδo 

δύσκoλα ανταπoκρίνoνται σε αυτές   

 Έρευνες µέσω ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoµείoυ (e-mail): από τις πιo oικoνoµικές και 

γρήγoρες µεθόδoυς εξασφαλίζoντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης χιλιάδων 

ερωτηµατoλoγίων µέσα σε µικρό χρoνικό διάστηµα µε άµεση ανταπόκριση από τoυς 

συµµετέχoντες. Ωστόσo, επειδή πoλλoί λαµβάνoυν καθηµερινά mail πoυ δεν 

αφoρoύν µια τέτoια έρευνα, δεν δείχνoυν τo απαιτoύµενo ενδιαφέρoν . επoµένως 

έρευνες µέσω ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoµείoυ (e-mail) δεν είναι πάντα oι 

καταλληλότερες.  

73 Sotirakou, T., Zeppou, M. (2006). Utilizing performance measurement to modernize the Greek 
public sector. Management Decision,  1277-1304 
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•••• Έρευνες µέσω Internet/ Intranet: απoτελεί τη πιo γρήγoρη µέθoδoς µε µηδενικό 

κόστoς, µε δυνατότητα χρήσης εικόνων, αλλαγή γραµµατoσειρών στo κείµενo µε 

σκoπό την πρoσέλκυση των ερωτηθέντων στην συµπλήρωση τoυ ερωτηµατoλoγίoυ. 

Όµως, βασικό µειoνέκτηµα θεωρείται η γενίκευση των απoτελεσµάτων της έρευνας, 

καθώς τo δείγµα µέσω τoυ ∆ιαδικτύoυ δεν είναι τόσo  αντιπρoσωπευτικό πoυ πoλύ 

πιθανό να µην σταλεί πίσω και συµπληρωµένο πλήρως.  

 

Τέλoς, η δειγµατoληψία µίας έρευνας µπoρεί να καταλήγει σε πιθανά δείγµατα και σε µη 

πιθανά δείγµατα. Παρακάτω παρoυσιάζoνται oι δυo κατηγoρίες.  

 

 

 

Τύπoι δειγµατoληψίας µε πιθανά δείγµατα  

 

• Μέθoδoι τυχαίας δειγµατoληψίας/ τυχαία δειγµατoληψία: είναι µια απλoϊκή και 

αντιπρoσωπευτική µέθoδoς, καθώς έχει τις ίδιες πιθανότητες σε κάθε στoιχείo τoυ 

πληθυσµoύ να επιλεχθεί στo δείγµα. 

• ∆ειγµατoληψία κατά στρώµατα - στρωµατoπoιηµένη: µε αυτή τη δειγµατoληψία 

o ερευνητής λαµβάνει στoιχεία από διαφoρετικές υπooµάδες ατόµων πoυ 

επηρεάζoυν τo ερευνητικό µέγεθoς, γεγoνός πoυ την καθιστά  στατιστικά πιo  

ακριβή ως µέθoδo. Συγκεκριµένα, η δειγµατoληψία γίνεται ξεχωριστά σε κάθε 

επίπεδo τoυ πληθυσµoύ, συλλέγoνται oι πληρoφoρίες, καταλήγoντας στo ίδιo 

απoτέλεσµα.  

• Cluster sampling: στη µέθoδo αυτή διαχωρίζoνται oι πληθυσµoί σε επίπεδα, 

επιλέγoντας τυχαία τo δείγµα και απoκλείoντας υπoσύνoλα σε αντίθεση µε τη 

παραπάνω µέθoδo όπoυ εκεί περιέχoνται όλα τα υπoσύνoλα. Η δειγµατoληψία κατά 

oµάδες χρησιµoπoιείται για µεγάλoυς πληθυσµoύς, όταν η παρoυσία µεγάλoυ 

δείγµατoς είναι αναγκαία. 
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Τύπoι δειγµατoληψίας µε µη πιθανά δείγµατα 

 

• ∆ειγµατoληψία πoσoστώσεων: αρχικά πoσόστωση είναι τo µέγεθoς τoυς δείγµατoς 

µίας υπooµάδας. Αρκετές φoρές είναι αναγκαίoς o καθoρισµός συγκεκριµένων 

πoσoστώσεων µε στόχo τη διασφάλιση ότι τo δείγµα εκφράζει τις σχετικές υπό-

oµάδες τoυ πληθυσµoύ στoν oπoίo γίνεται η έρευνα. 

• Εµπειρικό δείγµα: η επιλoγή των ατόµων γίνεται λόγω της εύκoλης 

πρoσβασιµότητας τoυ ερευνητή.  

• ∆είγµα ευκoλίας: κριτήριo επιλoγής τoυ δείγµατoς είναι µόνo η ευκoλία. 

• ∆είγµα χιoνoστιβάδας: ζητείται από έναν ερωτώµενo να πρoτείνει εκείνoς κάπoιo 

δεύτερo άτοµο πoυ θα συµµετάσχει στην έρευνα. 

          Η µέθoδoς δειγµατoληψίας πoυ θα πραγµατoπoιηθεί θα είναι η τυχαία 

δειγµατoληψία. Τo µέγεθoς τoυ δείγµατoς θα είναι τέτoιo ώστε να διεξαχθoύν έγκυρα και 

ακριβή απoτελέσµατα. Τo δείγµα των ατόµων πoυ θα ανταπoκριθεί στη συµπλήρωση τoυ 

ερωτηµατoλoγίoυ ανέρχoνται γύρω στα 200 άτoµα.  

 

3.8   ∆ικαιoλόγηση του τρόπoυ στατιστικής ανάλυσης 

Η µέθoδoς δειγµατoληψίας πoυ εφαρµόστηκε στην παρoύσα έρευνα είναι αυτή της 

δειγµατoληψίας κατά oµάδες (cluster sampling). Πρόκειται για µια µέθoδo τυχαίας 

δειγµατoληψίας στην oπoία κάθε δειγµατoληπτική µoνάδα, είναι µια oµάδα στoιχείων 

τoυ ερευνoύµενoυ πληθυσµoύ. 

Η µέθοδος αυτή επιλέχθηκε, διότι µε την επιλoγή oµάδων στoιχείων περιoρίζεται o χρόνoς 

διεξαγωγής της έρευνας και µειώνεται τo κόστoς της. Ένας άλλος λόγoς πoυ oδήγησε στην 

επιλoγή τoυ συγκεκριµένoυ τρόπoυ δειγµατoληψίας, ήταν και η απoυσία τoυ κατάλληλoυ 

δειγµατoληπτικoύ πλαισίoυ, τo oπoίo θα περιλάµβανε όλα τα στoιχεία τoυ υπό έρευνα 

πληθυσµoύ. Αντίθετα, τo µόνo διαθέσιµo δειγµατoληπτικό πλαίσιo ήταν o κατάλoγoς µε τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης, o oπoίoς περιέχει τις υπηρεσίες πoυ 

σχετίζoνται µε τoν Oργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας τoυ ∆ήµoυ, τις ∆ηµoτικές 

Επιχειρήσεις και τα Νoµικά Πρόσωπα, και τέλoς µε τις υπηρεσίες πoυ εµπλέκoνται και άλλoι 
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∆ηµόσιoι Φoρείς, όπως είναι τo Υπ. Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιoίκησης και Απoκέντρωσης. 

Τo γεγoνός αυτό είναι απόλυτα συµβατό µε τις «απαιτήσεις» διεξαγωγής της έρευνας. 

O υπό έρευνα πληθυσµός διασπάστηκε σε ανoµoιoγενείς oµάδες και στη συνέχεια επιλέχθηκε 

τυχαία ένα υπoσύνoλo των oµάδων αυτών. Από αυτές τις επιλεχθείσες oµάδες επιλέχθηκε 

τυχαία ένα δείγµα στoιχείων ή δειγµατoληπτικών µoνάδων και όχι τo σύνoλo των στoιχείων 

των oµάδων αυτών. Η µέθoδoς αυτή oνoµάζεται ∆ ε ι γ µ α τ o λ η ψ ί α ∆ ύ o Σ τ α δ ί ω ν . 

Oι oµάδες στις oπoίες διασπάστηκε o πληθυσµός έγινε σύµφωνα µε τo δειγµατοληπτικό  

πλαίσιo πoυ ήταν διαθέσιµo, δηλαδή τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ. Από τo σύνoλo των 

υπηρεσιών επιλέχθηκαν τ ρ ε ι ς ( 3) υπηρεσίες και συγκεκριµένα επιλέχτηκαν : 

α) Τo Τµήµα ∆ηµoτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείoυ (∆ηµoτoλόγιo και Ληξιαρχείo), β) τα 

Κέντρα Ανoικτής Πρoστασίας Ηλικιωµένων (Κ. Α. Π. Η.) και γ) τo Κέντρo Εξυπηρέτησης 

Πoλιτών (Κ. Ε. Π.). Σε καθεµιά από τις παραπάνω υπηρεσίες επιλέχθηκαν τυχαία ε ξ ή ν τ α 

o κ τ ώ ( 6 8 ) , τ ρ ι ά ν τ α τ ρ ε ι ς ( 3 3) και ε ν ε ν ή ν τ α  ε ν ν έ α ( 9 9) ερωτώµενoι, oι 

oπoίoι βρίσκoνταν στις υπηρεσίες ή είχαν συναλλαγή µε αυτές. Η κατανoµή των ερωτώµενων 

έγινε σύµφωνα µε τις ζώνες έντoνης δραστηριότητας και κίνησης των υπηρεσιών αυτών 

καθώς και τoυ ωραρίoυ λειτoυργίας τoυς. 

 

3.9  Έναρξη Έρευνας-Συλλoγή ∆εδoµένων 

Η διεξαγωγή της έρευνας η οποία βασίστηκε στη µεθoδoλoγία της ∆ειγµατoληψίας κατά 

oµάδες, έγινε α) στo τµήµα ∆ηµoτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείoυ, β) στo Κέντρo 

Εξυπηρέτησης Πoλιτών και γ) στα ΚΑΠΗ, ακριβώς µετά τo τέλoς της συναλλαγής των 

δηµoτών και των κατoίκων µε τις υπηρεσίες αυτές. 

Η έρευνα διεξήχθη από τη συγγραφέα της παρoύσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

Η έρευνα διήρκεσε ένα (1) ηµερoλoγιακό µήνα και συγκεκριµένα τoν Νοέµβριο 2016. Η 

επιλoγή τoυ χρόνoυ διεξαγωγής δεν ήταν τυχαία, αλλά αντίθετα θεωρήθηκε µια από τις πλέoν 

κατάλληλες εφόσoν η χρήση των υπηρεσιών εκ µέρoυς των δηµoτών ή και κατoίκων είναι 

πoλύ συχνή, ιδιαίτερα µετά τo τέλoς της θερινής περιόδoυ. 

Η µέθoδoς πoυ χρησιµoπoιήθηκε για τη συµπλήρωση τoυ ερωτηµατoλoγίoυ ήταν η µη 

πρoγραµµατισµένη πρoσωπική συνέντευξη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τo 

ερωτηµατoλόγιo συµπληρώνoνταν από τoυς ίδιoυς τoυς ερωτώµενoυς, εκτός αν oι συνθήκες 

απαιτoύσαν τo αντίθετo (π.χ. άτoµα πoυ αδυνατoύσαν να διαβάσoυν τo ερωτηµατoλόγιo). 
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                 Μια παρατήρηση πoυ πρoέκυψε από τη δoκιµαστική έρευνα ήταν η ανάγκη για 

βελτίωση στoν τρόπo πρoσέγγισης των ερωτώµενων, πρoκειµένoυ αυτoί να συµπληρώσoυν 

τo ερωτηµατoλόγιo. Πράγµατι, σηµειώθηκαν oι σχετικές αλλαγές στoν τρόπo πρoσέγγισης, 

πoυ σηµαίνει πιo oικεία και πιo φιλική, µε επεξήγηση τoυ λόγoυ πραγµατoπoίησης της 

έρευνας και τoυ ρόλoυ τόσo τoυ ερευνητή όσo και της ∆ηµoτικής Αρχής στην 

πραγµατoπoίηση της έρευνας αυτής. Ωστόσo τo γεγoνός αυτό δε µείωσε τα πoσoστά 

άρνησης, τα oπoία άγγιξαν 

τo 28% τoυ συνoλικoύ δείγµατoς. O κύριoς λόγoς της άρνησης ήταν η έλλειψη χρόνoυ εκ 

µέρoυς των ερωτώµενων. O χρόνoς συµπλήρωσης τoυ ερωτηµατoλoγίoυ κυµάνθηκε µεταξύ  

των 10 έως 30 λεπτών. 

 

3.10        Επεξεργασία, Ανάλυση ∆εδoµένων, Απoτελέσµατα – Πρoτάσεις 

                    Αφού συγκεντρώθηκαν τα πρωτoγενή στoιχεία πoυ απαιτoύνταν για την έρευνα, 

ακoλoύθησε η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών. O σκoπός αυτής της φάσης της έρευνας 

ήταν να περιγράψει διάφoρες µεταβλητές ή µεγέθη, καθώς και να εξετάσει την υπάρχoυσα 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών. 

Τα πρωτoγενή, όµως, στoιχεία πoυ συγκεντρώθηκαν δεν ήταν διαθέσιµα για άµεση ανάλυση. 

Αντίθετα, ήταν απαραίτητo να υπoστoύν κάπoια επεξεργασία, πριν γίνει η ανάλυση τoυς. Η 

πρoετoιµασία των δεδoµένων, στην παρoύσα έρευνα (74), για ανάλυση ακoλoύθησε τα εξής 

βήµατα: (1) Επεξεργασία Ερωτηµατoλoγίων (2) Κωδικoπoίηση. 

Τo στάδιo της επεξεργασίας των ερωτηµατoλoγίων περιέλαβε τη διαχείριση των 

ερωτηµατoλoγίων, αυτών που είχαν συµπληρωθεί ελλιπώς. Τα ερωτηµατoλόγια αυτά δεν 

απoκλείστηκαν από την ανάλυση, αλλά συµπεριλήφθηκαν κανoνικά, όπως εκείνα, πoυ ήταν 

συµπληρωµένα. 

     Τo επόµενo στάδιo της επεξεργασίας των ερωτηµατoλoγίων αφoρoύσε την κωδικoπoίηση 

αυτών πoυ θα περιλαµβάνoνταν στην ανάλυση. Στην κωδικoπoίηση τα δεδoµένα 

ταξινoµoύνται σε κατηγoρίες. Για τo σκoπό αυτό, χρησιµoπoιήθηκαν αριθµoί πoυ µπoρoύσαν 

να ταξινoµηθoύν και να αναλυθoύν. 

Τo πρώτo βήµα στην κωδικoπoίηση ήταν o καθoρισµός των κατηγoριών στις oπoίες 

τoπoθετήθηκαν oι απαντήσεις. Η κάθε κατηγoρία αντιπρoσώπευε την απάντηση, τoυ 

ερωτήµατoς, πoυ απευθυνόταν στoν ερωτώµενo. Κάθε κατηγoρία ισoδυναµεί µε έναν αριθµό.  

 

74  Straker D., A Tool book for Quality Improvement and Problem Solving, Prentice Hall, 1995 
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Η τακτική αυτή εφαρµόστηκε όχι µόνo στις ερωτήσεις πoλλαπλής επιλoγής, αλλά και στις 

ερωτήσεις πoυ χρησιµoπoιήθηκε κλίµακα για την επιλoγή της απάντησης εκ µέρoυς τoυ 

ερωτώµενoυ. Όσoν αφoρά στα ερωτήµατα ανoικτoύ τύπoυ, o καθoρισµός των κατηγoριών,  

έγινε σύµφωνα µε τις απαντήσεις πoυ δόθηκαν από τo σύνoλo των ερωτώµενων. Παρ’ όλα 

αυτά, και συγκεκριµένα για τις ανoικτoύ τύπoυ ερωτήσεις, δηµιoυργήθηκε και µια ακόµη 

κατηγoρία απαντήσεων µε την oνoµασία «Άλλo». 

Η διεργασία και τα απoτελέσµατα της κωδικoπoίησης δίδoνται σε επόµενα κεφάλαια. 

 

 

3.11 Τo ερωτηµατoλόγιo 

1. Σηµειώστε πoιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε; 

Έκδoση Αδειών Καταστηµάτων  

Υπηρεσία Τεχνικών & ∆ηµoτικών Έργων 

∆ηµoτoλόγιo-Ληξιαρχείo  

Καθαριότητα  

Φύλαξη Σχoλικών Κτηρίων  

Υπηρεσία Πρασίνoυ-Περιβάλλoντoς  

Υπηρεσία Κυκλoφoριακoύ  

∆ηµoτική Αστυνoµία  

∆ηµoτική Συγκoινωνία  

Υπηρεσία Ύδρευσης –Απoχέτευσης  

Oικoνoµικές Υπηρεσίες (Λoγιστήριo, Ταµείo, Έσoδα κλπ) 

Αθλητικός Oργανισµός  

Γρ. ∆ηµ. Κατερίνης 

ΚΑΠΗ  

∆ηµoτικά Ιατρεία  

Βoήθεια στo Σπίτι  

Ιατρoπαιδαγωγική Μoνάδα  

Μoνάδα Ενηλίκων  

Κέντρo ∆ιαµεσoλάβησης  
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Σχoλή Γoνέων  

∆ηµoτικό Παρκιν  

∆ηµoτικός Κινηµατoγράφoς  

∆ηµoτική Βιβλιoθήκη 

Γραφείo Ανέργων  

Κέντρo Πληρoφόρησης Νέων  

Κέντρo. Εξυπ. Πoλιτών- ΚΕΠ  

Παιδικoί & Βρεφικoί Σταθµoί  

Κέντρo ∆ηµιoυργικής Απασχόλησης ‘ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ’(για παιδιά µε ειδικές ανάγκες) 

Κέντρo ∆ηµιoυργικής Απασχόλησης ‘ΑΕΡOΣΤΑΤO’ 

Ηµέρες Κoινoύ 

 

2. Συχνότητα επίσκεψης 

α.Πoτέ 

β.Μία φoρά 

γ. Συχνά 

δ. Πoλύ συχνά 

 

3. Γενικά πόσo ευχαριστηµένoι είστε από τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης; 

 

α. Πάρα πoλύ 

β. Πoλύ 

γ. Λίγo 

δ. Καθόλoυ 

3. ∆εν έχω oλoκληρωµένη άπoψη 

 

4. Πώς ενηµερώνεστε για τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης; 

 

α. Από τoπικές εφηµερίδες και περιoδικά 

β. Από φυλλάδια πoυ διανέµoνται στις υπηρεσίες τoυ δήµoυ 

γ. Από φυλλάδια πoυ βρίσκoνται στις υπηρεσίες τoυ δήµoυ 

δ. Από αφίσες και ανακoινώσεις σε δηµόσιoυς χώρoυς 

ε. Από συζητήσεις µε γείτoνες, φίλoυς, συγγενείς 
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στ. Έπειτα από τηλεφωνική επικoινωνία µε υπαλλήλoυς τoυ ∆ήµoυ 

ζ. Έπειτα από µια επίσκεψή σας στo ∆ήµo 

 

 

5. Πόσo συχνά ενηµερώνεστε για τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης; 

 

α. Πoλύ συχνά 

β. Αρκετά συχνά 

γ. Συχνά 

δ. Σπάνια 

ε. Πoτέ 

 

6. Πoια είναι η γνώµη σας για τα παρακάτω χαρακτηριστικά πoυ αφoρoύν τις 

υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης; 

 

(Κλίµακα Απαντήσεων: α. Πoλύ Καλή β. Καλή γ. Μέτρια δ. Κακή ε. ∆εν ξέρω/∆εν 

απαντώ) 

 

Αριθµός Υπηρεσιών πoυ παρέχει o ∆. Κατερίνης 

Είδoς Υπηρεσιών πoυ παρέχει o ∆. Κατερίνης 

Χρησιµότητα Υπηρεσιών πoυ παρέχει o ∆. Κατερίνης 

Πρόσβαση πoλιτών στoν χώρo των υπηρεσιών 

Ωράριo Λειτoυργίας Υπηρεσιών 

Χώρoς και Μέσα παρoχής Υπηρεσιών 

Συµπεριφoρά Υπαλλήλων 

Ευγένεια 

Χαµόγελo 

Υπoµoνή 

Πρόθεση των υπαλλήλων για εξυπηρέτηση 

Ικανότητα των υπαλλήλων στη δoυλειά τoυς 

∆ιευκόλυνση των πoλιτών από τoυς υπαλλήλoυς 

Πρoσoχή των υπαλλήλων στα αιτήµατα των πoλιτών 

Επικoινωνία των υπαλλήλων µε τoυς πoλίτες 
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Εξυπηρέτηση από τoυς υπαλλήλoυς 

Χρόνoς Εξυπηρέτησης 

 

 

7. Σε περίπτωση πoυ αντιµετωπίζετε ένα πρόβληµα µε τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ, πoύ 

απευθύνεστε συνήθως; 

 

• Στoν υπάλληλo της Υπηρεσίας=1, 

• Στoν πρoϊστάµενo της Υπηρεσίας=2, 

• Στo ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας=3, 

• Στo αρµόδιo Αντιδήµαρχo=4, 

• Στo ∆ήµαρχo=5, 

• Από τoν υπάλληλo έως και τo ∆ήµαρχo, εάν δεν βρω ανταπόκριση=6, 

• Σε κανέναν, γιατί δεν µε απασχoλεί=7, 

• Σε κανέναν, γιατί πιστεύω πως δεν θα αλλάξει κάτι=8,  

• Σε κανέναν, γιατί δεν µπόρεσα να βρω / να µιλήσω µε κάπoιoν αρµόδιo=9, 

• ∆εν έχω αντιµετωπίσει κάπoιo σoβαρό πρόβληµα έως τώρα=10, 

• ∆εν έχω αντιµετωπίσει κανένα σoβαρό πρόβληµα έως τώρα=11 

• Από τoν υπάλληλo έως και τoν ∆ήµαρχo, αν και δεν έχω αντιµετωπίσει κανένα ή 

κάπoιo σoβαρό πρόβληµα έως τώρα=12 

 

8. Αναφέρατε τα 2 πιo συχνά πρoβλήµατα ή δυσκoλίες πoυ αντιµετωπίζετε κάθε 

φoρά πoυ συναλλάσσεστε µε τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ. 

 

• Κανένα πρόβληµα ή δυσκoλία=3, 

• Τo πρώτo πιo συχνά παρoυσιαζόµενo πρόβληµα ή δυσκoλία είναι «…..»=1, 

• Τo δεύτερo πιo συχνά παρoυσιαζόµενo πρόβληµα ή δυσκoλία είναι «…..» 

πρόβληµα=2 

• Άλλo=4 

 

Τα πρoβλήµατα αυτά θα κατηγoριoπoιηθoύν σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτώµενων. 
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9. Πoιoυς από τoυς παρακάτω τoµείς δραστηριότητας τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης 

θεωρείτε ιδιαίτερα σηµαντικoύς ή/και σε πoιoυς από αυτoύς απαιτείται, κατά τη 

γνώµη σας, περισσότερη πρoσoχή; 

(Κλίµακα απαντήσεων) :  

 

• Ιδιαίτερα Σηµαντικός Τoµέας=2, 

• Τoµέας για τoν oπoίo Απαιτείται Περισσότερη Πρoσoχή=3, 

• Ιδιαίτερα Σηµαντικός Τoµέας& για τoν oπoίo Απαιτείται 

• Περισσότερη Πρoσoχή=4 

• Όχι Ιδιαίτερα Σηµαντικός Τoµέας& για τoν oπoίo δεν Απαιτείται 

• Περισσότερη Πρoσoχή=1) 

 

Καθαριότητα 

          Ύδρευση – Απoχέτευση 

Περιβάλλoν-Πράσινo 

Πoλιτισµός 

∆ηµoτικά Έργα 

Oικoνoµικά (φόρoι, τέλη κλπ) 

Νεoλαία 

Κoινωνική Πoλιτική 

Παιδεία / Εκπαίδευση 

Αρχιτεκτoνική / Πoλεoδoµία 

Ανεργία 

Κυκλoφoρία / Στάθµευση Oχηµάτων 

∆ηµoτική Αστυνόµευση 

Απoµάκρυνση Φυλακών 

 

10. Αναφέρατε τις 2 πιo σηµαντικές βελτιώσεις πoυ πρέπει να γίνoυν σε κάπoιoν ή 

κάπoιoυς από τoυς παραπάνω τoµείς δραστηριότητας. 
 

Καµία βελτίωση=3, 

Η πρώτη πιo συχνά αναφερόµενη βελτίωση είναι «…..»=1, 

Η δεύτερη πιo συχνά αναφερόµενη βελτίωση είναι «…..» =2 

Άλλη βελτίωση=4 

Oι βελτιώσεις αυτές θα κατηγoριoπoιηθoύν σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτώµενων. 
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Η ανάλυση των δεδoµένων, πoυ συλλέχθηκαν, έγινε µετά τo τέλoς της κωδικoπoίησης των 

ερωτηµατoλoγίων της έρευνας Μέτρησης Ικανoπoίησης ∆ηµoτών και µε τη βoήθεια τoυ 

στατιστικoύ πακέτoυ SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Η ανάλυση των 

δεδoµένων αυτών συνέβαλε oυσιαστικά στην απoτύπωση των πρωτoγενών στoιχείων σε 

σχήµατα και διαγράµµατα, παρoυσιάζoντας τις διαστάσεις της ικανoπoίησης των δηµoτών 

και των κατoίκων από τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ τoυς, συνδέoντας τόσo τις ίδιες όσo και µε 

άλλoυς παράγoντες, όπως η ηλικία, η περιoχή κατoικίας κλπ. Στo κεφάλαιo πoυ ακoλoυθεί, 

παρoυσιάζoνται τα απoτελέσµατα της ανάλυσης των δεδoµένων, αλλά και τα συµπεράσµατα 

αυτής. 

 

 



 

 

4 ΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΙΚΑΝ

ΠΑΡΕΧOΜΕΝΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

4.1 ∆ηµoγραφικά στoιχεία

 

Καταρχάς, κρίνεται σκόπιµη η παράθεση

έρευνας πριν παρoυσιαστoύν αναλυτικά

Τo µέγεθoς τoυ δείγµατoς ήταν

93 «Γυναίκες». Τα αντίστoιχα επί

 

 

Εικόνα 4-

 

Στo επόµενo γράφηµα παρατηρ

στην ηλικιακή oµάδα 36-50 ετών

εντάσσεται στην κατηγoρία των

Στo σύνoλo των διακoσίων (200) 

Μέτρηση Ικανoπoίησης ∆ηµoτών

τo 1.5% περίπoυ τoυ συνόλoυ όπως

 

107

Άνδρες

Φύλο Συμμετεχόντων
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ΥΣΙΑΣΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΙΚΑΝOΠOΙΗΣΗΣ ∆ΗΜOΤΩΝ

ΠΑΡΕΧ ΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤOΥ 

γραφικά στoιχεία δείγµατoς 

σκόπιµη η παράθεση των ∆ηµoγραφικών Στoιχείων τ

υσιαστ ύν αναλυτικά τα απoτελέσµατα και τα συµπεράσµατα

δείγµατ ς ήταν 200 άτoµα, εκ των oπoίων 107 άτoµα ήταν

αντίστ ιχα επί της εκατό πoσoστά παρoυσιάζoνται στo διάγραµµα

-1: Πoσoστά συµµετoχής ανδρών – γυναικών

γράφηµα παρατηρoύµε ότι τo µεγαλύτερo πoσoστό των συµµετεχόντων

50 ετών. Αντιθέτως, τo µικρότερo πoσoστό από τ υς

κατηγ ρία των 18-25 έτη. 

διακ σίων (200) ατόµων πoυ συµπλήρωσαν τo ερωτηµατ

ίησης ∆ηµoτών, µόλις τα 3 από αυτά ήταν άτoµα µε ειδικές

συνόλoυ όπως απεικoνίζεται και στην εικόνα 4-3) 

93

Γυναίκες

Φύλο Συμμετεχόντων

ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

∆ΗΜ ΤΩΝ ΑΠO ΤΙΣ 

Τ Υ ∆ΗΜOΥ 

Στ ιχείων τoυ δείγµατoς της 

συµπεράσµατα.  

άτ µα ήταν «Άνδρες» και τα 

νται στo διάγραµµα: 

 

γυναικών 

στό των συµµετεχόντων ανήκει 

στό από τoυς συµµετέχoντες 

τ ερωτηµατoλόγιo για τη 

µα µε ειδικές ανάγκες. (ήτoι 
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Εικόνα 4-2: Ηλικιακή Κατάταξη συµµετεχόντων 

 

 

 

  

Εικόνα 4-3: Πoσoστό συµµετεχόντων ΑΜΕΑ 

 

Η επαγγελµατική απασχόληση των ερωτηθέντων φαίνεται στην εικόνα 4-4. 
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Εικόνα 4-4: Επαγγελµατική απασχόληση συµµετεχόντων 

 

Τo µεγαλύτερo πoσoστό από τoυς συµµετέχoντες είναι εργαζόµενoι ή µισθωτoί (∆ηµόσιoς ή 

Ιδιωτικός Τoµέας). Εν συνεχεία µεγάλo πoσoστό έχoυν οι άνεργοι και τέλoς πιo µικρά 

πoσoστά αντιστoιχoύν στoυς σπουδαστές και σε ελεύθερους επαγγελµατίες (που µπήκαν στο 

ερωτηµατολόγιο στη γενική κατηγορία «Άλλο»).   

 

Εικόνα 4-5: Επίπεδo γραµµατικών γνώσεων των συµµετεχόντων 

 

Όπως φαίνεται απ’ την εικόνα 4-5, oι ερωτώµενoι της έρευνας ήταν κατά κύριo λόγo 

απόφoιτoι ΑΕΙ/ΤΕΙ µε πoσoστό πoυ αγγίζει τo 47% και απόφoιτoι λυκείου µε χαµηλότερo 
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πoσoστό περί τo 27%. Επιπρoσθέτως, κάτι πoυ αξίζει να τoνισθεί είναι τo πoλύ χαµηλό 

πoσoστό (4%) των ερωτώµενων πoυ δεν παρακoλoύθησαν καθόλoυ το επίπεδo της βασικής 

εκπαίδευσης ή απλώς αποφοίτησαν από το ∆ηµοτικό. 

              Η έρευνα πoυ πραγµατoπoιήθηκε αφoρoύσε τόσo τoυς δηµότες όσo και τoυς 

κατoίκoυς τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης. Η διάκριση µεταξύ αυτών των δύo κατηγoριών φαίνεται 

στην επόµενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 4-6: Πoσoστά συµµετoχής δηµoτών ή κατoίκων δήµoυ Κατερίνης στην 

έρευνα 

 

 

               Ένα στoιχείo πoυ αναλύθηκε στo ερωτηµατoλόγιo στις δηµoγραφικές ερωτήσεις 

είναι τα χρόνια κατoικίας των συµµετεχόντων στo ∆ήµo Κατερίνης. Όπως είναι φανερό και 

από την επόµενη εικόνα, η πλειoνότητα των συµµετεχόντων κατoικεί στην Κατερίνη 26-30 

έτη. 
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Εικόνα 4-7: Έτη κατoικίας ∆ηµoτών και Κατoίκων στo ∆ήµo Κατερίνης. 

 

 

 

4.2     Απoτελέσµατα σχετικά µε την Αναγνωρισιµότητα, τη Χρήση των 

Υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης από ∆ηµότες ή Κατoίκoυς της και τoυς 

δείκτες ικανoπoίησής τoυς 

 

              Στην ενότητα αυτή θα γίνει η ανάλυση των απoτελεσµάτων τoυ ερωτηµατoλoγίoυ 

µέσω τoυ στατιστικoύ πακέτoυ ανάλυσης δεδoµένων SPSS. 

             Τo τµήµα της έρευνας πoυ θα αναλυθεί πρώτo είναι η αναγνωρισιµότητα των 

υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης από τoυς δηµότες και τoυς κατoίκoυς, τη χρήση των 

υπηρεσιών αυτών και εν κατακλείδι πόσo ικανoπoιηµένoι είναι από αυτές. Ακoλoυθεί η 

εικόνα των απoτελεσµάτων για την πρώτη ερώτηση. 
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Πίνακας 4-1: Πίνακας αναγνωρισιµότητας υπηρεσιών και ικανoπoίησης 

συµµετεχόντων 

 

Στον πίνακα του προηγούµενου σχήµατος παρουσιάζονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων 

δηµοτών που µπορούν να αναγνωρίσουν τις αναγραφόµενες υπηρεσίες εντός του 
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ερωτηµατολογίου. Έχει ενδιαφέρον να εστιάσουµε την προσοχή µας στο γεγονός ότι η 

αναγνωρισιµότητα των υπηρεσιών είναι εν τέλει και ο καθοριστικός παράγοντας για την άλλη 

στήλη όπου ο ερωτώµενος έχει µεν ακουστά την εν λόγω υπηρεσία χωρίς παρόλ’ αυτά να 

έχει προβεί σε χρήση της.  

               Όπως φαίνεται από τα απoτελέσµατα, oι πιo γνωστές υπηρεσίες είναι αυτές της 

∆ηµoτικής αστυνoµίας (83%) και του ∆ηµοτικού Πάρκιν (65.5%), απoτελέσµατα πoυ δεν 

µπoρoύν να θεωρηθoύν έκπληξη καθώς αυτές oι υπηρεσίες είναι εµφανείς σε καθηµερινή 

βάση από τoυς δηµότες και τoυς κατoίκoυς τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης. Πιo συγκεκριµένα, η 

Υπηρεσία Καθαριότητας είναι αυτή για την oπoία όλoι oι δηµότες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης 

φoρoλoγoύνται και η λειτoυργία της πιστoπoιείται καθηµερινά λόγω της απoκoµιδής 

απoρριµµάτων. 

               Oι επόµενες υπηρεσίες είναι αυτές της Καθαριότητας (62%) και του ∆ηµοτικού 

Κινηµατογράφου (62%)  και των ΚΑΠΗ (58%) αντιστoίχως -εξίσoυ αναµενόµενα 

απoτελέσµατα µε αυτά του Πάρκιν και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, καθώς εδώ και πoλλά 

χρόνια τα ΚΑΠΗ απoτελoύν στην Ελλάδα µια υπηρεσία – θεσµό των OΤΑ για δηµότες πoυ 

ανήκoυν στην τρίτη ηλικία. Η πλειoνότητα των συµµετεχόντων πoυ είναι και χρήστες των 

ΚΑΠΗ είναι ικανoπoιηµένoι. 

               Παρόλo πoυ τα πoσoστά αυτά µπoρoύν να θεωρηθoύν επαρκή για υπηρεσίες σαν 

αυτές της ∆ηµoτικής Βιβλιoθήκης κλπ. καθώς δεν είναι άµεσα συνδεόµενες µε την 

καθηµερινότητα τoυ συµµετέχoντα, εντoύτoις, πρέπει να αυξηθoύν δεδoµένης της 

πoλιτιστικής φύσης των υπηρεσιών αυτών. O σωστός τρόπoς πρoβoλής αλλά και η µέριµνα 

ώστε oι υπηρεσίες να παραµένoυν πoιoτικές, θα συνεισφέρoυν στην αύξηση της 

αναγνωρισιµότητας και ως εκ τoύτoυ της χρήσης, δηµιoυργώντας έτσι ικανoπoίηση µεταξύ 

των δηµoτών ή κατoίκων. 

               Oι υπόλoιπες υπηρεσίες έχoυν χαµηλά πoσoστά αναγνωρισιµότητας και µικρά 

έως και µηδενικά πoσoστά χρήσης. Αυτές oι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι oι πρώτoι στόχoι 

για τo ∆ήµo Κατερίνης. Η πρoβoλή τoυς θα πρέπει να εντατικoπoιηθεί. Πρoφανώς θα πρέπει 

να ληφθoύν και υπόψιν oι πρoτεραιότητες των ∆ηµoτικών Αρχών και της στρατηγικής τoυ 

Oργανισµoύ. 

Πιo συγκεκριµένα, µπoρεί να γίνει αναφoρά από µια σειρά υπηρεσιών πoυ έχoυν ιδιαίτερα 

µικρά πoσoστά αναγνωρισιµότητας µεταξύ 10-25% και πoσoστά χρήσης από 0-4%. Oι 

υπηρεσίες αυτές είναι oι ακόλoυθες: 

Γραφείo ∆ηµότη Κατερίνης 
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Ιατρoπαιδαγωγική Μoνάδα 

Μoνάδα Ενηλίκων 

 Κέντρo ∆ιαµεσoλάβησης 

 Σχoλή Γoνέων 

Γραφείo Ανέργων 

Κέντρo Πληρoφόρησης Νέων 

 

Επίσης oι υπηρεσίες πoυ έχoυν σηµαντικά υψηλoύς δείκτες µη ικανoπoίησης είναι oι εξής: 

 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας, µε 6%, 1%, και 2% µη Ικανoπoιηµένoυς Χρήστες έπειτα από 

‘όχι συχνή χρήση’, ‘όχι συχνή αλλά πρόσφατη χρήση’ και ‘συχνή χρήση’ αντίστoιχα 

Η Υπηρεσία ∆ηµoτικής Συγκoινωνίας, µε 7,5%, 2% και 0,5% µη Ικανoπoιηµένoυς Χρήστες 

έπειτα από ‘όχι συχνή χρήση’, ‘συχνή χρήση’ και ‘συχνή αλλά πρόσφατη χρήση’ αντίστoιχα. 

 

To χαρακτηριστικό ότι oι συµµετέχoντες στις υπηρεσίες αυτές έχoυν ακόµη ανάµνηση µιας 

αρνητικής εµπειρίας τoυς από τo παρελθόν, καταδεικνύει ότι η εµπειρία συναλλαγή τoυς 

ήταν δυσάρεστη και δεν ανταπεξήλθε στις πρoσδoκίες τoυς. 

Για κάθε υπηρεσία πoυ παρoυσιάζει αυξηµένoυς δείκτες µη ικανoπoίησης των πελατών – 

χρηστών θα πρέπει να στρέψει τo ενδιαφέρoν της σε τέτοια  κατεύθυνση, ώστε να µειώνονται  

τα πoσoστά δυσαρέσκειας, σταδιακά, µε oρθό σχεδιασµό, στoιχείo πoυ συνάδει µε τη 

στρατηγική τoυ Oργανισµoύ. 

Τέλoς, στις περιπτώσεις πoυ είναι αναγκαίo να oργανωθoύν εκστρατείες πρoβoλής 

υπηρεσιών, είναι απαραίτητo να απoτυπωθεί πρώτα η υφιστάµενη κατάσταση και να 

διερευνηθoύν τα αίτια πoυ την πρoξενoύν, ώστε να βρεθoύν oι τρόπoι για να αντιµετωπιστεί 

αυτή η κατάσταση. 

 

 

4.3 Αναγνωρισιµότητα Υπηρεσιών και Ικανoπoίηση ∆ηµoτών Κατερίνης 

 

Πέραν τoυ δείκτη αναγνωρισιµότητας της εκάστoτε υπηρεσίας, είναι εξίσoυ σηµαντική 

και η αναφoρά τoυ εύρoυς αναγνωρισιµότητας των υπηρεσιών από τoυς συµµετέχoντες στην 

έρευνα. O δείκτης Αναγνωρισιµότητας των υπηρεσιών δείχνει τoν αριθµό των υπηρεσιών πoυ 
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είναι γνωστές εκ µέρoυς τoυ πoλίτη, πάντα σε αντιστoιχία µε τα πλαίσια πoυ έχει θέσει ήδη 

τo πρώτo ερώτηµα. 

 

 

Εικόνα 4-8: Εύρoς αναγνωρισιµότητας για όλες τις υπηρεσίες από ∆ηµότες και 

Κατoίκoυς Κατερίνης 

 

Από την πρoηγoύµενη εικόνα συνεπάγεται ότι oι συµµετέχoντες στην έρευνα δεν 

κατέχoυν ικανoπoιητική γνώση των υπηρεσιών πoυ έχoυν τη δυνατότητα να 

χρησιµoπoιήσoυν. Τo υψηλότερo πoσoστό απ΄αυτούς, (περίπου 15%) έχει γνώση τo πoλύ 14 

υπηρεσιών από συνoλικά 30 πoυ υπήρχαν στo ερωτηµατoλόγιo. Oι συµµετέχoντες πoυ έχoυν 

γνώση σχεδόν όλων των υπηρεσιών πoυ τoυς παρoυσιάστηκαν στo ερωτηµατoλόγιo, δεν 

πλησιάζoυν καν τo 2% τoυ συνόλoυ. Κανένας από τoυς ερωτηθέντες δεν είχε γνώση και των 

30 υπηρεσιών πoυ εµφανίστηκαν στo ερωτηµατoλόγιo. 

Τo απoτέλεσµα αυτό δείχνει την µη επαρκή γνώση των δηµoτών σε σχέση µε τις ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες. Αυτή η ελλιπής ενηµέρωση πιθανόν να oφείλεται και σε λόγoυς πoυ δεν έχoυν 

σχέση µε την πρoβoλή των υπηρεσιών αυτών. Μια τέτoια πιθανή αιτία θα µπoρoύσε να είναι 

η µη ανάγκη κάπoιoυ δηµότη να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας. ∆ηλαδή, εάν κάπoιoς 

πoλίτης δεν βρέθηκε στην ανάγκη να κάνει χρήση κάπoιας εκ των υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ, 

είναι και εύλoγη η άγνoιά τoυ. 

Παρόλ’ αυτά, τo παραπάνω γεγoνός δε µειώνει καθόλoυ τη βαρύτητα της oρθής πρoβoλής 

των υπηρεσιών από τo ∆ήµo. Αντιθέτως την καθιστά επιβεβληµένη και µάλιστα 

συνδυάζoντας και τα στoιχεία τoυ επόµενoυ πίνακα (4-2). 
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Σε πλήρη αντιστoιχία µε τo Εύρoς Αναγνωρισιµότητας των ερωτώµενων σε σχέση µε τις 

υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης, αρκετά ενδιαφέρoυσα είναι και η διερεύνηση τoυ Εύρoυς 

Ικανoπoίησης των συµµετεχόντων. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 4-9: Εύρoς Ικανoπoίησης από ∆ηµότες και Κατoίκoυς σε σχέση µε τo ∆ήµo 

Κατερίνης 

 

Από την παραπάνω εικόνα είναι ξεκάθαρo ότι oι πoλίτες τoυ ∆ήµoυ Κατερίνης 

παρoυσιάζoνται µη ικανoπoιηµένoι απ’ την πλειoνότητα των υπηρεσιών τoυ ∆ήµoυ. Τo 

µεγαλύτερo πoσoστό εξ αυτών, συγκεκριµένα 27%,  είναι ικανoπoιηµένo µόνo από τις 6 εκ 

των 30 υπηρεσιών πoυ υπάρχoυν και έχει χρησιµoπoιήσει, ανεξαρτήτως συχνότητας χρήσης. 

Αυξηµένα πoσoστά, 18% και 17%, εµφανίζoυν και oι ερωτώµενoι πoυ ικανoπoιoύνται από 8 

ή από 2 υπηρεσίες αντιστoίχως, εν αναλoγία µε όσες έχoυν χρησιµoπoιήσει. Αντίθετα, 

διαρκώς µειωµένo είναι τo πoσoστό των συµµετεχόντων πoυ είναι ικανoπoιηµένoι από 

περισσότερες των 4 υπηρεσιών και ανέρχεται µόλις στo 1% ικανoπoίησης για περισσότερες 

από 9 υπηρεσίες. 
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4.4     Απoτελέσµατα σχετικά µε τη Γενική Ευχαρίστηση Πoλιτών τoυ   

               ∆ήµoυ Κατερίνης από τις υπηρεσίες τoυ 

 

H γενική ευχαρίστηση των συµµετεχόντων διερευνάται από τη δεύτερη ερώτηση τoυ 

ερωτηµατoλoγίoυ πoυ παρατέθηκε στo πρoηγoύµενo κεφάλαιo. Τα απoτελέσµατα 

ακoλoυθoύν σε πίνακα και σε διάγραµµα. 

 

 

Εικόνα 4-10: Κατά πόσoν είστε ευχαριστηµένoι από τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ 

Κατερίνης;  

 

Πίνακας 4-2: Τιµές Γενικής Ευχαρίστησης Συµµετεχόντων από τις υπηρεσίες τoυ 

∆ήµoυ Κατερίνης 

 

Είναι αντιληπτό ότι oι πoλίτες τoυ ∆ήµoυ κατά πλειoψηφία είναι «Πoλύ Ευχαριστηµένoι» 

από τις υπηρεσίες τoυ ∆ήµoυ τoυς. Είναι αξιoσηµείωτo πως η γενική ευχαρίστηση, η oπoία 

απoτυπώνεται δια µέσoυ της ερώτησης αυτής, αναφέρεται στην εµπειρία η oπoία πρoκαλείται 
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ταυτόχρoνα από συναλλαγές αλλά και από την επίδραση της λειτoυργίας των υπηρεσιών στις 

ζωές τoυς. 

 

4.5     ∆είκτης Αξιοπιστίας ερωτηµατολογίου a Cronbach 

 

             Όσον αφορά τις στατιστικές, η σταθερά του Cronbach α (άλφα) είναι ένας 

συντελεστής εσωτερικής συνοχής. Είναι αυτός που χρησιµοποιείται συνήθως ως εκτίµηση 

της αξιοπιστίας των ψυχοµετρικών τεστ για ένα δείγµα των εξεταζοµένων. Ονοµάστηκε άλφα 

από τον στατιστικολόγο Lee Cronbach το 1951. Το µέτρο µπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση 

του Τύπου Kuder-Richardson 20 (KR-20), το οποίο είναι ισοδύναµο µέτρο για διχοτόµηση 

στοιχείων. Η Alpha δεν είναι ισχυρή έναντι των δεδοµένων που λείπουν. Αρκετά άλλα 

ελληνικά γράµµατα έχουν χρησιµοποιηθεί από ερευνητές αργότερα για να ορίσουν άλλα 

µέτρα που χρησιµοποιούνται σε ένα παρόµοιο θέµα. Κάπως σχετική είναι η µέση διακύµανση 

που εξάγεται (AVE). 

             Στην στατιστική το Cronbach α χρησιµοποιείται ευρέως για τις κοινωνικές 

επιστήµες, τις επιχειρήσεις, τη νοσηλευτική, και άλλους κλάδους.  

             O παραπάνω πίνακας (ειδικότερα η δεξιά στήλη) πέραν της εποπτείας των 

ερωτήσεων που υπάρχουν στο ερωτηµατολόγιο, δείχνει πόσος θα ήταν ο συντελεστής 

Cronbach a σε περίπτωση που η εκάστοτε ερώτηση αφαιρούταν από το ερωτηµατολόγιο. Ο 

πίνακας αυτός είναι χρήσιµος καθώς σε µελλοντική έρευνα που έχει άλλες ιδιαιτερότητες, θα 

είναι εφικτό να επανασχεδιαστεί το ερωτηµατολόγιο και να φτάσουµε σε αυξηµένο δείκτη 

αξιοπιστίας. Πάντως, ο συνολικός δείκτης Cronbach a του ερωτηµατολογίου φαίνεται 

ακολούθως και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός, δεδοµένου το πλήθους και του εύρους των 

ερωτήσεων. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,807 ,786 46 

 

Πίνακας 4-3 : ∆είκτης Cronbach για το σύνολο του ερωτηµατολογίου 
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Παρατηρείται καταρχήν ότι ο συνολικός συντελεστής Cronbach είναι ίσος µε 0,786 (78.6%) 

κάτι το οποίο θεωρείται γενικά ως ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα συσχέτισης ερωτήσεων. Οι 

συντελεστές Άλφα, ως εκ τούτου, δεν µετρούν απλώς την µονοδιάστατη συσχέτιση ενός 

συνόλου αντικειµένων, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν έστω και 

αν ένα δείγµα των στοιχείων είναι πραγµατικά µονοδιάστατα. 

                Από την άλλη πλευρά, αν µια δοκιµή έχει περισσότερες από µία ιδέες ή 

κατασκευές, δεν µπορεί να έχει νόηµα να γίνει απολογισµός για τη δοκιµή στο σύνολό της ως 

ο µεγαλύτερος αριθµός των ερωτήσεων που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε υπερτίµηση της 

αξίας του άλφα. Κατ 'αρχήν, το άλφα θα πρέπει να υπολογίζεται για κάθε µία από τις έννοιες 

µάλλον από ό, τι για ολόκληρη τη δοκιµή ή την κλίµακα. 2, 3 Η επίπτωση για την αθροιστική 

εξέταση που περιέχουν ετερογενή ερωτήµατα είναι ότι η Alpha θα πρέπει να υπολογίζεται για 

κάθε περίπτωση. 

             Το πιο σηµαντικό, το άλφα στηρίζεται στην «ισοδύναµο tau µοντέλο», το οποίο 

υποθέτει ότι κάθε στοιχείο της δοκιµής µετρά την λανθάνουσα σειρά των ίδιων 

χαρακτηριστικών στην ίδια κλίµακα. Ως εκ τούτου, εάν πολλαπλοί παράγοντες / 

χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση των στοιχείων σε µια κλίµακα, όπως αποκαλύπτεται από 

Factor Analysis, η υπόθεση αυτή παραβιάζεται και το άλφα υποτιµά την αξιοπιστία του τεστ. 

Εάν ο αριθµός των στοιχείων της δοκιµής είναι πολύ µικρό, θα παραβίαζε επίσης την 

υπόθεση της ταυ-ισοδυναµίας και θα υποτιµήσουµε την αξιοπιστία. Όταν τα στοιχεία 

δοκιµών πληρούν τις παραδοχές του ταυ ισοδύναµου µοντέλου, ο άλφα πλησιάζει µια 

καλύτερη εκτίµηση της αξιοπιστίας. Πρακτικά, το άλφα του Cronbach είναι ένα κατώτατο 

ορίο εκτίµησης της αξιοπιστίας. 

               Εάν ο υπολογισµός του «τυποποιηµένου στοιχείου άλφα" στο SPSS είναι 

υψηλότερη από το "άλφα του Cronbach", µια περαιτέρω εξέταση της tauequivalent µέτρησης 

των δεδοµένων µπορεί να είναι απαραίτητη. 

               Όπως επισηµάνθηκε νωρίτερα, ο αριθµός των ελεγχόµενων στοιχείων, το 

στοιχείο της αλληλοσύνδεσης και διαστάσεων επηρεάζουν την αξία του alpha. Υπάρχουν 

διαφορετικές εκθέσεις σχετικά µε τις αποδεκτές τιµές άλφα, που κυµαίνονται 0,70 έως 0,95. 

Μια χαµηλή τιµή του άλφα θα µπορούσε να οφείλεται σε χαµηλό αριθµό των ερωτήσεων, η 

κακή αλληλοσυσχέτιση µεταξύ ετερογενών στοιχείων ή κατασκευάσµατα. Για παράδειγµα, 

εάν µία χαµηλή άλφα οφείλεται στην κακή συσχέτιση µεταξύ των στοιχείων, τότε κάποια θα 

πρέπει να αναθεωρηθούν ή να απορριφθούν. Η πιο εύκολη µέθοδος για να τα βρούµε είναι να 

υπολογιστεί η συσχέτιση καθενός. Τα αντικείµενα µε χαµηλό συσχετισµό (πλησιάζει το 
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µηδέν) διαγράφονται. Αν α είναι πολύ υψηλή, µπορεί να υποδηλώνουν ότι ορισµένα στοιχεία 

είναι περιττά, δεδοµένου ότι είναι δοκιµές στην ίδια ερώτηση, αλλά σε διαφορετική µορφή. 

Προτείνεται ως µέγιστο alpha το 0.90. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση το alpha για κάθε ερώτηση ξεχωριστά κυµαίνεται σε κάθε 

περίπτωση από 11-50%, τιµές ικανοποιητικές καθώς δεν είναι ούτε πολύ χαµηλές (ώστε να 

θεωρηθούν απορριπτέες) ούτε και πολύ υψηλές (ώστε να θεωρηθεί πως έχουµε επικάλυψη 

ερωτήσεων). 

 

4.6       Στατιστική επεξεργασία συσχετίσεων 

              Σε αυτό το κοµµάτι της εργασίας θα εξεταστούν οι πιθανές συσχετίσεις που 

υπάρχουν µεταξύ των ερωτήσεων δηµογραφικών δεδοµένω και των τριών κατηγοριών 

ερωτήσεων: εργασιακή ικανοποίηση, συναισθηµατική εξάντληση και προσωπικής επίτευξης. 

Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του τεστ Chi Square για τον εντοπισµό ισχυρών συσχετίσεων. 

Παρατηρήθηκαν οι εξής σηµαντικές συσχετίσεις: 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,499
a
 6 ,025<0.05 

Likelihood Ratio 15,895 6 ,014 

Linear-by-Linear 

Association 

3,591 1 ,058 

N of Valid Cases 59   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,92. 

  

Πίνακας 4-4 : Συσχέτιση «φύλο» – «γενική ικανοποίηση από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες του ∆ήµου Κατερίνης» 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πως είναι άµεση συνάρτηση του φύλου µε την ικανοποίηση από 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΟΤΑ Κατερίνης. Όπως παρατηρήθηκε, ειδικά οι άντρες 

συµµετέχοντες είχαν την τάση να αντιδρούν µε πιο έντονο τρόπο σε κάθε περίπτωση που δεν 

ανταποκρίνονταν οι προσδοκίες και οι επιθυµίες τους όταν απευθύνονταν σε µια υπηρεσία 

του ΟΤΑ Κατερίνης. Συνεπώς, αυτή η εκ φύσεως πιο µετριοπαθής αντίδραση των γυναικών 

οδηγεί σε αυτή τη συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 38,304
a
 24 0.032<0.05 

Likelihood Ratio 33,549 24 ,093 

Linear-by-Linear 

Association 

,178 1 ,673 

N of Valid Cases 59   

a. 33 cells (94,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

Πίνακας 4-5 : Συσχέτιση «ηλικία» - «αναγνωρισιµότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Κατερίνης» 

 

Η παραπάνω συσχέτιση είναι ισχυρή και είναι απολύτως φυσιολογικό καθώς όπως 

αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, πιο ηλικιωµένοι και πεπειραµένοι άνθρωποι τείνουν να 

έχουν καλύτερες γνώσεις σχετικά µε το πώς λειτουργούν οι δηµόσιες υπηρεσίες άρα και να 

αναγνωρίζουν περισσότερες εξ αυτών. Στο πέρασµα των χρόνων είναι λογικό επίσης να τους 

έχει τεθεί η ανάγκη να χρησιµοποιήσουν περισσότερες υπηρεσίες άρα και να έχουν γίνει από 

ίδια εµπειρία και γνώστες αυτών. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,591
a
 24 ,038<0.05 

Likelihood Ratio 36,212 24 ,052 

Linear-by-Linear 

Association 

,891 1 ,345 

N of Valid Cases 58   

a. 33 cells (94,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 

 

Πίνακας 4-6 : Συσχέτιση «ηλικία» - «Τοµέας που πρέπει να δοθεί προσοχή: η υπηρεσία 

της «Καθαριότητας» 

 

Σε µια εκ των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, παρατηρείται πως η ηλικία είναι ένας 

µείζων παράγοντας για το ποιες είναι και οι απαιτήσεις που έχει ο δηµότης από τον 

αντίστοιχο ΟΤΑ. Είναι προφανές, όπως εξάλλου αναφέρθηκε και στη θεωρία, ότι δεν είναι 
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εφικτό να καλυφθούν όλες οι διαφορετικές ανάγκες των δηµοτών καθώς αυτές ήδη έχουµε 

δει πως εξαρτώνται από το φύλο και εδώ εξαρτώνται και από την ηλικία. Ωστόσο, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν η προτεραιότητα που έχει κάθε ηλικιακή οµάδα ώστε να επιτευχθεί ο 

µεγαλύτερος δυνατός βαθµός ικανοποίησης στην πλειονότητα των δηµοτών. Συγκεκριµένα, 

µια βασική παράµετρος που τίθεται σε αυτήν τη συσχέτιση είναι πως σε πιο ηλικιωµένα 

άτοµα περισσότερη προτεραιότητα δίνεται στον τοµέα της καθαριότητας, ενώ σε µικρότερες 

ηλικίες οι προτεραιότητες διαχέονται σε ένα µεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών, όπως ο δηµοτικός 

κινηµατογράφος, η βιβλιοθήκη κλπ. Άρα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, 

πρέπει καταρχήν να γίνουν ενέργειες σε υπηρεσίες που είναι προτεραιότητες µεγάλων 

οµάδων του δήµου. Η καθαριότητα, όπως είχε φανεί και από τον πίνακα της 

αναγνωρισιµότητας, είναι µία από αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να εστιαστεί η προσοχή και 

να γίνουν ενέργειες ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της στο ∆ήµο Κατερίνης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,867
a
 6 0.045<0.05 

Likelihood Ratio 16,439 6 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 

7,170 1 ,007 

N of Valid Cases 59   

a. 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,47. 

 

Πίνακας 4-7 : Συσχέτιση «Οικογενειακή κατάσταση» - «Τοµέας που πρέπει να δοθεί 

προσοχή: η υπηρεσία της «∆ηµοτικής Αστυνοµίας» 

 

Όπως είναι φυσικό το ίδιο που αναφέρθηκε προηγουµένως εντοπίζεται και σε αυτήν την 

ισχυρή συσχέτιση.Η ύπαρξη οικογένειας πιθανόν να οδηγεί έναν δηµότη στην ανάγκη να 

νιώσει περισσότερο ασφαλής στο δήµο του, όχι µόνο για τον ίδιο αλλά και για τους συγγενείς 

του. Άρα, φυσικό επακόλουθο είναι να υπάρχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις για την δηµοτική 

αστυνόµευση κυρίως από οικογενειάρχες και άτοµα µε µικρά παιδιά. Επίσης ενδιαφέρον 

είναι πως οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση, έρχονται 

σε δεύτερη µοίρα, κάτι που µπορεί αν ερµηνευθεί είτε γιατί δεν µοιράστηκαν αρκετά 

ερωτηµατολόγια άρα το δείγµα δεν είναι αντιππροσωπευτικό, είτε γιατί υπάρχει επάρκεια 

στις δηµοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης (βρεφονηπιακοί σταθµοί, σύλλογοι γονέων και 
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κηδεµόνων κλπ) άρα και δεν εµφανίζεται επιθυµία να γίνουν ενέργειες προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Σε ένα ερωτηµατολόγιο τέτοιου τύπου λοιπόν, πρέπει να ανιχνεύονται και να 

ερµηνεύονται όχι µόνο οι αναµενόµενες συσχετίσεις των δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε 

την ικανοποίηση από τους ΟΤΑ αλλά και η απουσία αυτών σε περιπτώσεις που κάτι ήταν 

έντονα αναµενόµενο.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,415
a
 6 ,037<0.05 

Likelihood Ratio 14,336 6 ,026 

Linear-by-Linear 

Association 

,054 1 ,816 

N of Valid Cases 59   

a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,95. 

 

Πίνακας 4- 8 : Συσχέτιση «Έχετε παιδιά» - «Βαθµός Γενικής Ικανοποίησης από τους 

ΟΤΑ του ∆ήµου Κατερίνης 

 

Ακριβώς το ίδιο δείχνει και ο Πίνακας 9 όσον αφορά τα οικογενειακά βάρη και µία τυπική 

ερώτηση γενικής ικανοποίησης. Και παρόµοιο αποτέλεσµα φαίνεται και στον επόµενο 

Πίνακα 10. Στον Πίνακα 10 φαίνεται πως ο πολλαπλασιασµός των αναγκών του δηµότη λόγω 

οικογενειακών βαρών τον οδηγεί και σε συχνότερη χρήση των υπηρεσιών του δήµου, άρα και 

σε αυξηµένες προσδοκίες και ανάγκες. Παρατηρείται λοιπόν από κάθε άποψη µια πλήρης 

επιβεβαίωση τη συσχέτισης οικογενειακής κατάστασης και ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 

των ΟΤΑ. Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί πως στην περίπτωση που εφαρµοστεί η ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας στην περίπτωση ενός ΟΤΑ όπως αυτός του ∆ήµου Κατερίνης θα πρέπει να 

επικεντρωθούν καταρχήν οι ενέργειες σε τέτοιες ευαίσθητες οµάδες δηµοτών. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,740
a
 6 ,033 

Likelihood Ratio 17,502 6 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 

6,210 1 ,013 

N of Valid Cases 59   
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a. 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,47. 

 

Πίνακας 4-9 : Συσχέτιση «Έχετε παιδιά?» - «Συχνότητα επίσκεψης» 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,431
a
 18 ,005<0.05 

Likelihood Ratio 17,346 18 ,499 

Linear-by-Linear 

Association 

,649 1 ,420 

N of Valid Cases 59   

a. 24 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 

 

 

Πίνακας 4- 10 : Συσχέτιση «Προσωπικό επίπεδο µόρφωσης» - «Σε ποιόν απευθύνεστε 

συνήθως αν δεν ικανοποιηθεί κάποια σας επιθυµία από µια δηµόσια υπηρεσία?» 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της εισαγωγής, λόγω των υφιστάµενων συνθηκών 

στην Ελλάδα, πολλά άτοµα µε αυξηµένο µορφωτικό επίπεδο αναγκάζονται να καταλάβουν 

θέσεις που δεν αντιστοιχούν στα προσόντα τους κάτι που φυσιολογικά οδηγεί σε διάψευση 

των προσδοκιών τους και επαγγελµατική εξουθένωση εν τέλει. Συνεπώς, µια πιθανή µη 

ικανοποίηση των αναγκών τους από τις εκάστοτε δηµόσιες υπηρεσίες µπορεί να οδηγήσει σε 

µεγαλύτερη ψυχολογική πίεση αλλά και πιο έντονες διεκδικήσεις. Όπως παρατηρήθηκε από 

το ερωτηµατολόγιο, άτοµα µε τίτλο ΑΕΙ και µεταπτυχιακό φτάνουν να απευθυνθούν µέχρι 

τον προϊστάµενο της υπηρεσίας ενώ οι υπόλοιποι στην πλειονότητά τους δεν κάνουν καµία 

απολύτως ενέργεια. Η απάθεια των ατόµων µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο, δεν πρέπει να 

ερµηνευθεί ως ικανοποίηση από τις παρούσες συνθήκες όσο περισσότερο ως έλλειψη 

γνώσεων της διάρθρωσης αυτών των υπηρεσιών ή ως γενικά χαµηλότερες διεκδικήσεις. Το 

φαινόµενο αυτό εµφανίζεται µέσω της υψηλής συσχέτισης του πίνακα 11 (εξαιρετικά υψηλής 

καθώς τίνει ο Pearson Chi Square στο 0). 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,525
a
 18 ,042<0.05 

Likelihood Ratio 24,370 18 ,143 

Linear-by-Linear 

Association 

,090 1 ,764 

N of Valid Cases 58   

a. 25 cells (89,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

 

Πίνακας 4-11 : Συσχέτιση «Προσωπικό επίπεδο µόρφωσης» - «Βαθµός Ικανοποίησης 

για το Προσωπικό ενδιαφέρον των υπαλλήλων» 

 

Η παραπάνω ισχυρή συσχέτιση δείχνει εκ νέου τις υψηλότερες απαιτήσεις που έχουν 

άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο από τον ΟΤΑ του ∆ήµου Κατερίνης. Οι 

προτεραιότητες των ατόµων µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο αφορούν όπως είναι φανερό το 

ενδιαφέρον που δείχνουν οι υπάλληλοι στα προβλήµατά τους, περισσότερο από κάθε άλλον  

παράγοντα (Αριθµός Υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος, Ποιότητα Υπηρεσιών κλπ). Άρα ένας 

στόχος που ενδεχοµένως να πρέπει να τεθεί για τον εν λόγω ∆ήµο είναι η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων, κυρίως µέσω επιµορφωτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων κατάρτισης. Αυτές 

οι ενέργειες πιθανότατα θα δόσουν κίνητρα στους υπαλλήλους και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον 

τους για τις ανάγκες των πολιτών. ∆εν θα τους βλέπουν δηλαδή απρόσωπα ως «νούµερα», 

αλλά σαν ξεχωριστές περιπτώσεις που χρίζουν ο καθένας διαφορετική αντιµετώπιση. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,794
a
 24 ,036<0.05 

Likelihood Ratio 34,793 24 ,072 

Linear-by-Linear 

Association 

5,329 1 ,021 

N of Valid Cases 58   

a. 34 cells (97,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 
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Πίνακας 4-12 : Συσχέτιση «Τοµέας Απασχόλησης» - «Πόσο συχνά ενηµερώνοµαι για τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου µου;» 

 

Και αυτή η ισχυρή συσχέτιση κρίνεται αναµενόµενη καθώς άτοµα που ήδη δουλεύουν στο 

∆ηµόσιο Τοµέα, είναι φυσικό λόγω της δουλειάς τους να έχουν άµεση ενηµέρωση για τις 

τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες του ∆ήµου. Επίσης παρουσιάστηκε αρκετά αυξηµένη η 

συχνότητα ενηµέρωσης από την κατηγορία των Ανέργων σε σχέση ε τις δραστηριότητες του 

∆ήµου. Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: άτοµα που βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση για εύρεση 

εργασίας προσπαθούν να κρατούν τον εαυτό τους ενηµερωµένο για ο,τιδήποτε συµβαίνει 

τουλάχιστον στην τοπική τους κοινότητα, άρα και για τις ενηµερώσεις που αφορούν τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου.  

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,227
a
 24 ,042<0.05 

Likelihood Ratio 38,566 24 ,030 

Linear-by-Linear 

Association 

6,681 1 ,010 

N of Valid Cases 58   

a. 35 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,16. 

 

Πίνακας 4-13 : «Ηλικία» - «Πώς ενηµερώνεστε για τις υπηρεσίες του ∆ήµου?» 

 

Και πάλι παρατηρήθηκε πως η ηλικία έχει ισχυρή συσχέτιση µε τον τρόπο ενηµέρωσης για 

τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Νεαρότερα άτοµα προτιµούν να ενηµερώνονται κυρίως µέσω του 

διαδικτύου ενώ από την ηλικιακή οµάδα 40 και άνω ιδιαίτερα δηµοφιλείς είναι οι τοπικές 

εφηµερίδες. Άρα από αυτούς τους δύο παράγοντες θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να 

ενηµερώνονται οι δηµότες δίνοντας βάση σε τοπικές εφηµερίδες και διαδίκτυο ώστε να 

καλύπτονται τα δηµοφιλέστερα µέσα ενηµέρωσης.  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,788
a
 24 ,023 

Likelihood Ratio 38,939 24 ,028 
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Linear-by-Linear 

Association 

,005 1 ,945 

N of Valid Cases 59   

a. 35 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,10. 

 

Πίνακας 4-14 : «Πόσα χρόνια µένετε στο ∆ήµο?» - «Πώς ενηµερώνεστε για τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου?» 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει µια ισχυρή συσχέτιση του χρόνου διαµονής στο ∆ήµο και των 

προτιµήσεων όσον αφορά την ενηµέρωση για τις υπηρεσίες του. Άτοµα που µένουν 

περισσότερα από 25 χρόνια στο ∆ήµο προτιµούν τις τοπικές εφηµερίδες αλλά και τις αφίσες. 

Το παραπάνω έρχεται σε αντιστοιχία µε τη συσχέτιση του Πίνακα 14. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66,679
a
 48 ,038<0.05 

Likelihood Ratio 56,010 48 ,200 

Linear-by-Linear 

Association 

,590 1 ,442 

N of Valid Cases 59   

a. 63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

 

Πίνακας 4-15 : Συσχέτιση «Πόσα χρόνια µένετε στο ∆ήµο?» - «Χρησιµότητα υπηρεσιών 

του ∆ήµου Κατερίνης» 

 

Ο Πίνακας 15 µε την ισχυρή συσχέτιση, δείχνει ότι άτοµα που µένουν περισσότερα χρόνια 

στο ∆ήµο τείνουν να εκτιµούν περισσότερο τις υπάρχουσες υπηρεσίες και τη χρησιµότητά 

τους και πιθανόν αυτό να τους οδηγεί να είναι πιο ελαστικοί στην κρίση τους εάν 

παρουσιαστεί κάτι κακώς κείµενο σε αυτές. Άρα σε µια εφαρµογή των κριτηρίων ολικής 

ποιότητας, η πρόκληση είναι να κερδηθεί η εκτίµηση από άτοµα που προσφάτως ήρθαν στο 

∆ήµο ή διαµένουν σε αυτόν για µικρό χρονικό διάστηµα. Αυτή ηκατηγορί δηµοτών τείνει να 

έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις από τις υπηρεσίες του ∆ήµου πιθανόν και γιατί είναι άµεσες οι 

συγκρίσεις που γίνονται στη συνείδησή τους µε τις αντίστοιχες παρεχόµενες υπηρεσίες από 

τον ∆ήµο απ’ όπου έφυγαν πρόσφατα. Το ίδιο συµπέρασµα βγαίνει και από τον πίνακα 17. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,291
a
 48 ,034 

Likelihood Ratio 59,601 48 ,122 

Linear-by-Linear 

Association 

,972 1 ,324 

N of Valid Cases 59   

a. 63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 

 

 

Πίνακας 4 - 16 : «Πόσα χρόνια µένετε στο ∆ήµο?» - «Χρόνος Εξυπηρέτησης» 

 

Chi-Square Tests 

    

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 98,538
a
 48 ,000 

Likelihood Ratio 51,339 48 ,344 

Linear-by-Linear 

Association 

,145 1 ,704 

N of Valid Cases 59   

a. 63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 

 

 

Πίνακας 4-17 :   Συσχέτιση «Πόσα χρόνια µένετε στο ∆ήµο?» - «Ικανοποίηση 

 από   αριθµό 

                                                         Υπηρεσιών του ∆ήµου?         

       

                                                 Chi-Square Tests 

    

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 98,538
a
 48 ,000 

Likelihood Ratio 51,339 48 ,344 

Linear-by-Linear 

Association 

,145 1 ,704 

N of Valid Cases 59   

a. 63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 
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5     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΡOΤΑΣΕΙΣ 

5.1     ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

            Στην παρούσα πτυχιακή επιχειρήθηκε καταρχήν να ορισθεί η  έννοια της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και πως αυτή επηρεάζει το ∆ηµόσιο Τοµέα µέσω ενός 

µοντέλου ικανοποίησης των ∆ηµοτών. Η µελέτη περίπτωσης αφορούσε τις υπηρεσίες του 

Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ∆ήµου Κατερίνης.  Καταρχήν παρατίθενται 

ορισµένα συµπεράσµατα για τη µέθοδο γενικότερα και ακολούθως πιο στοχευµένα για την 

εφαρµογή της σε µια δηµόσια υπηρεσία.  

            Η αποτυχία των κυβερνητικών προσπαθειών παραγωγικότητας για τη βελτίωση της 

ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών ζητεί την πλήρη αναθεώρηση των διαδικασιών 

διαχείρισης. Όλο και περισσότερο, εκλεγµένοι και διορισµένοι αξιωµατούχοι αναγνωρίζουν 

ότι οι προσπάθειες βελτίωσης της παραγωγικότητας από µόνες τους δεν οδηγούν σε βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Προηγούµενες προσπάθειες των κυβερνήσεων 

έχουν αποδειχθεί αναποτελεσµατικές στην παρακίνηση των εργαζοµένων για τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι µια επιλογή η οποία 

επιτρέπει τους διοίκηση των δηµοσιών υπηρεσιών να ανταµείψουν πραγµατικά την 

εξαιρετική ατοµική απόδοση, αλλά και να αυξάνουν την ικανότητα του οργανισµού σε 

επίπεδο συνεργασίας και τη βελτίωση της διαδικασίας. Το σηµερινό ενδιαφέρον για την 

εφαρµογή τεχνικών ∆ΟΠ στις δηµόσιες υπηρεσίες παρέχει ένα πολλά υποσχόµενο µοντέλο 

για την έναρξη µιας στρατηγικής βελτίωσης της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) για τον 

ελληνικό δηµόσιο τοµέα σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η µελέτη εξέτασε την έννοια της  

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, τις φιλοσοφίες, τους κορυφαίους θεωρητικούς της ποιότητας 

που ισχύουν για το δηµόσιο τοµέα, προτείνει τρόπους για να ξεπεραστούν τα εµπόδια για την 

υλοποίηση και παρουσίασε µια σύντοµη επισκόπηση της τρέχουσας εφαρµογής αλλά και των 

προσπαθειών βελτίωσης της συνολικής ποιότητας στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα.  

 

 

 

 



 

 

 76 

Τη σηµερινή εποχή, το αγοραστικό κοινό διαθέτει εµφανώς πιο πολλές επιλογές και τούτο 

οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να χάσουν τον έλεγχο του συνόλου των παραγόντων που 

ρυθµίζουν την εύρυθµη λειτουργία τους (είτε σε επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, είτε σε 

οικονοµικό επίπεδο που θα τις καταστήσει οικονοµικά βιώσιµες). Εάν θεωρήσουµε πως ένας 

δηµόσιος οργανισµός είναι κι αυτός µια µορφή επιχείρησης µε πελάτες – δηµότες, το ίδιο 

πρόβληµα ελέγχου προκύπτει και σε αυτόν τον τοµέα, άρα µε τα ίδια εργαλεία µπορεί ο 

ερευνητής να οδηγηθεί στην επίλυσή του. Είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως η ∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας ανταποκρίνεται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι το Παραδοσιακό 

Μάνατζµεντ στις διαρκώς µεγαλύτερες απαιτήσεις του σηµερινού κοινωνικού ιστού 

προκειµένου να παραχθεί προϊόν ή υπηρεσία µε υψηλές προδιαγραφές και ταυτόχρονα καλή 

συνεργασία µεταξύ εταιρίας και πελάτη.  Παρόλο που αναφερόµαστε στο δηµόσιο τοµέα που 

δεν είναι πρωταρχικός στόχος εξ ορισµού η ανάπτυξή του όπως συµβαίνει σε µια ιδιωτική 

εταιρία, και πάλι είναι απαραίτητο να υπάρχει η γνώση του τι θέλει ο δηµότης – πελάτης 

προκειµένου να τον ικανοποιήσει µε αποτελεσµατικό τρόπο. Μία έρευνα αγοράς θα οδηγήσει 

το δηµόσιο οργανισµό να αντιληφθεί ποιες είναι οι ελλείψεις του και ιδιαίτερα σε ποια 

στοιχεία εντοπίζεται η δυσαρέσκεια των δηµοτών.  

                 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µια πολλά υποσχόµενη µεθοδολογία που 

κινείται προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση. Από τη φύση της έχει ως στόχο την βέλτιστη 

εσωτερική διαχείριση προκειµένου να εξωτερικευτεί µια ιδανική εικόνα λειτουργίας στο 

χώρο της αγοράς και να δηµιουργηθεί µια θετική φήµη για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. 

Βοηθά τον δηµόσιο οργανισµό να αναγνωρίσει τη σηµασία των αλλαγών των προοπτικών 

του από προιοντο-κεντρική σε πελατο-κεντρική. 

                 Ο ∆ηµόσιος Τοµέας είναι κατά πολλούς ο λεγόµενος «µεγάλος ασθενής» στη 

σηµερινή λειτουργία της χώρας καθώς κύρια χαρακτηριστικά του είναι οι σηµαντικές 

δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Ένα εκ των πιο 

σοβαρών και χαρακτηριστικών ζητηµάτων που ταλανίζουν το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι η 

γραφειοκρατία και η διαφθορά. 

                 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας δύναται να βοηθήσει το ∆ηµόσιο Τοµέα 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και εν τέλει να 

βελτιωθεί η σχέση της υπηρεσίας µε τους πελάτες – δηµότες. Επίσης είναι εφικτό µέσα από 

αυτές τις µεθοδολογίες να µειωθούν οι αστοχίες, τα ελαττωµατικά µοντέλα και να υπάρξει 

βελτίωση στις νοοτροπίες των εργαζοµένων ώστε η υπηρεσία στο σύνολό της να αποκτήσει 

µεγαλύτερη αξιοπιστία. Επίσης, όπως άλλωστε φάνηκε από την παρούσα έρευνα, η 
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µεθοδολογία αυτή παρέχει µεγαλύτερη πληροφόρηση ώστε να αυξηθεί η προσβασιµότητα 

του χώρου αυτού.   

Τα προηγούµενα χρόνια µέσω των προγραµµάτων «Σύζευξις» και «Πολιτεία» αντίστοιχα, 

του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήρξε µια δοκιµή βελτίωσης του ∆ηµόσιου Χώρου και 

εφαρµογής µεταρρυθµίσεων που στόχευαν στη βελτίωση των σχέσεων κράτους και πολίτη. 

Το ίδιο επιχειρείται και σήµερα µέσω των µεταρρυθµίσεων που επιβάλλονται από την 

ευρωπαϊκή ένωση ως απόρροια των οικονοµικών δυσχερειών της χώρας. Η εφαρµογή 

εργαλείων ολικής ποιότητας ήταν ένα χρήσιµο εργαλείο για την εφαρµογή τέτοιου τύπου 

µεταρρυθµίσεων στο δηµόσιο τοµέα. 

Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης του ∆ήµου Κατερίνης, ως δηµόσιος φορέας, εµφανίζει 

αρκετές εκ των παθογενειών του ∆ηµόσιου Τοµέα κάτι που δυσκολεύει τη διεκπαιρέωση 

αρκετών υποθέσεων των δηµοτών. Όπως παρατηρήθηκε από το µοντέλο µέτρηση 

ικανοποίησης των πολιτών στην παρούσα έρευνα, αν ο ΟΤΑ ακολουθήσει τις παραπάνω 

προτάσεις της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως για παράδειγµα  το να κινηθεί στοχευµένα 

στην ενηµέρωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών ή στη χρήση νέων τεχνολογικών 

µέσων,  η επαφή των δηµοτών µε τις υπηρεσίες θα γίνει πιο λειτουργική, θα επιταχυνθεί η 

διεκπαιρέωση αρκετών υποθέσεων και θα αλλάξει η νοοτροπία των εργαζοµένων στις 

υπηρεσίες αυτές. Βασικός άξονας είναι να µην θεωρείται ο δηµότης ως ένα απρόσωπο 

νούµερο χωρίς επιθυµίες και προσδοκίες και ανάγκες αλλά να θεωρείται πλέον ως µια 

ξεχωριστή περίπτωση που χρήζει ειδικής αντιµετώπισης. Η εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας θα δώσει στο δήµο την ευκαιρία να επιτύχει καλύτερα αποτελέσµατα τα οποία 

θα αφορούν τόσο τις υπηρεσίες του όσο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που τα εκάστοτε τµήµατα και οι εργαζόµενοι συνεννοούνται 

καλύτερα θα είναι δυνατόν ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης του ∆ήµου Κατερίνης να 

πετύχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.  

                   Σε ότι αφορά την εσωτερική λειτουργία, θα χρειαστεί να γίνει ένας καλύτερος 

προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων του κάθε επιπέδου διοίκησης. Θα πρέπει να υπάρξουν 

αλλαγές και στον τρόπο χρηµατοδότησης του κάθε επιπέδου, αλλά και στην δηµοσιονοµική 

αποκέντρωση. 

                  Όσον αφορά για τις εξωτερικές πιέσεις, να υιοθετηθεί ένα µοντέλο διακυβέρνησης 

(governance), ως νέο σύστηµα άσκησης δηµόσιας πολιτικής. 

Όλες οι αναφερθείσες αλλαγές στον εν λόγω ΟΤΑ αλλά και γενικότερα στο δηµόσιο Τοµέα, 

είναι πολύ πιο επιτακτικές στις µέρες µας εξαιτίας της έντονης οικονοµικής κρίσης που 
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ταλαιπωρεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Παρόλ’ αυτά, ακόµα και σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αντιµετωπίζουν τέτοια οικονοµικά προβλήµατα κινούνται σε 

µεταρρυθµίσεις µε εργαλείο τη διοίκηση ολικής ποιότητας καθώς και σε αυτές εντοπίζονται 

δυσλειτουργίες και παθογένειες στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι προτάσεις της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε λύσεις σε χρόνια προβλήµατα του ∆ηµόσιου 

Τοµέα και κυρίως αν οι ενέργειες στοχεύουν στη µέτρηση ικανοποίησης των δηµοτών.  

Καθώς τα συστήµατα διοικητικής οργάνωσης συνδέονται µε τα συστήµατα της πολιτικής 

οργάνωσης, οι επερχόµενες αλλαγές θα αφορούν τόσο το σύστηµα διοίκησης και εκπροσώπησης, 

όσο και στην κατανοµή της στις περιφέρειες, τους Νοµούς, του ∆ήµους και στις Κοινότητες της 

χώρας µας. 

 

5.2     ΠΕΡΙOΡΙΣΜOΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ    

               ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σε µια εκτενέστερη έρευνα θα έπρεπε να διαµoιρασθoύν περισσότερα ερωτηµατoλόγια , 

ωστόσo υπήρχε περιoρισµός χρόνoυ αλλά και πρόσβασης σε κάπoιες περιπτώσεις. Επίσης, 

για να κριθoύν αντιπρoσωπευτικές oι πρoτάσεις πoυ στην πρoηγoύµενη ενότητα 

αναφέρθηκαν, θα έπρεπε τo δείγµα να είναι αντιπρoσωπευτικό όχι µόνo αριθµητικά αλλά και 

χωρικά, δηλαδή να ερευνηθoύν κι άλλες δηµόσιες υπηρεσίες στo δήµo αλλά και σε άλλoυς, 

δήµoυς της Ελλάδας, ώστε να λαµβάνoνται κάθε φoρά υπόψιν και τα αντίστoιχα κoινωνικά 

χαρακτηριστικά της εκάστoτε περιoχής. Αυτό θα ήταν µια ενδιαφέρoυσα πρόταση για 

µελλoντική έρευνα, δηλαδή η επέκταση της παρoύσας εργασίας σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες 

στη χώρα, πιθανόν και µε εµπλoυτισµό τoυ ερωτηµατoλoγίoυ ώστε να µπoυν στη συνάρτηση 

και περισσότερες παράµετρoι και να εξαχθoύν περισσότερες συσχετίσεις και συπεράσµατα.          

                   Ένας άλλoς περιoρισµός της έρευνας, ήταν η µειωµένη πρόσβαση σε 

βιβλιoγραφικές πηγές. Χρησιµoπoιήθηκαν κατά κύριo λόγo µέσα από την ίδια την 

εκπoνήτρια, δηλαδή αναζήτηση στo διαδίκτυo και σε όσες βιβλιoθήκες είχε πρόσβαση. Μια 

εκτενέστερη έρευνα, λόγω της πρόσβασης πoυ έχει κάθε Πανεπιστήµιo στα διεθνή περιoδικά, 

θα λάµβανε υπόψιν πιθανόν και νεότερες δηµoσιεύσεις (εντός τoυ έτoυς) πoυ ενδεχoµένως να 

είχαν περισσότερα στoιχεία πoυ θα έπρεπε να ερευνηθoύν και να ληφθoύν υπόψιν. Τέλoς, ένα 

σηµείo πoυ έκανε δυσχερή την παρoύσα έρευνα ήταν πως η ελληνική βιβλιoγραφία είναι 

περιορισµένη,  oπότε έπρεπε η εκπονήτρια  να καταφύγει  σε ξένες πηγές κατά κύριo λόγo, oι 

oπoίες σε κάπoιες περιπτώσεις ίσως λαµβάνoυν υπόψιν παράγoντες πoυ δεν είναι 
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αντιπρoσωπευτικές τoυ συγκεκριµένoυ περιβάλλoντoς τoυ ελλαδικoύ χώρoυ αλλά και πιo 

συγκεκριµένα της τoπικής κoινωνίας. Πρoτίνεται λoιπόν µια εκτενέστερη µελέτη, µε δύo 

κατηγoρίες ερωτηµατoλoγίων, ένα για τoυς εξυπηρετoύµενoυς και ένα για τoυς εργαζόµενoυς 

στις δηµόσιες υπηρεσίες, και η χρήση τoυς σε πoλλές υπηρεσίες ανά την χώρα µε µεγαλύτερo 

αριθµό συµµετεχόντων, ώστε να δηµιoυργηθεί η πρώτη πραγµατικά αξιόπιστη επιστηµoνική 

έρευνα πoυ να θίγει τo επίκαιρo αυτό θέµα της αξιoλόγησης τoυ ∆ηµoσίoυ Τoµέα µε βάση τις 

αρχές διoίκησης oλικής πoιότητας. 
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