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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στη σημερινή εποχή ολοένα και περισσότερο ακούμε για ποιότητα σε κάθε τομέα. 

Αναμενόμενο ήταν η ποιότητα των υπηρεσιών να απασχολεί και το δημόσιο τομέα. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα έχει υποστεί πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο SERVQUAL έγινε μια διερεύνηση της αντίληψης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Στην έρευνα η αντίληψη της ποιότητας υπολογίστηκε τόσο για την 

πλευρά των πολιτών όσο και για την πλευρά των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Επίσης, εξετάστηκε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της 

αντίληψης ως προς τους παράγοντες ηλικία, μορφωτικό επίπεδο για τους πολίτες και 

ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, θέση και εμπειρία για τους υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι υπάρχει αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ των δύο απόψεων και βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους πολίτες ως προς τον παράγοντα ηλικία. Οι 

υπάλληλοι πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι υψηλής ποιότητας σε αντίθεση 

με την άποψη των πολιτών. Επιπλέον στο ποιοτικό κομμάτι της έρευνας, έγινε μια 

προσπάθεια εντοπισμού των σημαντικότερων στοιχείων της ποιότητας και προτάσεων 

για τη βελτίωση της ποιότητας από τις δύο πλευρές. Πάνω στα στοιχεία εκείνα που 

θεωρούνται σημαντικότερα έγιναν και οι περισσότερες προτάσεις, για παράδειγμα 

σημαντικότερο στοιχείο θεωρείται και από τις δύο πλευρές οι γνώσεις των υπαλλήλων 

και προτάθηκε η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων. 

 

Λέξεις κλειδιά: πελάτης, πολίτης, υπάλληλος, αντίληψη της ποιότητας, δημόσια 

διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση 
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ABSTRACT 

Nowadays we constantly hear about quality in every sector. As expected they talk about 

service quality within the public sector. Local government in Greece has burst many 

changes the last few years. Using the SERVQUAL model we made a probe of the 

perception of quality services provided by the organizations of local government. In the 

research perception of quality has been measured for both citizens and employees of the 

organizations of local government. Also has been examined the case of statistical 

important difference of the perception over the factors of age, education level for the 

citizens and age, education level, occupational status and experience for the employees. 

The results have shown that there is a significant gap between the two opinions and there 

was found a statistical significant difference for the citizens over the factor of age. 

Employees think of the services they provide to be of high quality in contrary to the 

citizens’ opinion. Besides in the qualitive part of the research, there has been made an 

effort of finding the most important elements of quality and suggestions for the 

enhancement of the quality of the services provided from both sides. Most suggestions 

have been made over those elements that are considered to be the most important ones, 

such as employee’s knowledge and an allied suggestion was further education and 

training.  

 

 

 

Key words: customer, citizen, employee, perception of quality, public administration, 

local government 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Εισαγωγή 

Στον ελλαδικό χώρο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Η 

οικονομική κρίση, οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, η τεχνολογική έκρηξη είναι μερικοί 

μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη Δημόσια Διοίκηση. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμένα, μετά το 2010 με το πρόγραμμα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» έχει υποστεί ραγδαίες εξελίξεις. Ο αριθμός των Δήμων και των 

Περιφερειών έχει μειωθεί και τα διοικητικά τους όρια έχουν διευρυνθεί. Παρατηρείται 

μια συνεχής μείωση των διαθέσιμων πόρων ενώ οι αρμοδιότητες συνεχώς αυξάνονται. 

Επιπλέον, οι πελατειακές σχέσεις, η αλληλοκάλυψη των αρμοδιοτήτων και η πολυνομία 

εντείνουν τη δυσκαμψία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Μια τάση που παρατηρείται στο δημόσιο μάνατζμεντ είναι η εφαρμογή των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενός οργανισμού, ώστε να προσφέρουν 

ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Τι σημαίνει όμως «ποιοτικές υπηρεσίες»;  

Στη σύγχρονη εποχή γίνεται πολύ συχνά λόγος για την «ποιότητα» και για «ποιοτικές 

υπηρεσίες». Ο όρος της ποιότητας είναι πολυσύνθετος και οι ορισμοί που έχουν δοθεί 

κατά καιρούς ποικίλουν. Είναι επόμενο ο καθένας να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον 

όρο «ποιότητα». Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στην περίπτωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς μπορεί να παρουσιαστεί ένα χάσμα μεταξύ των 

αντιλήψεων των πελατών και των υπαλλήλων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία. Προκειμένου να υπάρχει πελατειακή ικανοποίηση θα πρέπει να συγκλίνουν οι 

δύο απόψεις περί αντίληψης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Δεδομένου 

αυτού μπορούν να διερευνηθούν και οι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αν υπάρχει χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων είναι αδύνατο να 

βελτιωθούν οι υπηρεσίες και τελικά να ικανοποιηθούν οι πελάτες ενός οργανισμού. 

1.2.Σκοπός και στόχοι της εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της αντίληψης αναφορικά με την 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τόσο από πλευράς εργαζομένων όσο και από πλευράς πολιτών.  
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Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί το αν οι πολίτες που εξυπηρετούνται από 

υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών αυτών 

αντιλαμβάνονται τις προσφερόμενες υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο. Με άλλα λόγια, πως 

κρίνουν από άποψη ποιότητας οι πολίτες τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και πως οι 

εργαζόμενοι τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για το λόγο αυτό θα εξεταστεί η αντίληψη 

σε κάθε διάσταση της ποιότητας, σύμφωνα με το μοντέλο SERVQUAL, και θα γίνει μια 

συνολική θεώρηση της αντίληψης της ποιότητας. Επιπλέον, θα διερευνηθεί αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις αντιλήψεις ως προς τους παράγοντες ηλικία και 

μορφωτικό επίπεδο για τους πολίτες και ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, θέση και εμπειρία 

για τους υπαλλήλους. 

Ακόμη θα γίνει μια προσπάθεια εντοπισμού των βασικότερων στοιχείων της ποιότητας 

των υπηρεσιών για τους πολίτες και τους εργαζομένους και η συσχέτιση μεταξύ τους.  

Επιπλέον, θα διερευνηθεί εάν οι ίδιοι οι πολίτες ή οι εργαζόμενοι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχουν κάποιες προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και το κατά πόσο παρουσιάζουν οι προτάσεις αυτές κοινά σημεία. 

1.3.Δομή της Εργασίας 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή 

στο αντικείμενο της εργασίας και παρουσιάζονται οι σκοποί και στόχοι της.  

To δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με μια μικρή ανασκόπηση της δημόσιας διοίκησης με 

έμφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νέο 

Δημόσιο Μάνατζμεντ (NPM) και τέλος γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού των 

διαφορών μεταξύ των εννοιών «παροχή υπηρεσιών» και «παροχή προϊόντων». 

Στο  τρίτο κεφάλαιο δίνονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του όρου «ποιότητα» και τα 

χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών. Γίνεται μια αναφορά στην αντίληψη της 

ποιότητας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα μέτρησης ποιότητας 

υπηρεσιών. Ακολουθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της, με έμφαση στην 

εφαρμογή της στο δημόσιο τομέα. Τέλος, γίνεται η παρουσίαση σύγχρονων μελετών 

πάνω στην αντίληψη των προσφερόμενων υπηρεσιών δημοσίου τομέα τόσο από την 

πλευρά των πελατών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και το ερευνητικό 

εργαλείο, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας και οι συσχετίσεις που εντοπίστηκαν. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. Η ιστορία της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Όλες οι σύγχρονες κυβερνήσεις θέτουν, μεταξύ άλλων, ως στόχο την αποτελεσματική 

χρήση των πόρων, μια δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων και ένα υψηλό επίπεδο 

απασχόλησης με μια λογική σταθερότητα τιμών. Η επιτυχία των προαναφερόμενων 

στόχων εξαρτάται και από το πόσο καλά οργανωμένος είναι ο δημόσιος τομέας ενός 

κράτους (Τσενές, 1986). Θέλοντας να αποφύγουν τις ακραίες λύσεις του πλήρους 

συγκεντρωτισμού και της πλήρους αποκέντρωσης οι χώρες του Δυτικού Κόσμου 

στράφηκαν σε μια ενδιάμεση λύση. 

 Σύμφωνα με τον Τσενέ (1986) η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτόνομη διοίκηση που 

σκοπό έχει τη διαχείριση τοπικών υποθέσεων από ένα όργανο της τοπικής κοινωνίας. 

Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σε μια κοινωνία. Κατ’ αρχήν η διοίκηση προέρχεται από την τοπική 

κοινωνία οπότε και είναι γνώστες των τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων, 

μπορούν να συντονίσουν καλύτερα την κοινωνία και τους μηχανισμούς της. Μέσω της 

τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούνται και προάγονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, καθώς 

μεγάλος αριθμός πολιτών συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι πολίτες 

έχουν στο μυαλό τους την τοπική αυτοδιοίκηση ως το αντίβαρο απέναντι στη 

συγκεντρωτική κεντρική εξουσία. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το περιθώριο ανάληψης 

πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Αρκετές φορές έχουμε παρατηρήσει 

καλές πρακτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν μεταδοθεί σε άλλους φορείς. Η 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική στην τοπική αυτοδιοίκηση βοηθά στην 

υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων που οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας. 

Ο Παπαρρηγόπουλος (1992) κάνει λόγο για την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης ήδη 

από την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μινωική Κρήτη και στους Αχαιούς. Ενώ 

ως πατέρας της αυτοδιοίκησης θεωρείται ο Κλεισθένης ο οποίος διαίρεσε την Αθήνα σε 
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δήμους με διοικητικά όργανα άμεσα εκλεγμένα από τους πολίτες. Το κράτος του 

Μ.Αλεξάνδρου υποστήριξε την αυτοδιοίκηση των ελληνικών πόλεων και κοινοτήτων. 

Το σύστημα αυτό το ακολούθησαν τόσο η Ρωμαϊκή όσο και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τις απέραντες κτήσεις τους. Ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της τουρκοκρατίας πολλές ελληνικές κοινότητες λόγω της αξιοθαύμαστης 

αυτοδιοίκησης αναδείχθηκαν σε κέντρα πολιτισμού. 

Το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται με τον Ιωάννη 

Καποδίστρια το 1828 και την προσπάθεια εισαγωγής στην ελληνική διοίκηση τις 

ευρωπαϊκές περί διοικητικής διαίρεσης. Η χώρα, λοιπόν, διαιρέθηκε σε δεκατρείς 

νομούς, εξήντα δύο επαρχίες, πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Το σύστημα που εφάρμοσε 

ο Καποδίστριας έθετε την τοπική αυτοδιοίκηση σε άμεσο έλεγχο από την κεντρική 

διοίκηση  ενώ η έννοια της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων από όργανα ανεξάρτητα 

από την κρατική εξουσία, εισήχθη στη χώρα μας με το Νόμο του 1833 «Περί συστάσεως 

Δήμων». Η Ελλάδα τότε διαιρέθηκε σε δήμους τριών τάξεων (α’, β’ και γ’ τάξεως). Οι 

δήμοι έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 300 κατοίκους για να συσταθούν και γι’ αυτό πολλά  

χωριά αναγκάστηκαν να συνενωθούν. Τελικά δημιουργήθηκαν 750 Δήμοι.  

Το 1836 καταργήθηκαν οι νομοί και η επικράτεια χωρίστηκε σε 30 διοικήσεις και σε 19 

υποδιοικήσεις. Οι νομοί επανήλθαν το 1845 με τη διαφορά ότι οι επαρχίες αυξήθηκαν σε 

49. 

To 1864 γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο Σύνταγμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 105 προσδιορίζεται ο τρόπος εκλογής των τοπικών Αρχών. 

Το 1912 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε την αναμόρφωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης της χώρας με τον νόμο ΔΝΖ' «Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων». 

Πάνω στον εν λόγω Νόμο στηρίχθηκαν και τα μετέπειτα νομοθετήματα σχετικά με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με το νόμο αυτό διαιρέθηκαν οι δήμοι και δημιουργήθηκαν 

χιλιάδες κοινότητες σε ολόκληρη την επικράτεια. Ο δήμος έπρεπε να έχει πληθυσμό 

μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων και η κοινότητα έπρεπε να είναι άνω των 300 

κατοίκων. Υπολογίζεται ότι με την εφαρμογή του Νόμου δημιουργήθηκαν συνολικά 

6000 δήμοι και κοινότητες. 

Με το Σύνταγμα του 1927, και συγκεκριμένα με το άρθρο 107, το κράτος διαιρείται σε 

Περιφέρειες. Οι Ο.Τ.Α. είναι τουλάχιστον δύο βαθμών με πρώτη βαθμίδα τις Κοινότητες. 

https://www.sansimera.gr/biographies/939
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Το Κράτος πλέον, ασκεί ανώτατη εποπτεία στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

χωρίς να εμποδίζει τις πρωτοβουλίες και την ελεύθερη δράση τους. Καθώς δεν 

εκδόθηκαν οι απαραίτητοι νόμοι για την εφαρμογή του Συντάγματος, όπως αναφέρει ο 

Κλειώσης (1981) , καταργήθηκε η συνταγματική διάταξη το 1935 οπότε και συνεχίστηκε 

η εφαρμογή του Νόμου ΔΝΖ’ 1912. 

Με το Σύνταγμα του 1975 και συγκεκριμένα με το άρθρο 102 την πρώτη βαθμίδα τοπικής 

αυτοδιοίκησης αποτελούν οι Δήμοι και Κοινότητες. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 

πλέον ανήκει στους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι οποίοι έχουν πια διοικητική 

αυτοτέλεια. Το κράτος ασκεί εποπτεία, χωρίς όμως να εμποδίζει την πρωτοβουλία και 

την ελεύθερη δράση τους. 

Το 1997 με το σχέδιο «Καποδίστριας» (Ν. 2539/97) πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη 

αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η χώρα είναι 

διαιρεμένη σε 13 περιφέρειες, 51 νομούς, 914 δήμους και 120 κοινότητες, δηλαδή 

υπάρχουν λιγότεροι και ισχυρότεροι δήμοι. 

 

Εικόνα1 Διαίρεση του ελληνικού κράτους μετά το σχέδιο «Καποδίστριας» 

Εικόνα από τον ιστότοπο: 

https://landofsun.wordpress.com/2011/02/20/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%

CE%B9%CE%BF-

https://landofsun.wordpress.com/2011/02/20/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82/
https://landofsun.wordpress.com/2011/02/20/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82/
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%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF

%81%CE%B9%CE%B1%CF%82/ 

Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) επιχειρήθηκε η πιο πρόσφατη 

αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Η Ελλάδα αποτελείται πλέον από 7 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 352 δήμους. Οι επικεφαλής των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, ενώ αιρετοί είναι οι 

περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του 

«Καποδίστρια», επειδή διέπεται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης των 

υπαρχόντων μικρών δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους. 

 

Εικόνα 2 Διαίρεση του ελληνικού κράτους μετά το πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

Εικόνα από τον ιστότοπο: http://www.kalavrytanews.com/2016/05/rizikes-allages-ston-

kallikrath.html 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον ελλαδικό χώρο μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική 

λόγω της άμεσης σύνδεσης με την τοπική κοινωνία που καθιστά ευκολότερη την επίλυση 

των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε αυτή και δημοκρατική λόγω της άμεσης 

λαϊκής της νομιμοποίησης (Τσενές, 1986). Ενισχύεται συνεχώς και σταθερά ο θεσμικός, 

οικονομικός και πολιτικός της ρόλος με μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση 

https://landofsun.wordpress.com/2011/02/20/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82/
https://landofsun.wordpress.com/2011/02/20/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82/
http://www.kalavrytanews.com/2016/05/rizikes-allages-ston-kallikrath.html
http://www.kalavrytanews.com/2016/05/rizikes-allages-ston-kallikrath.html
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και στις αρμοδιότητές της.  Το 1994 καθιερώθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση β’ 

βαθμού δίνοντας έτσι νέο νόημα, περιεχόμενο και προοπτική στον θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Ακολούθησε στη συνέχεια η οργανωτική αναδιάταξη του πρώτου 

βαθμού αυτοδιοίκησης, με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» το 1997 (Ν.2539/1997) που 

αποτέλεσε πολύ σημαντικό λίθο για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το 

Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση Θεµάτων 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες ∆ιατάξεις» η Περιφέρεια αποκτά χαρακτήρα 

ενιαίας αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους. συμβάλλοντας στον εθνικό 

αναπτυξιακό σχεδιασµό. Η κάθε Περιφέρεια είναι αρμόδια και εφαρμόζει το σχεδιασμό 

και υλοποίηση δράσεων για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. 

Εκτός από τον ιδρυτικό νόµο με τον οποίο ρυθμίστηκε η οργάνωση, η λειτουργία τους 

και ορίστηκε ένας βασικός πυρήνας αρµοδιοτήτων των Περιφερειών, αργότερα 

μεταβιβάστηκαν και άλλες αρμοδιότητες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συνένωση 

δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους για τη βελτιστοποίηση της δημόσιας 

διοίκησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η οποία αναπροσδιόρισε το συνταγματικό 

καθεστώς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί και τη σημαντικότερη εξέλιξη. 

Καθιερώθηκαν οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμπλουτισμένες με νέες 

αρμοδιότητες και με σημαντικές θεσμικές εγγυήσεις, κρισιμότερες από τις οποίες είναι 

οι αρχές της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και οι συνακόλουθες εγγυήσεις 

τους. Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 «Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος 

καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή 

τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους». 

Με τη ρύθμιση αυτή οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. εναρμονίστηκαν με τον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ).  

Αυτή η συνταγματική αναθεώρηση αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

(Ν.3852/2010), το οποίο αναδιαρθρώνει εκ νέου τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης με ευρύτερες πλέον γεωγραφικές ενότητες (καθώς έχουμε πλέον μόνο 325 

Δήμους και 13 Περιφέρειες), αλλά οδηγεί και στην ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου 

και της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, σε συνδυασμό με την καθιέρωση 

ελεγκτικού μηχανισμού. Επίσης, με το Ν.3852/2010 έγινε μια ανακατανομή των 

αρμοδιοτήτων, καθώς μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης στους 
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Ο.Τ.Α. β’ βαθμού και από τους Ο.Τ.Α. β’βαθμού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Οι Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού δεν έχουν πια σχέση ελέγχου και ιεραρχική αλλά σχέση συνεργασίας. 

Η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που συστήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4368/2016 («Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»), στην πρόταση αναθεώρησης του θεσμικού 

πλαισίου τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε πρόσφατα, στις 28/2/2017, στον κ. 

Υπουργό Εσωτερικών μεταξύ άλλων κάνει πρόταση για εκκαθάριση και αποσαφήνιση 

των διάσπαρτων και αλληλοεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. Αυτό 

προτείνει η Επιτροπή να υλοποιηθεί με την ομαδοποίηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων 

και διαδικασιών και ανάδειξη των κύριων. Έπειτα προτείνεται η ανάθεση των κύριων 

ενιαίων αρμοδιοτήτων στο προσήκον επίπεδο διοίκησης και η προτυποποίηση και 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα 

και σαφήνεια της ανακατανομής των κύριων αρμοδιοτήτων. Παράλληλα τονίζεται η 

στενή, οργανωμένη και αποτελεσματική συνεργασία όλων των  συναρμόδιων 

Υπουργείων. 

Γενικά τόσο το πρόγραμμα «Καποδίστριας» όσο και ο «Καλλικράτης» δεν καταργούσαν 

πλήρως, αλλά διατηρούσαν στο εσωτερικό των Ο.Τ.Α., ως αποκεντρωτικούς θεσμούς, 

τους προϋφιστάμενους Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα σήμερα, ειδικά στην πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση, να υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα.  

Στην πραγματικότητα δε, οι δημοτικές και τοπικές δεν έχουν αποφασιστικές 

αρμοδιότητες. Έτσι, μολονότι μετά την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση το μέγεθος 

των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αυξήθηκε σημαντικά, χωρικά και πληθυσμιακά, με αποτέλεσμα 

την απομάκρυνση, αντικειμενικά, ως ένα βαθμό, των Δημοτικών Αρχών από τους 

δημότες, οι αποκεντρωτικοί θεσμοί παραμένουν μεν αποδυναμωμένοι δε. Σε ό,τι δε 

αφορά τη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, η μεγάλη γεωγραφική έκταση και ο πληθυσμός 

κάθε περιφέρειας, αλλά και ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνικής ζωής που παραδοσιακά 

διαρθρώθηκε γύρω από έναν νομό, καθιστούν πράγματι αναγκαία την αποκέντρωση της 

λειτουργίας των υπηρεσιών κάθε Περιφέρειας. Η πολλαπλότητα των θεσμών και η 

επικάλυψή τους, η διαιώνιση στη συνείδηση των δημοτών των τοπικιστικών διαιρέσεων.  

Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνεται από την Επιτροπή η κατάργηση των 

σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ως δομών ενδοδημοτικής αποκέντρωσης 

και τη θέση τους να πάρουν συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων, 

των πρώην δηλ. δήμων και κοινοτήτων που καταργήθηκαν και συνενώθηκαν με τον 
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Καλλικράτη, τα οποία θα ενισχυθούν όμως με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Από την 

άλλη πλευρά οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες παραμένουν μόνο ως γεωγραφικές 

έννοιες και ως επίπεδο οργάνωσης. 

Παρόλο που ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει μια μακρόχρονη ιστορία στον 

ελλαδικό χώρο ωστόσο παρατηρούμε ότι γίνονται συνεχώς αλλαγές και αναδιαρθρώσεις. 

Αυτό προφανώς υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ότι δε λειτουργεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι στιγμής.  

2.2. Νέο Δημόσιο Management (NPM) 

Με την έννοια του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ για πρώτη φορά εισάγονται στη Δημόσια 

Διοίκηση οι έννοιες αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα 

που προέρχονται από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ 

στο NPM είναι η συσχέτιση κόστους- οφέλους και η συνεκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

(Ρωσσίδης, 2014). 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δημοσίου Μάνατζμεντ του ΟΟΣΑ, το Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ χαρακτηρίζεται από: 

 Βαθύτερη εστίαση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους όρους της 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας υπηρεσιών. 

 Την αντικατάσταση συγκεντρωμένων ιεραρχικά δομών από αποκεντρωμένα 

διοικητικά περιβάλλοντα, στα οποία οι αποφάσεις τοποθετούνται πλησιέστερα 

στα σημείο «δράσης», παρέχοντας τη δυνατότητα ανατροφοδότησης του 

συστήματος δια της επικοινωνίας. 

 Την καθιέρωση των στόχων παραγωγικότητας και τη δημιουργία ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος μεταξύ των δημοσίων οργανισμών και των ομοειδών ιδιωτικών. 

την ενδυνάμωση των στρατηγικών δυνατοτήτων, προκειμένου να καταστεί το 

κράτος ικανό να ανταποκριθεί στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

έγκαιρα, ευέλικτα και οικονομικά, διατηρώντας αναλλοίωτο το πολυδιάστατο 

ρόλο του. 

 Την εστίαση στο αποτέλεσμα, και όχι στη διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην 

πολύτιμη έννοια της σχέσης κόστους- οφέλους 

 Την προώθηση ικανών διοικητικών συστημάτων να υποστηρίξουν και να 

ενδυναμώσουν τις επικείμενες αλλαγές. 
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 Τη δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτικών επιλογών προκειμένου να 

στοχοποιείται η μεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. (Ρωσσίδης, 2014) 

Τη δεκαετία του 1980 οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του ΝPM βελτιώθηκε ιδιαίτερα η 

οικονομική διαχείριση των Τοπικών Αρχών. Αυτό συντελέστηκε με συμβόλαια- 

συμφωνητικά μεταξύ κεντρικής διοίκησης και των ΟΤΑ, όπου περιγραφόταν οι 

δεσμεύσεις και ο τρόπος συνεργασίας τους. (Ρωσσίδης, 2014) 

Το NPM όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής του έχει καταφέρει να προάγει: 

 Την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, η οποία 

καθίσταται πλέον ικανή να ανταποκριθεί στον πολυδιάστατο ρόλο της. 

 Τη βιωσιμότητα των δημοσίων οργανισμών, καθώς σημαντική παράμετρος 

αναδεικνύειεται ο περιορισμός ζημιών και ελλειμμάτων. 

 Την επίτευξη οικονομικής προόδου διαμορφώνοντας αποτελεσματικές δημόσιες 

υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους αναλαμβάνουν να προωθήσουν την 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

 Την κοινωνική δικαιοσύνη, δεδομένου ότι η ορθολογική διοίκηση οδήγησε σε 

αξιοκρατικές διαδικασίες. 

 Το επιχειρησιακό πνεύμα που διακατέχει το NPM πρέπει να χρησιμοποιείται 

υποστηρικτικά, χωρίς να επηρεάζει το κοινωνικό πρόσωπο- σκοπό του δημοσίου 

τομέα. (Ρωσσίδης, 2014) 

Η Ελλάδα καθυστέρησε να εισάγει πρακτικές του NPM στο δημόσιο τομέα. Δύο 

σημαντικοί παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την καθυστέρηση αποτελούν οι 

πελατειακές σχέσεις και η ασυνέχεια στην άσκηση πολιτικής. Την τελευταία εικοσαετία 

σχεδόν βρίσκονται σε εξέλιξη μεταρρυθμιστικά προγράμματα του Υπουργείου 

Εσωτερικών αναφορικά με την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Από αυτά 

ευρέως γνωστά είναι ο «Καλλικράτης», η «Πολιτεία» και η «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». Επιπλέον, το πρόγραμμα «TAXIS» του Υπουργείου Οικονομικών βοήθησε 

στην αποσυμφόρηση των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών και στην άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι κύριοι στόχοι 

των προγραμμάτων αυτών είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ελάττωση της 

γραφειοκρατίας, η διαφάνεια, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και 

κράτους, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η επιμήκυνση ωραρίων εξυπηρέτησης 

(ιδιαίτερα με τη δημιουργία θεσμών όπως τα ΚΕΠ που λειτουργούν και απογευματινές 

ώρες και Σάββατο), η ύπαρξη στοχοθεσίας ώστε να μετράται η αποδοτικότητα των 
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υπηρεσιών και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Ραμματά, 2011). Προκειμένου για την 

αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και την ικανοποίηση των πολιτών 

έχουν αποφασιστεί δράσεις μεταξύ των οποίων: 

 Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, 

 Η απλούστευση των διαδικασιών με κατάργηση δικαιολογητικών και φορέων 

(χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφαρμογή του Ν.4441/2016 Περί απλοποίησης 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων), 

 Η ενιαιοποίηση και ψηφιοποίηση των διοικητικών εντύπων τα οποία πλέον είναι 

διαθέσιμα μέσω ιστοσελίδων του εκάστοτε φορέα, 

 Η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης, όπως οι υπηρεσίες για τις άδειες διαμονής 

πολιτών τρίτων χωρών, 

 Η απογευματινή λειτουργία υπηρεσιών, 

 Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές αιτήσεις, 

 Η εισαγωγή συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών και υπαλλήλων ξεχωριστά. (Ρωσσίδης, 2014) 

Σύμφωνα με τη Ραμματά (2011) δημόσιοι υπάλληλοι που εξυπηρετούν κοινό συχνά 

αναφέρουν ότι οι πολίτες προτιμούν τη φυσική εξυπηρέτηση από την ηλεκτρονική. Αυτό 

είναι μια ένδειξη ότι η αλλαγή χρειάζεται χρόνο για να συντελεστεί, χρειάζεται σταδιακή 

αλλαγή κουλτούρας και τρόπου λειτουργίας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής 

ενημέρωση τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών αναφορικά με τις 

αλλαγές που υφίστανται οι διαδικασίες. 

Με το πρόγραμμα «Πολιτεία» (Ν. 2880/2001) γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Με τον εν λόγω πρόγραμμα 

επιχειρήθηκε η εισαγωγή αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο δημόσιο τομέα. Στο 

πρόγραμμα «Πολιτεία» περιλαμβάνονται πέντε υποπρογράμματα που αφορούσαν στην 

καλύτερη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, στην επέκταση της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, στην αναπροσαρμογή διοικητικών λειτουργιών, στη βελτίωση των 

σχέσεων διοίκησης- πολιτών και στην τεχνική υποστήριξη σε φορείς υλοποίησης των 

δράσεων. Αναφέρεται ρητά η ανάγκη ανάδειξης του πολίτη ως το βασικό πρωταγωνιστή, 

καθοδηγητή και κριτή της δημόσιας δράσης (Ραμματά, 2011). Το πρόγραμμα «Πολιτεία» 

παρόλο που συνέβαλε στην ένταξη μεταρρυθμίσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

είχε χαμηλή τελική απόδοση (Ρωσσίδης, 2014). 
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Η πρόθεση του ελληνικού κράτους για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης φαίνεται 

από τα προαναφερόμενα προγράμματα τα οποία είναι στο πνεύμα του NPM. Στο στάδιο 

υλοποίησης παρουσιάζονται κάποια προβλήματα, όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας, η 

ασθενής πολιτική βούληση και η έλλειψη καταρτισμένων διοικητικών στελεχών ικανά 

να αναλάβουν την υλοποίηση των στόχων. (Ρωσσίδης, 2014) 

Στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «ο 

τομέας του ανθρωπίνου δυναμικού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εγγενείς, 

παραδοσιακά διαμορφωμένες δυσλειτουργίες, όπως: μειωμένη υποκίνηση, κινητικότητα, 

ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα, έλλειψη προσωπικού 

εξειδικευμένων προσόντων σε κρίσιμους τομείς (π.χ. στον τομέα Τ.Π.Ε.), απουσία 

άσκησης σύγχρονου μάνατζμεντ και εκπαίδευσης, προσήλωση στον τύπο του εκάστοτε 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σε βάρος του περιεχομένου και της ποιότητας των 

παραγόμενων υπηρεσιών, προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, περιχαράκωση 

καθηκόντων, δυσχέρεια ομαδικής ή οριζόντιας συνεργασίας, ενδουπηρεσιακής ή δι-

υπηρεσιακής, δυσκολία αποτελεσματικής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, 

αναντοιστοιχία μεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγματικών αναγκών 

τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων παροχής υπηρεσιών, 

έλλειψη πρόβλεψης εναλλακτικών μεθόδων συναλλαγής, προσβασιμότητα σε άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ) κ.α. (Ραμματά, 2011).   

Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας έχει πολύ 

δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει στο σημείο να λειτουργεί με τρόπο αποδοτικό και 

αποτελεσματικό ώστε να ικανοποιεί τους πολίτες στο βαθμό που επιθυμούν. Θετικό 

στοιχείο είναι η λήψη αποφάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα βασικό στοιχείο θα 

πρέπει να είναι η συνέπεια της διοίκησης σε αυτές τις αποφάσεις για να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 

2.3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ή στην αγγλική Total Quality Management (TQM) 

πρώτη φορά εμφανίζεται στην Ιαπωνία, όπου το 1949 και με την καθοδήγηση του 

Edwards W. Deming η Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων ξεκίνησε να εφαρμόζει τις αρχές 

της. Μετά την επιτυχημένη πορεία της πέρασε και στην Αμερική, ενώ στην Ευρώπη 

έφτασε μόλις τη δεκαετία του 1980, οπότε και μιλούσαν για «Νέα Δημόσια Διοίκηση» 

(New Public Management). Τι ώθησε όμως τη δημόσια διοίκηση προς αυτή την 

κατεύθυνση; Τότε εμφανίστηκε η ανάγκη για μέτρηση και αύξηση της αποδοτικότητας 
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και αποτελεσματικότητας οπότε και οι διοικήσεις στράφηκαν σε τεχνικές που 

εφαρμόστηκαν στον ιδιωτικό τομέα, όπως η ΔΟΠ.  

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016) «ΔΟΠ είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας που παρεχόμενου προϊόντος όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων». Επίσης, 

«ΔΟΠ είναι η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συνεχή 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με ελαχιστοποίηση του κόστους και 

ενεργοποιώντας όλους τους εργαζομένους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό». Η ΔΟΠ 

με άλλα λόγια αφορά στην κουλτούρα ενός οργανισμού ή επιχείρησης που στόχο έχει τη 

συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σεβόμενη έτσι τον 

πελάτη. Για το λόγο αυτό άλλωστε εμπλέκονται και όλα τα μέλη της επιχείρησης ή του 

οργανισμού. Για να πετύχει η εφαρμογή της θα πρέπει όλοι να ενστερνίζονται τις ίδιες 

αρχές και να επιδεικνύουν συνέπεια στην εφαρμογή τους αλλά πρωτίστως χρειάζεται η 

δέσμευση της ηγεσίας.  

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει και το λεγόμενο τρίγωνο της ΔΟΠ: 

 

Εικόνα 3: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Εικόνα από τον ιστότοπο:  https://tsioukras.blogspot.gr/2012/12/blog-post_16.html) 

Παρατηρούμε ότι σχηματικά η αναπαράσταση γίνεται με ένα ισοσκελές τρίγωνο και όχι 

τυχαία, γιατί έτσι υποδεικνύεται η ισοδύναμη αξία των τριών χαρακτηριστικών. 

Η ΔΟΠ έχει επτά βασικές αρχές οι οποίες, σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016), είναι οι εξής: 

 Δέσμευση της ηγεσίας: Αν τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης δε δεσμευτούν στις 

αρχές τις ολικής ποιότητας δε δύναται οποιαδήποτε αλλαγή προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

https://tsioukras.blogspot.gr/2012/12/blog-post_16.html
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 Εφαρμογή σε έκταση: Οι αρχές της ΔΟΠ πρέπει να βρουν εφαρμογή σε όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης ή του οργανισμού και σε όλες τις δραστηριότητες 

αυτού. 

 Υπευθυνότητα σε βάθος: Αναφερθήκαμε ήδη στην αναγκαιότητα της συμμετοχής 

όλων των στελεχών για την επίτευξη των στόχων της ΔΟΠ. Κατ’ επέκταση όλοι 

είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα στην εμβέλεια της δικαιοδοσίας τους. Η ηγεσία 

θα πρέπει να παραχωρήσει κάποιες αρμοδιότητες- υπευθυνότητες στα κατώτερα 

στελέχη. Σε ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας δημιουργείται μια αλυσίδα στην 

οποία μπορούν να εμπλακούν ακόμη και οι προμηθευτές, πελάτες ή η τοπική 

κοινωνία. 

 Πρόληψη όχι θεραπεία: Η ποιότητα πρέπει να ενσωματωθεί ήδη από τις 

διαδικασίες σχεδιασμού και πραγωγής, δηλαδή να γίνονται όλα σωστά από την 

πρώτη φορά. 

 Συνεχής εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και μεθόδων βελτίωσης ποιότητας: 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταχύτερα η κατανόηση και εφαρμογή μιας νέας 

διαδικασίας, διευκολύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων και ο εντοπισμός των 

προβλημάτων ποιότητας. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος. 

Έλεγχος ανταγωνιστικότητας: Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα 

πρέπει να μετριούνται συνεχώς, ώστε να σχεδιάζονται νέες ενέργειες που θα οδηγήσουν 

στην επίτευξη του στόχου ολικής ποιότητας. 

Συνεχής βελτίωση: Κατά τους Ιάπωνες Kaizen, είναι η παρακίνηση για αναζήτηση νέων 

μεθόδων βελτίωσης της παραγωγής ή της εξυπηρέτησης με όσο το δυνατόν λιγότερη 

σπατάλη πόρων. 

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η ΔΟΠ  εφαρμόζεται προκειμένου να επέλθει η 

ικανοποίηση των πελατών (και όταν λέμε πελάτης εννοούμε τόσο τον εξωτερικό όσο και 

τον εσωτερικό πελάτη) με όσο το δυνατόν μικρότερη σπατάλη πόρων (υλικών και 

άυλων). Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της ανάπτυξης μιας ενιαίας κουλτούρας και 

μέσω της ανάπτυξης διεργασιών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Πέρα όμως από τη βελτίωση της ποιότητας 

καλλιεργείται και ένα αίσθημα ομαδικότητας, συνεργασίας και διαλειτουργικότητας 

στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. 

Το να εφαρμοστούν όμως οι αρχές της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα πολλές φορές συναντά 

εμπόδια λόγω και της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών. Ο Τσιότρας (2016) αναφέρεται στα 
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εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν: η επιβράβευση του υπαλλήλου με λανθασμένο 

τρόπο, ο περιορισμός στην ελευθερία λήψης αποφάσεων τόσο των εργαζομένων αλλά 

και ολόκληρων οργανισμών, εμπόδια στη συνεργασία, διοίκηση με στόχους (αντίθετους 

προς τις αρχές της ΔΟΠ), φόβος για αλλαγή, προσπάθειες για εξασφάλιση πόρων και όχι 

για περιορισμό δαπανών.  

2.4. Εφαρμογή αρχών ΔΟΠ στην ελληνική Δημόσια διοίκηση 

Στον ελλαδικό χώρο η δημόσια διοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με την πολυνομία και τη 

γραφειοκρατία που τη χαρακτηρίζει αλλά και τους ολοένα και πιο απαιτητικούς πολίτες 

οι οποίοι και πρέπει να είναι ο κεντρικό άξονας γύρω από την ικανοποίηση του οποίου  

κινείται η δημόσια διοίκηση, τονίζοντας έτσι τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Οι δημόσιοι 

οργανισμοί δε στοχεύουν στο κέρδος αλλά στη μείωση των δαπανών και στη μείωση της 

σπατάλης των πόρων. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στους πολίτες, η αποτελεσματική λειτουργία και συνεπώς η καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη είναι μερικοί από τους εμφανείς στόχους της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης τα 

τελευταία χρόνια. 

Τους προαναφερόμενους στόχους προσπάθησε η Δημόσια Διοίκηση να υλοποιήσει με 

μια σειρά προγραμμάτων και ενεργειών. Πρώτο θα αναφέρουμε το πρόγραμμα 

«Πολιτεία» (Ν.2880/2001) με το οποίο κάθε δημόσιος οργανισμός καλείται να θέσει 

συγκεκριμένους στόχους, να μετρήσει την αποδοτικότητά του και να συντάσσει 

αναφορές με τα επιτεύγματά του. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό κάθε 

οργανισμός καλείται να βελτιώσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

υπάρχον προσωπικό, να εφαρμόσει την αξιολόγησή του, να δώσει κίνητρα 

αποδοτικότητας και να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του. Επιπλέον, γίνεται λόγος για 

επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και βελτίωση των υποδομών, για 

αναπροσαρμογή και βελτίωση των διαδικασιών, βελτίωση των σχέσεων της διοίκησης 

με τον πολίτη. 

Ακολούθησε ο Ν.3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». Με τον εν λόγω νόμο καθιερώθηκε το σύστημα 

«Διοίκηση μέσω Στόχων», με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών ώστε να ανταπεξέλθει το προσωπικό στις νέες απαιτήσεις και την εισαγωγή 

των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα. Στο πρώτο άρθρο του 

νόμου ως Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται «η διαδικασία προσδιορισμού σαφών 

επιδιώξεων - επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η 
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διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε 

κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο». Αναφέρεται η δέσμευση της εκάστοτε διοίκησης για την 

επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, οπότε καθιερώθηκε και η μέτρηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Ο πολίτης μπαίνει στο 

επίκεντρο των υπηρεσιών μαζί με τη διαφάνεια και τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων. Αξιοσημείωτο είναι το άρθρο εννέα του Ν.3230/2004 στο οποίο γίνεται λόγος για 

απονομή ειδικών βραβείων στις υπηρεσίες που διακρίνονται για την αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες.  

Η διοίκηση μέσω στόχων απαιτεί μια διαρκή και ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση εκδόθηκε το 2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, 

και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση ποιότητας και αποδοτικότητας που είχε καθιερωθεί 

με το Ν.3230/2004. Στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται λόγος για το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) ως εύχρηστο, χρήσιμο και οικονομικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης 

των δημοσίων υπηρεσιών που μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας των υπηρεσιών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σημαντική για την 

επιτυχή εφαρμογή του Κ.Π.Α. θεωρείται η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας με έμπρακτο 

τρόπο Επίσης, είναι αναγκαία η συγκρότησης ομάδας έργου (ομάδας  αυτοαξιολόγησης) 

που θα αποτελείται από στελέχη διαφορετικών κατηγοριών και κλάδων. Ακολουθεί η 

συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων και η σύνταξη της Έκθεσης αυτοαξιολόγησης. 

Το ΚΠΑ όμως πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 και είναι ένα αρκετά δημοφιλές εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης τόσο στην Ευρώπη όσο και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Η εφαρμογή του 

ΚΠΑ στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί μια από τις βασικές ενέργειες 

που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης για τη Στοχοθεσία και την Ποιότητα 2015-2016. 

Να σημειώσουμε ότι ο Οδηγός Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

αναθεωρήθηκε το Φεβρουάριο του 2017. 

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016) ο τελικός στόχος του ΚΠΑ είναι η συνεισφορά στην 

καλή διακυβέρνηση και τα ζητήματα που αξιολογούνται είναι τα εξής:  

 Η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών και τη λογοδοσία 

 Η επικοινωνία με το πολιτικό επίπεδο 

 Η συμμετοχή των μετόχων και η εξισορρόπηση των αναγκών τους 

 Η άριστη παροχή υπηρεσιών 

 Η εξοικονόμηση πόρων 

 Η επίτευξη των στόχων 
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 Η διαχείριση του  εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της αλλαγής. 

Σε συνδυασμό με το Ν.3230/2004 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 

απονομή Εθνικών Βραβείων Ποιότητας σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και 

Β΄ βαθμού. Τα βραβεία που ορίστηκαν ήταν τα εξής: 

1. Γενικό Βραβείο Αποτελεσματικότητας - Αποδοτικότητας - Ποιότητας. 

2. Ειδικό Βραβείο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

3. Ειδικό Βραβείο Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και 

τις Επιχειρήσεις. 

4. Ειδικό Βραβείο Ικανοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις Συνθήκες και το 

Περιβάλλον Εργασίας. 

5. Ειδικό Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς. 

6. Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας. 

Μία ακόμη δράση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι χώρες κράτη- μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ευρωπαϊκά βραβεία δημοσίου τομέα από το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration). 

Πρόκειται για διαγωνισμό που διενεργείται κάθε δύο χρόνια από το 2007 αναφορικά με 

τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις/ έργα υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα. Το γενικό θέμα του βραβείου για το τρέχον έτος είναι: «An Innovative 

Public Sector in 2017 - New Solutions to Complex Challenges- Καινοτόμος Δημόσιος 

Τομέας το 2017 - Νέες λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις». Έμφαση το 2017 δίνεται στην 

καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών. 

Η εφαρμογή μεθόδων και αρχών της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας με εστίαση στον πελάτη και 

στη μέτρηση της απόδοσης συνδυασμένα με την πολιτική δέσμευση που θα επικεντρωθεί 

σε θέματα βελτίωσης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, αποτελούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή αξιόπιστων και βελτιωμένων ποιοτικά 

υπηρεσιών (Τσέκος, 2007) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. Ορισμός ποιότητας 

Η ποιότητα ορίστηκε  από τον Juran (1974) “fitness for use” από την πλευρά του χρήστη 

και από τον Crosby (1979) “conformance to requirements” από πλευράς παραγωγής. 
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Σύμφωνα με τον Garvin (1984) υπάρχουν πέντε προσεγγίσεις για τον ορισμό της 

ποιότητας: (1) Υπερβατική/Υπερφυσική προσέγγιση στην οποία η ποιότητα είναι η 

«έμφυτη αριστεία», (2) Προσέγγιση βασιζόμενη στο προϊόν, όπου η ποιότητα είναι 

συγκεκριμένη και μετρήσιμη το οποίο σημαίνει ότι υψηλή ποιότητα ισοδυναμεί και με 

υψηλό κόστος, (3) Προσέγγιση βασιζόμενη στο χρήστη, στην οποία η ποιότητα ενός 

προϊόντος συνδέεται με το βαθμό που καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών, 

(4) Προσέγγιση βασιζόμενη στην παραγωγή σύμφωνα με την οποία «όλα γίνονται σωστά 

από την πρώτη φορά» και το προϊόν πρέπει να συμβαδίζει με τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις, (5) Προσέγγιση βασιζόμενη στην αξία στην οποία πρέπει να υπάρχει καλή 

σχέση τιμής και απόδοσης. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, η ποιότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον 

οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί τις απαιτήσεις. Η ποιότητα 

χαρακτηρίζεται με επίθετα όπως χαμηλή, αποδεκτή, εξαιρετική κ.ά.  

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2002), ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι πού 

σημαντική για τον οργανισμό και τους πελάτες του. Το κλειδί για να κινείται ένας 

οργανισμός με γνώμονα την ποιότητα είναι να βρει σε ποιους τομείς χρειάζεται 

βελτιώσεις και να τις εφαρμόσει. Για να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε το οτιδήποτε 

θα πρέπει πρώτα να το μετρήσουμε.  

Γενικά, μπορούμε να μιλήσουμε για ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας όταν 

καλύπτει ή ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και 

διαδικασιών και σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του σχεδίου του. 

3.2. Ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τους Parasuraman et al. (1988), η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η ικανότητα 

ενός οργανισμού να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών του. Πρόκειται για κάτι που 

σχετίζεται χωρίς όμως, να ταυτίζεται με την ικανοποίηση και πρόκειται για τη διαφορά 

μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και της αντίληψης της απόδοσης μιας υπηρεσίας 

(Bolton & Drew, 1991, Zeithaml et al., 1990) Η ποιότητα των υπηρεσιών θεωρείται 

προαπαιτούμενο για την ολική ικανοποίηση των πελατών από μία υπηρεσία (Zeithaml 

and Bitner, 1996). Οι Booris & Bitner (1981) υποστηρίζουν πως η ποιότητα 

υπηρεσιών κρίνεται από το πόσο καλά οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των 

πελατών.  

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν κάποια κοινά γνωρίσματα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά των 
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υπηρεσιών είναι : α) Οι υπηρεσίες είναι άυλες (δεν είναι ορατές), β) είναι 

αδιαχώριστες (παράγονται και καταναλώνονται την ίδια στιγμή και δεν μπορούν 

να διαχωριστούν από τους παραγωγούς τους είτε είναι άνθρωποι είτε είναι 

μηχανές), γ) είναι μεταβλητές: σε χρήση (ο αριθμός των χρηστών), και σε 

ποιότητα ( η ποιότητα χρήσης είναι δυνατόν να αλλάζει με την πάροδο του 

χρόνου), δ) Οι υπηρεσίες είναι αναλώσιμες (δεν μπορούν να αποθηκευτούν για 

να χρησιμοποιηθούν ή να πωληθούν αργότερα), ε) δεν έχουν ιδιοκτήτη (ο χρήστης έχει 

πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνον για ορισμένο χρόνο) στ) 

εξαρτώνται από τις ικανότητες των υπαλλήλων (Sandhusen, 

1997). 

Οι υπηρεσίες σε αντιπαράθεση με τα προϊόντα παράγονται και καταναλώνονται τη 

δεδομένη στιγμή. Κατά την παραγωγή και παράδοση μιας υπηρεσίας εμπλέκεται 

σαφέστατα ο ανθρώπινος παράγοντας γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης 

λάθους στην όλη διαδικασία. Αυτό το λάθος είναι εξαιτίας της απροσδιόριστης 

συμπεριφοράς στη διαδικασία που δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί 

(Bowen, 1986). Μεγάλο μέρος των ερευνών που έχουν γίνει για την ποιότητα των 

υπηρεσιών να αφορούν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών από την πλευρά 

των πελατών (Parasuraman et al., 1988; Parasuraman et al., 1991; Babakus and Boller, 

1992; Cronin and Taylor, 1992; Babakus and Mangold, 1992). Κατά την παράδοση μιας 

υπηρεσίας υπάρχει αλληλεπίδραση με τον πελάτη και αυτή η επαφή μπορεί να επηρεάσει 

την αντίληψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει (Schneider 

and Bowen, 1985). Σύμφωνα με τους Zeithaml and Bitner (1996) οι υπάλληλοι πρώτης 

γραμμής μπορούν άμεσα να επηρεάσουν την ικανοποίηση του πελάτη προς όφελος ή όχι 

του οργανισμού. Είναι αυτοί που είτε εις γνώσης τους είτε όχι ασκούν marketing.  

Ενώ ο πελάτης χτίζει την εικόνα που έχει για τον οργανισμό μετά την επαφή του με τους 

υπαλλήλους που τον εξυπηρετούν, αυτοί οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής είναι αυτοί 

που, λόγω της επαφής τους με τους πελάτες, γνωρίζουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία 

της εξυπηρέτησης αλλά και τον τρόπο για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο 

οργανισμός τους. Αυτοί οι υπάλληλοι παίρνουν ανατροφοδότηση με την επαφή που 

έχουν με το κοινό η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των υπηρεσιών. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης της ποιότητας 

των υπηρεσιών των πελατών και των υπαλλήλων (Schneider and Bowen, 1985). 

Παρόλο που οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την ποιότητα των υπηρεσιών (Grönroos 

1984; Parasuraman, Berry and Zeithaml 1985, Parasuraman, Zeithaml and 
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Berry 1988; Zeithaml, Parasuraman and Berry 1990) παρουσιάζουν διαφορές σχετικά με 

τις διαστάσεις της ποιότητας όλοι συγκλίνουν στο ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον 

πελάτη. Σύμφωνα με τους Carrillat et al (2006) η ποιότητα των υπηρεσιών οδηγεί στην 

ικανοποίηση των πελατών και αυτό με τη σειρά του την αφοσίωση του πελάτη και τη 

διάδοση της ικανοποίησής του. 

3.3. Ποιότητα υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα 

Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ιδιαίτερη περίπτωση οργανισμών που προσφέρουν 

πολυσύνθετες υπηρεσίες. Σε πολλές χώρες οι δημόσιοι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών 

είναι τόσοι όσοι και αυτοί του ιδιωτικού τομέα (Bigne et al, 2003). Αυτό που τους 

διαφοροποιεί από τον ιδιωτικό τομέα είναι ο μη- κερδοσκοπικός χαρακτήρας και το 

ενδιαφέρον για το κοινό καλό, ακόμη και το ότι δεν υπόκεινται στο γενικό κανόνα της 

προσφοράς και ζήτησης (Butler and Collins, 1995). Επίσης, σύμφωνα με τον Wisniewski 

(1996), ενώ το πελατολόγιο των φορέων παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα είναι 

καθορισμένο, το ίδιο δε μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί και για μια υπηρεσία παροχής 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Πολλές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του δημοσίου 

τομέα δεν έχουν κάποιο αντίτιμο κατά την παράδοσή τους ή ακόμη οι πολίτες δε 

γνωρίζουν ότι ήδη κάνουν χρήση των υπηρεσιών (όπως η υπηρεσία ελέγχου τροφίμων). 

Επιπλέον οι υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους φορείς επηρεάζονται από 

παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στη βελτίωση της ποιότητάς τους όπως είναι η 

δυσκολία μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, o έλεγχος των 

πολιτών και των ΜΜΕ, ο περιορισμός πρωτοβουλιών και η αναγκαιότητα λήψης 

αποφάσεων βάσει νόμων (Teicher et al 2002). 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο 

δημόσιος τομέας (Wisniewski and Donnelly, 1996); Rowley, (1998); Wisniewski, 

(2001); Brysland and Curry, 2001). Οι Brysland and Curry (2001) δήλωσαν ότι οι έρευνες 

υποστήριξαν τη χρήση του εργαλείου SEVQUAL για το δημόσιο τομέα. Οι Gowan et al. 

(2001) υποστήριξαν ότι η πρόβλεψη στο δημόσιο τομέα είναι πολύ πιο σύνθετη γιατί 

υπάρχουν και ανάγκες που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί, πρέπει να εξοικονομούνται 

πόροι, να τίθενται προτεραιότητες και να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι γίνεται. Επίσης, οι 

Caron and Giauque (2006) τόνισαν ότι οι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα έχουν πλέον να 

αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις που γεννώνται με την εφαρμογή των αρχών του Νέου 

Δημοσίου Μάνατζμεντ.  
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Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμη και στο δημόσιο τομέα ο πελάτης δημιουργεί 

προσδοκίες για μια υπηρεσία αναλόγως των προηγούμενων εμπειριών του είτε από τον 

ίδιο είτε από άλλο δημόσιο οργανισμό και αναλόγως των αναγκών του. Η ποιότητα των 

υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση που ισοδυναμεί με τη σύγκριση των 

προσδοκιών των πελατών με τις αντιλήψεις τους για την απόδοση μιας υπηρεσίας. Ο 

πελάτης στον Δημόσιο τομέα επιθυμεί ευκολία 

πρόσβασης, σαφείς στόχους, ισότητα αντιμετώπισης, αποτελεσματικότητα στην 

λειτουργία της υπηρεσίας, αποδεκτό επίπεδο ποιότητας της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. ( Σπανός, 1997). 

Οι δημόσιοι οργανισμοί δεν επικεντρώνονται στο κέρδος οπότε και θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση στην αντίληψη της ποιότητας και στην ικανοποίηση των πελατών και των 

υπαλλήλων (Eckerlund et al, 2000). Μια από τις προτεραιότητες των κρατών- μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως και της χώρας μας) είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

δημοσίων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται η υιοθέτηση της λύσης της 

ιδιωτικοποίησης κάποιων υπηρεσιών. Αυτό δείχνει ότι πρακτικές του ιδιωτικού τομέα 

θεωρείται ότι μπορούν να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών 

του δημοσίου και οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι η μόνη λύση για να επιτευχθεί αυτό το 

αποτέλεσμα ( Bigne et al, 2003). 

 

3.4. Αντίληψη της ποιότητας  

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών βγαίνει από τη σύγκριση μεταξύ των 

προσδοκιών των πελατών με την ποιότητα της υπηρεσίας που έλαβε από τον προμηθευτή 

όπως την αντιλήφθηκε (Zeithaml et al., (1990)). Αν οι προσδοκίες είναι υψηλότερες από 

την υπηρεσία (την αντιλαμβανόμενη υπηρεσία) τότε η αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι 

χαμηλότερη από ικανοποιητική και ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος (Parasuraman et 

al., 1985). Σύμφωνα με τον Bitner (1990) η αντίληψη των πελατών για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι παρόμοια με τη διαδικασία της αξιολόγησης και 

εκπορεύεται από τη συνολική εικόνα του πελάτη, δηλαδή περιλαμβάνει τόσο το 

αποτέλεσμα της υπηρεσίας όσο και τη διαδικασία της παράδοσης αυτής (Pikkemaat & 

Weiemair,  2001). Η αντίληψη της ποιότητας είναι στην κρίση του πελάτη και προκύπτει 

από τη σύγκριση των προσδοκιών με την αντίληψη της πραγματικής απόδοσης της 

υπηρεσίας. (Lewis, 1989). Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, η προφορική μετάδοση 

πληροφοριών οικείων (για παράδειγμα συγγενών, φίλων, γειτόνων) πάνω σε μια 
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συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη αυτής της υπηρεσίας ακόμη 

και από χρήστες που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει (Wisniewski, 1996). Βασικός 

παράγοντας διαμόρφωσης τόσο της αντίληψης όσο και της ικανοποίησης των πελατών 

είναι το ίδιο το προσωπικό που παρέχει μια υπηρεσία, αφού είναι αυτοί υπεύθυνοι για 

την παράδοσή της με τρόπο που να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των πελατών (Kattara 

et al 2008). 

Υπάρχουν μερικές βασικές διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών και προϊόντων, όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω. Οι υπηρεσίες αφορούν κάτι το άυλο ενώ τα προϊόντα είναι κάτι 

το υλικό και χειροπιαστό, γι’ αυτό και η πρόκληση έγκειται στη διαχείριση της εμφάνισης 

και της αντίληψης ( Ηarvey, 1998). Οι υπηρεσίες, σε αντίθεση με τα προϊόντα, 

«παράγονται και καταναλώνονται» την ίδια στιγμή και μάλιστα παρουσία τόσο του 

παρόχου όσο και του παραλήπτη. Και μόνο η ύπαρξη του ανθρώπινου στοιχείου κατά 

την παράδοση της υπηρεσίας αυξάνει την πιθανότητα λάθους (Bowen, (1986)). Η φύση 

των υπηρεσιών καθιστούν τη μέτρησή τους δύσκολη και κατ’ επέκταση η ποιότητα των 

υπηρεσιών είναι πολύπλοκη υπόθεση. Η ποιότητα των υπηρεσιών μετρά ουσιαστικά το 

κατά πόσο η προσφερόμενη υπηρεσία συναντά τις προσδοκίες των πελατών. Για να 

ορίσουν με κάποιο τρόπο οι ερευνητές την ποιότητα των υπηρεσιών που είναι εκ φύσεως 

άυλη χρησιμοποιούν το όρο αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών.  Η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ της διαδικασίας για την 

παράδοση της υπηρεσίας και το πραγματικό αποτέλεσμα (Gronroos, 1984; Lovelock and 

Wirtz, 2011). Οι Sweeney et al (1997) διερεύνησαν αν η ποιότητα των υπηρεσιών στο 

στάδιο της παράδοσης της υπηρεσίας επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη αξία και επιθυμία 

του πελάτη για την εν λόγω υπηρεσία. Το πόρισμα ήταν ότι πράγματι επηρεάζει και 

μάλιστα περισσότερο και από την ποιότητα του προϊόντος. Η αύξηση του ανταγωνισμού 

είναι μια ακόμη αιτία που γίνεται τόσο έντονα λόγος για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Είναι ένα μέσο για να αποκτήσουν οι οργανισμοί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

κερδίσουν τόσο την ικανοποίηση όσο και την αφοσίωση των πελατών.  

Η ποιότητα υπηρεσιών είναι 

η συνολική αξιολόγηση από τον πελάτη των υπηρεσιών που του 

παρέχει ένας οργανισμός αντίθετα με την ικανοποίηση πελατών που εκδηλώνεται μετά 

από κάθε χρήση της υπηρεσίας. Για αυτό το λόγο οι ερευνητές της 

ποιότητας υπηρεσιών θεωρούν ότι η αντίληψη των καταναλωτών για την 

ποιότητα που τους προσφέρει ο οργανισμός δεν αλλάζει εύκολα και διαρκεί στο 

χρόνο (Parasuraman, 1988). Δηλαδή η αντίληψη του καταναλωτή για την 
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ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχεται οδηγεί στην ικανοποίηση / 

δυσαρέσκεια του πελάτη για την υπηρεσία που με τη σειρά της επηρεάζει τις 

προθέσεις των καταναλωτών στο μέλλον. Ο Kottler (1994) υποστηρίζει 

ότι η ικανοποίηση του πελάτη εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη υπηρεσία σε σχέση 

με τις προσδοκίες του για την υπηρεσία αυτή. Εάν η απόδοση της υπηρεσίας είναι 

χαμηλότερη των 

προσδοκιών του, ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος. Εάν η απόδοση συμβαδίζει με 

τις προσδοκίες του ο πελάτης είναι ικανοποιημένος. Εάν η απόδοση υπερβαίνει 

τις προσδοκίες του, ο πελάτης είναι ευχαριστημένος. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών βασίζεται στη μέτρηση των 

προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών που 

προσφέρει ένας οργανισμός (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; 

1988;). Βέβαια, οι προσδοκίες του πελάτη ή οι απαιτήσεις που αυτός θέτει δεν 

αναφέρονται μόνο στο προϊόν ή την παραγόμενη υπηρεσία αλλά αφορούν κάθε επαφή 

που έχει ο πελάτης με τον οργανισμό. Το ίδιο ισχυρίζεται περίπου και ο Grönroos (2001) 

ήτοι ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών συνδέεται άρρηκτα με την υπέρβαση των επιθυμιών του πελάτη. Επιπλέον 

υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της ορίζεται από δύο ευδιάκριτα συστατικά 

και πιο συγκεκριμένα τους τεχνικούς και λειτουργικούς συντελεστές. Η τεχνική 

πτυχή της ποιότητας (technical quality) αναφέρεται σε αυτό που παραδίδεται και 

ειδικότερα στα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η λειτουργική 

ποιότητα (functional quality) ταυτίζεται με το πώς παρέχεται η υπηρεσία. Ως στοιχεία 

που την εξατομικεύουν θα μπορούσαν να αναφερθούν η ευγένεια και φιλικότητα των 

υπαλλήλων κατά την εξυπηρέτηση, οι σχέσεις μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων. 

Ο Parsuraman (1998) 

σε ανάλογη μελέτη κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

 Η αντιληπτότητα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπορεύεται από 

τη σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών του καταναλωτή και του επιπέδου 

υπηρεσιών που εν τέλει λαμβάνει. 

 Η αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, προκύπτει από την ίδια 

την υπηρεσία σε συνδυασμό με την διαδικασία παραγωγής της. 

 Η ποιότητα μιας υπηρεσίας διακρίνεται πολύ πιο δύσκολα από την αντίστοιχη 

ενός προϊόντος. 
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Ο Bitner με τη χρήση του μοντέλου του περί αξιολόγησης «της επαφής με την υπηρεσία» 

έθεσε ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα επιδρά στην ικανοποίηση. Επιπλέον, υποστήριξε 

ότι η ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση από τη χρήση έχουν σχέση αιτίας- 

αιτιατού. 

 

3.5. Μοντέλα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με τη μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών.  

Όμως, ήδη από το 1982 οι Lehtinen and Lehtinen προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις 

διαστάσεις της ποιότητας. Έτσι κατέληξαν στην υλική ποιότητα (υλική πλευρά της 

ποιότητας), στην ποιότητα αλληλεπίδρασης (που αναφέρεται στη σχέση αλληλεπίδρασης 

που εμπεριέχεται στην έννοια της παροχής υπηρεσιών μεταξύ του παρόχου και του 

πελάτη) και στην επιχειρηματική ποιότητα (που είναι το εταιρικό προφίλ και εικόνα που 

σχηματίζουν οι πελάτες και άλλοι δημόσιοι φορείς για την εκάστοτε υπηρεσία).  

Ο Grönroos (1983) ανέπτυξε το πρώτο μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών και μέτρησε την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών με τις εξής διαστάσεις: τεχνική ποιότητα (οι 

αξιολογήσεις των πελατών για την υπηρεσία- τι λαμβάνουν οι πελάτες), λειτουργική 

ποιότητα (πως λαμβάνουν οι πελάτες την υπηρεσία) και την επιχειρησιακή εικόνα (η 

οποία επηρεάζει την αντίληψη των πελατών για την υπηρεσία).  

Οι Parasuraman et al (1985, 1988) ανέλυσαν τις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών 

και ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο στην αρχική του μορφή περιλάμβανε δέκα κριτήρια 

για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών: ικανότητα, ευγένεια, εμπιστοσύνη, 

ασφάλεια, πρόσβαση, επικοινωνία, κατανόηση του πελάτη, απτή διάσταση, αξιοπιστία, 

ανταπόκριση. Στη συνέχεια μείωσαν τα δέκα κριτήρια και ανέπτυξαν τις πέντε 

διαστάσεις της ποιότητας και 22 ερωτήματα που απαντώνται σε 7 βάθμια κλίμακα likert 

με το 7 να αντιστοιχεί στο «συμφωνώ απόλυτα» και το 1 στο «διαφωνώ απόλυτα», χωρίς 

ενδοιάμεσους χαρακτηρισμούς για τους υπόλοιπους αριθμούς. . Η έρευνά τους 

στηρίχθηκε σε τέσσερις τομείς παροχής υπηρεσιών: τις ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες, 

τις υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης προϊόντων.  

Οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με τους Parasuraman et al 

είναι: (1) αξιοπιστία (reliability) που αφορά στην απόδοση της υποσχόμενης υπηρεσίας 

αξιόπιστα και με ακρίβεια, (2) ανταπόκριση (responsiveness) που αφορά στην παροχή 
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βοήθειας προς τους πελάτες και στην παροχή άμεσης υπηρεσίας, (3) ασφάλεια 

(assurance) που αφορά τόσο στις γνώσεις και την ευγένεια του προσωπικού όσο και στην 

ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη και εχεμύθεια, (4) απτή διάσταση (tangibles) που 

αφορά στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του οργανισμού καθώς και στην εμφάνιση 

του προσωπικού, (5) ενσυναίσθηση (empathy) που αφορά στην εξατομικευμένη προσοχή 

που προσφέρει ο οργανισμός στους πελάτες του, όπως φαίνεται και στο σχήμα που 

ακολουθεί. 

 

Εικόνα 4 Οι 5 διαστάσεις της ποιότητας σύμφωνα με τους Parasuraman, Zeithaml και 

Berry 

Εικόνα από τον ιστότοπο: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-

proceedings.aspx?Id=7137 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποτελείται από 22 ερωτήσεις μοιρασμένες στις πέντε 

προαναφερόμενες διαστάσεις. Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις αφορούν τις προσδοκίες 

των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβουν από ένα οργανισμό και το 

δεύτερο μέρος αφορά στην αξιολόγηση της απόδοσης των προσφερόμενων υπηρεσιών 

πάλι από τους πελάτες. 

Ουσιαστικά το SERVQUAL αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μοντέλο των 

«χασμάτων» (GAP model). Σύμφωνα με τους Parasuraman et al (1985) υπάρχουν τα εξής 

χάσματα που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών ενός οργανισμού: 

GAP 1: Προσδοκίες πελατών- αντίληψη προσδοκιών από τον οργανισμό (The 

Knowledge Gap. 

GAP 2: Αντίληψη των προσδοκιών των πελατών από τον οργανισμό- ποιοτικές 

προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών (The Policy Gap). 

http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7137
http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7137
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GAP 3: Ποιοτικές προδιαγραφές υπηρεσιών- τελικές προσφερόμενες υπηρεσίες (The 

Delivery Gap). 

GAP 4: Αντίληψη πελατών για την υπηρεσία - εξωτερική επικοινωνία υπηρεσίας (The 

Communications Gap). 

GAP 5: Προσδοκόμενες υπηρεσίες- αντίληψη προσφερόμενων υπηρεσιών (The Service 

Quality Gap). 

Τα χάσματα 1-4 αφορούν τον οργανισμό σε αντίθεση με το 5ο χάσμα που αφορά στον 

πελάτη. 

 

Εικόνα 5 Το μοντέλο των «χασμάτων» 

Εικόνα από τον ιστότοπο: https://www.slideshare.net/idlehans/services-marketing-

service-quality 

Μετά τους Parasuraman et al  πολλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν και εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούν το SERVQUAL προκειμένου να διεξάγουν έρευνες σχετικά με την 

ποιότητα των υπηρεσιών και αποτελεί μάλιστα το πιο δημοφιλές εργαλέιο μέτρησης της 

ποιότητας υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Μαρούδα (2009) παρόλο που το SERVQUAL 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλο εύρος υπηρεσιών συνιστάται η κατάλληλη 

προσαρμογή του μοντέλου στο περιβάλλον του οργανισμού όπου πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί την εκάστοτε φορά.  

Εντούτοις, πολλοί άσκησαν κριτική για το εργαλείο SERVQUAL (Lewis and Mitchell, 

1990; Finn and Lamb, 1991; Cronin and Taylor, 1992; Brown et al. 

1993; Teas 1994). Πολλοί εστίασαν στο γεγονός ότι οι προσδοκίες χρησιμοποιούνται ως 

πρότυπο σύγκρισης (Nadiri et al 2009). Συγκεκριμένα ο Teas (1994) αναφέρει ότι 

εξαιτίας  αυτού προκύπτουν προβλήματα εγκυρότητας στο μοντέλο. Κριτική, όμως, 

https://www.slideshare.net/idlehans/services-marketing-service-quality
https://www.slideshare.net/idlehans/services-marketing-service-quality
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υπήρξε και όσον αφορά τις διαστάσεις της ποιότητας και συγκεκριμένα, τον αριθμό 

αυτών (Νadiri et al 2009).  

Το 1992 οι Cronin and Taylor ανέπτυξαν το μοντέλο SERVPERF. Μετά από αυτή την 

εξέλιξη ξεκίνησε μια «διαμάχη» για το ποιο από τα δύο μοντέλα είναι καταλληλότερο 

για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.  Κατά τους Carrillat et al (2007) το 

SEVQUAL είναι το περισσότερο διαδεδομένο εργαλείο αλλά και το SERVPERF έχει 

εξίσου πολλούς υποστηρικτές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερη εναλλακτική από 

το SERVQUAL Και τα δύο μοντέλα ξεκινούν από την ίδια βάση, ήτοι ότι η ποιότητα 

των υπηρεσιών είναι η υπηρεσία που προσφέρεται από ένα οργανισμό και προκύπτει από 

τη σύγκριση των προσδοκιών των πελατών με την απόδοση της υπηρεσίας (Parasuraman 

et al., 1985, 1988; Cronin 

and Taylor, 1992). Η διαφορά έγκειται στο ότι το  SERVQUAL μετρά την αντίληψη των 

προσδοκιών και της απόδοσης ενώ το SERVPERF θεωρώντας ότι οι πελάτες συγκρίνουν 

την αντίληψη της απόδοσης με τις προσδοκίες της απόδοσης αξιοποιεί μόνο δεδομένα 

της απόδοσης. Επιπλέον, κρίνει ότι είναι ανώφελο να υπολογίζονται οι προσδοκίες 

απόδοσης μιας υπηρεσίας. 

Η σύγκριση των προσδοκιών των πελατών για την απόδοση μιας υπηρεσίας με την 

αντιλαμβανόμενη απόδοση της υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μάνατζερς 

ώστε να εντοπίσουν τα προβλήματα και τυχόν ελλείψεις αναφορικά με τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται ώστε να αξιοποιηθούν πόροι για τη βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών (Parasuraman et al., (1994)). 

Σύμφωνα με την Yarimoglu Ε. Κ. (2014) το SERVQUAL είχε καλή εφαρμογή στον 

τραπεζικό τομέα και στον τομέα του γρήγορου φαγητού, ενώ το SERVPERF είχε άριστη 

εφαρμογή στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα του γρήγορου φαγητού, των καθαριστηρίων 

και απεντομόσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. Στόχος έρευνας- ερευνητικά ερωτήματα 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η αντίληψη της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο των υπαλλήλων 

που είναι οι πάροχοι όσο και των πολιτών που είναι οι τελικοί αποδέκτες αυτών και η 

απόκλιση που μπορεί να εμφανίζεται μεταξύ των δύο απόψεων.  
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Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν ήταν τα εξής: 

1) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  ως προς τους παράγοντες ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο των πολιτών αναφορικά με την αντίληψή τους για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από υπηρεσίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης; 

2) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  ως προς τους παράγοντες ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, θέση, εμπειρία των υπαλλήλων αναφορικά με την αντίληψή 

τους για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν; 

3) Ανάλυση κάθε διάστασης της ποιότητας (στους πολίτες και στους υπαλλήλους 

χωριστά) και γενική αξιολόγηση της ποιότητας 

4)  Ποιοι παράγοντες εμφανίζουν τα μεγαλύτερα κενά (χάσματα) μεταξύ των 

απαντήσεων των πολιτών και των υπαλλήλων; 

Επίσης, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που 

είναι για τους υπαλλήλους που προσφέρουν υπηρεσίες και για τους πολίτες που 

λαμβάνουν υπηρεσίες τα σημαντικότερα σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών 

αυτών.  

Τέλος, στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες 

έχουν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω υπηρεσιών. 

Έτσι, λοιπόν, μετά την παρουσίαση της θεωρίας από τη διεθνή βιβλιογραφία όσον 

αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και το μοντέλο Servqual που χρησιμοποιείται 

στην έρευνά μας θα παρουσιάσουμε τη μελέτη που έγινε, τη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε, και την ανάλυση των στοιχείων. Ο στόχος του δεύτερου μέρους της 

έρευνας είναι να παρουσιαστούν τα ευρήματα και να δούμε τα κριτήρια με τα οποία 

οι ερωτώμενοι αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών. Στη συνέχεια, θα 

παρουσιάσουμε περιληπτικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν. 

 

4.2. Σημασία έρευνας 

Η σωστή εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του δημοσίου 

τομέα έχουν μπει στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. Η αντίληψη της ποιότητας των 

υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται βελτίωση με 

απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Η περίπτωση της 

ύπαρξης απόκλισης μεταξύ των αντιλήψεων των πολιτών και των εργαζομένων 

υποδεικνύει ότι χρειάζεται προσπάθεια και δράσεις βελτίωσης που θα οδηγήσουν στη 
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σύγκλιση. Τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι να υποβάλλουν 

προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Είναι αυτοί που πρέπει να 

εισακουστούν από τις εκάστοτε Διοικήσεις. 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δε βρέθηκε έρευνα 

αντίστοιχη που να αφορά την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση που αποτελεί ένα μεγάλο 

κομμάτι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

4.3. Προηγούμενες έρευνες 

Η Anderson (1995) μέτρησε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια δημόσια 

πανεπιστημιακή κλινική χρησιμοποιώντας το εργαλείο SEVQUAL και τις 5 διαστάσεις 

του. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ασθενείς δεν ήταν ικανοποιημένοι ιδιαίτερα 

στο κομμάτι της ασφάλειας. Χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο ο Wisniewski (2001) 

διενέργησε έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες των δικαστηρίων 

στη Σκωτία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανοποίηση των πελατών ήταν χαμηλότερη 

των προσδοκιών τους στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της απτής διάστασης, ενώ το 

αντίθετο συνέβη με την ανταπόκριση και την εγγύηση. Οι Donnelly et al. (2006) 

διεξήγαγαν μελέτη που συνέκρινε τις προσδοκίες των πελατών και την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών που τελικά έλαβαν από ένα αστυνομικό τμήμα της Σκωτίας 

κάνοντας χρήση του SERVQUAL. Παράλληλα εξέτασαν με το ίδιο εργαλείο το πόσο 

καλά γνωρίζουν οι αστυνομικοί τις προσδοκίες των πελατών τους και αν οι διαδικασίες 

του οργανισμού νοηθούν προς την εκπλήρωσή τους. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και 

στα δύο σκέλη της έρευνας. Οι Agus et al. (2007) έκαναν έρευνα πάνω στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από την πλευρά των 

πελατών του δημόσιου τομέα της Μαλαισίας και των διοικήσεων των οργανισμών, μη 

συμπεριλαμβάνοντας όμως τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής.  

Οι Gowan et al (2001) στην έρευνά τους σε μη κερδοσκοπικό- κυβερνητικό οργανισμό 

εξέτασαν την αντίληψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ μάνατζερς- 

υπαλλήλων και υπαλλήλων- πελατών. Στο πρώτο σκέλος τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

μάνατζερ και οι υπάλληλοι έχουν περίπου την ίδια αντίληψη σχετικά με την ποιότητα 

των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον οργανισμό, όμως θεωρούσαν ότι δεν άγγιζαν 

το επίπεδο της προσδοκώμενης ποιότητας. Δηλαδή δε θεωρούσαν ότι προσφέρουν υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών από θέμα ποιότητας υπηρεσιών. Από την άλλη, οι πελάτες είχαν 

υψηλότερα ποσοστά αντίληψης της ποιότητας τόσο από τους μάνατζερς όσο και από τους 

υπαλλήλους. Όπως αναφέρεται από τους Gowan et al (2001) τα αποτελέσματά τους 
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διαφέρουν από προηγούμενη έρευνα που έγινε από τους Schneider and Bowen (1985) σε 

κερδοσκοπικό οργανισμό και η οποία έδειξε ότι η αντίληψη της ποιότητας δε διαφέρει 

από την πλευρά των υπαλλήλων και των πελατών. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν ήταν ότι οι 

υπηρεσίες που προσφέρει ένας δημόσιος οργανισμός είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα και 

ότι δεν υπάρχει κόστος. Επίσης, μια εξήγηση που δόθηκε αναφορικά με το χαμηλότερο 

ποσοστό της αντίληψης από πλευράς οργανισμού (υπαλλήλων και μάνατζερ) ήταν η 

έλλειψη ή περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων. Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι 

θεωρούν ότι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να προσφέρουν υπηρεσίες 

υψηλότερου επιπέδου κάτι που οι πελάτες δεν το αντιλαμβάνονται. 

 Οι Carvalho and Bruto (2012) ασχολήθηκαν με τα λεγόμενα «καταστήματα πελατών» 

(one stop shop) στην Πορτογαλία στα οποία οι πελάτες παρουσιάζουν ολοένα και 

αυξανόμενες απαιτήσεις. Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών διαφέρει από τομέα 

σε τομέα και από κατάστημα σε κατάστημα. Σε γενικές γραμμές το πόρισμα ήταν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο αντίληψης ποιότητας τόσο από τους πελάτες όσο και από πλευράς 

υπαλλήλων. Μπορεί να έχουν οι πελάτες αυξημένες απαιτήσεις όμως δείχνουν και ανοχή 

στο συγκεκριμένο φορέα ειδικά μετά από συνεχείς επαφές με το συγκεκριμένο φορέα. 

Οι υπάλληλοι θεωρούν ότι μπορεί η ποιότητα να βελτιωθεί με την αύξηση ανθρωπίνων 

και τεχνολογικών πόρων. 

Οι Grujičić et al (2014) ασχολήθηκαν με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών στις 

δημόσιες συγκοινωνίες στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

απτή διάσταση της ποιότητας των υπηρεσιών αποδείχτηκε η σημαντικότερη για τους 

χρήστες και μη χρήστες των ΜΜΜ στο Βελιγράδι. Με τη βελτίωση αυτών των στοιχείων 

θεωρούν οι ερευνητές ότι θα αυξανόταν ο αριθμός των χρηστών. 

Οι Vásquez et al (2011) στην έρευνα που έκαναν για την ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών από δημόσια υπηρεσία παροχής νερού κατέληξαν ότι η αντιλαμβανόμενη από 

τους πολίτες ποιότητα χαρακτηρίζεται ως «καλή» στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν 

(γενική εξυπηρέτηση, ωράριο εξυπηρέτησης και ποιότητα νερού). 

Οι Prabha et al (2010) χρησιμοποιώντας το εργαλείο SEVQUAL έκαναν έρευνα για την 

προσδοκώμενη και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών δημόσιας υπηρεσίας στον 

Μαυρίκιο από την πλευρά των υπαλλήλων πρώτης γραμμής (εξυπηρέτησης) και των 

πελατών. Σε αυτή την έρευνα το ενδιαφέρον είναι πως τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι 

πελάτες παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, δείχνοντας έτσι 
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ότι οι υπάλληλοι δεν κατανοούν τις ανάγκες των πελατών και κατ’ επέκταση δε μπορούν 

να ανταποκριθούν επαρκώς. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τόσο οι υπάλληλοι 

όσο και οι πελάτες είχαν χαμηλά ποσοστά στην ερώτηση που αφορούσε στις γνώσεις και 

στην ευγένεια των υπαλλήλων.   

Οι Rodríguez et al (2009) ανέπτυξαν ένα μοντέλο βασιζόμενο στη σχέση μεταξύ 

Διοίκησης και πολιτών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ισχυριζόμενοι ότι μπορεί να 

βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Η έρευνα για την αντίληψη 

των πολιτών για την ποιότητα των υπηρεσιών διεξήχθη σε δήμους κάτω των 5000 

κατοίκων της Castilla y León. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα στοιχεία που επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις των πολιτών είναι τεχνικά και λειτουργικά. Επίσης η εμφάνιση παίζει 

σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, παρατίθενται κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται τα ελκυστικά σημεία 

κατάθεσης αιτημάτων, η επικοινωνία με τους πολίτες σε αυτούς τους χώρους, η χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατανοητές αιτήσεις και η χρήση απλής και κατανοητής 

γλώσσας στα έγγραφα. Στα λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι γνώσεις και 

η ευγένεια των υπαλλήλων, η παροχή των υπηρεσιών στον προγραμματισμένο χρόνο. 

Τέλος, βρέθηκε ότι βοηθάει πολύ τις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και πολιτών η συμμετοχή 

των τελευταίων στη διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύουν ότι για τους πολίτες είναι πολύ σημαντική η αίσθηση εμπιστοσύνης προς 

της Διοίκηση. 

Οι Moura and Sintra (2006) διερεύνησαν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών, 

τι προσδοκίες και την ικανοποίηση των πελατών σε τρεις τομείς: υπηρεσία καθαριότητας, 

αστυνομία και σχολεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι υπηρεσίες που είχαν 

υψηλά ποσοστά στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών είχαν αντίστοιχα και υψηλό 

ποσοστό ικανοποίησης πελατών. Επίσης, στις περιπτώσεις που οι προσδοκίες ήταν 

υψηλές και η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών ήταν χαμηλή ήταν σχετικά 

χαμηλό και το ποσοστό ικανοποίησης. 

Οι  Randheer et al (2011) σε έρευνα για την αντίληψη της ποιότητας των δημοσίων μέσων 

μεταφοράς σε δύο πόλεις στην Ινδία και χρησιμοποιώντας το εργαλείο SERVQUAL 

επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο εργαλείο χρειάζεται τροποποιήσεις κατά την 

εφαρμογή του ανάλογα με τον τομέα υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθεί. Τα πορίσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι χρήστες των ΜΜΜ των συγκεκριμένων πόλεων δίνουν με την 

εξής σειρά αξία στις 5 διαστάσεις της ποιότητας: ανταποκρισιμότητα, ασφάλεια, 
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αξιοπιστία, ενσυναίσθηση και τελευταία έρχεται η απτή διάσταση, σε αντίθεση με άλλες 

έρευνες (Akan (1995); Brysland & Curry (2001); Buttle (1999); Cui et al (2003); 

Parasuraman et al. (1988)). 

Ο Hirmukhe (2012) εφαρμόζοντας το μοντέλο SERVQUAL σε φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ινδία επιχείρησε να μετρήσει τις προσδοκίες και αντιλήψεις των 

εσωτερικών πελατών των υπηρεσιών και το κενό μεταξύ τους. Βασικό σημείο της 

μελέτης ήταν να φανεί αν μπορεί να εφαρμοστεί το SERVQUAL σε υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα. Η έρευνα έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω μοντέλο για 

τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και πως υπήρχε χάσμα σε όλες 

τις διαστάσεις της ποιότητας. H αντίληψη της ποιότητας βρέθηκε χαμηλότερη από τις 

προσδοκίες. Αυτό υποδεικνύει σύμφωνα με τον Hirmukhe ότι χρειάζονται επενδύσεις 

και βελτιώσεις στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, στην εκπαίδευση 

του προσωπικού, ομαδική εργασία, καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και επικοινωνία με 

τον πελάτη. Ως σημαντικότερη παράμετρος κρίθηκε η αξιοπιστία του οργανισμού. 

Η Les Galloway (1998) χρησιμοποίησε στην έρευνά της σε εκπαιδευτικό οργανισμό 

(Πανεπιστήμιο De Montfort) το ερωτηματολόγιο SERVQUAL και διαπίστωσε ότι 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αντίληψης της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών ιδιαίτερα από την οπτική του προσωπικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι φοιτητές και προσωπικό είχαν διαφορετική άποψη για τις παραμέτρους που 

καθορίζουν τις ποιοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, βρέθηκε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

αντιλήψεων εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Συγκεκριμένα, για τους εργαζομένους 

η αντίληψη της ποιότητας καθοδηγείται από τα στοιχεία της σαφήνειας, ακρίβειας και 

προβλεψιμότητας, δηλαδή για το προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος ποιότητα 

σημαίνει οτιδήποτε το βοηθά να εκτελεί τα καθήκοντά του. Από την άλλη πλευρά, οι 

φοιτητές,  που είναι και οι παραλήπτες των υπηρεσιών, έχουν μια οπτική περισσότερο 

επιφανειακή, επικεντρωμένοι στην εμφάνιση και εξυπηρέτηση περισσότερο παρά στο 

αποτέλεσμα. Οι φοιτητές παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά στην αντίληψη της 

ποιότητας σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του οργανισμού. Αυτό εξηγείται από την 

ερευνήτρια είτε επειδή οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την υπηρεσία για μικρό 

διάστημα είτε επειδή είναι λιγότερο απαιτητικοί. Σε κάθε περίπτωση κρίνει τα 

αποτελέσματα αυτά υπό αμφισβήτηση. 

Οι Oldfield and Baron (2000) διερεύνησαν το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

των υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 
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Μ.Βρετανίας από την πλευρά των φοιτητών. Απέδωσαν τρεις διαστάσεις στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα: τα «αναγκαία στοιχεία», τα οποία είναι απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση των σπουδών, τα «αποδεκτά στοιχεία», τα οποία είναι επιθυμητά αλλά όχι 

απαραίτητα και τα «λειτουργικά στοιχεία», τα οποία είναι πρακτικής και χρηστικής 

φύσεως. Συνέκριναν, επίσης, την αντίληψη της ποιότητας μεταξύ πρωτοετών και 

τελειόφοιτων φοιτητών και το πόρισμα έδειξε ότι τα στοιχεία αλλάζουν με την πάροδο 

των ετών, με τα «αποδεκτά στοιχεία» να κερδίζουν έδαφος. 

Οι Clemes et al (2008) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της 

Ν.Ζηλανδίας για την αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών από τους φοιτητές 

κατέληξαν ότι οι σημαντικότερες διαστάσεις της ποιότητας για τους φοιτητές ήταν η 

τεχνική διάσταση, η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι εγκαταστάσεις και το περιβάλλον 

του ιδρύματος. Σημαντικότερη διάσταση ήταν αυτή της ποιότητας της εκπαίδευσης 

αποτέλεσμα που συμφωνεί με παρόμοιες έρευνες. Λόγω του ότι επηρεάζει ιδιαίτερα το 

προσωπικό στη διαμόρφωση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών το προσωπικό, 

το πανεπιστήμιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων. Το ότι 

ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι φοιτητές στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου επίσης 

συμφωνεί με τα πορίσματα άλλων ερευνών. Τέλος, τα πορίσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές 

με διαφορετικό υπόβαθρο (διαφορά στην ηλικία, στην εθνικότητα, στη σχολή που 

φοιτούν), είχαν και διαφορετικές αντιλήψεις ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών.  

Ο Abuosi (2015) έκανε έρευνα για την αντίληψη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε 

νοσοκομεία της Γκάνα, η οποία κατέληξε σε αξιοσημείωτη διαφορά της αντίληψης 

μεταξύ ασθενών και παροχών υπηρεσιών υγείας. Σημασία έχει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας είχαν υψηλότερα ποσοστά σε αρκετές από τις ερωτήσεις σε αντιδιαστολή με τους 

ασθενείς οι οποίοι βαθμολόγησαν χαμηλότερα στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Ανάλογα 

αποτελέσματα στο χώρο της υγείας είχαν οι Zhao et al (2009), οι  οποίοι υπέθεσαν ότι οι 

νοσηλευτές και οι ασθενείς είχαν διαφορετικά στάνταρντς και διαφορετική οπτική των 

υπηρεσιών, οι Miranda et al (2010), οι οποίοι βρήκαν ότι οι πάροχοι ήταν αρκετά 

σίγουροι για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν, οι Nashrath et al (2011), οι 

Roohi et al (2011), οι οποίοι θεωρούν ότι το κενό αυτό στην αντίληψη της ποιότητας 

οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη επικοινωνίας και διερεύνησης από πλευράς οργανισμού 

των προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών τους, oι Shabbir et al (2016) οι οποίοι 

κατέληξαν ότι η αντιλαμβανόμενη ποιότητα σχετίζεται τόσο με την ικανοποίηση των 

πελατών όσο και με την αφοσίωσή του στον οργανισμό, οι Purcărea et al (2013) οι οποίοι 
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πρότειναν την καλύτερη κατανόηση  των αναγκών των πελατών και την επάνδυση σε 

εξοπλισμό από πλευράς οργανισμού προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ασθενών. 

Στον ελλαδικό χώρο, και συγκεκριμένα στο χώρο της υγείας, οι Κουθούρης και Εξάρχου 

(2015) κατέληξαν ότι τόσο στα ιδιωτικά, όσο και στα δημόσια νοσοκομεία οι αντιλήψεις 

των ασθενών για την ποιότητα κυμαίνεται σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο, που 

ενδεχομένως φανερώνει μια σχετική επιφυλακτικότητα έναντι της φροντίδας που 

παρέχουν οι οργανισμοί υγείας. Η οικογενειακή κατάσταση, το είδος της θεραπείας, η 

διάρκεια της νοσηλείας  αποδείχτηκαν παράγοντες με σημαντική συσχέτιση με την 

ικανοποίηση των ασθενών. Με άλλα λόγια, ένας ασθενής που χειρουργείται , παραμένει 

για λίγες ημέρες σε δημόσιο νοσοκομείο και είναι ανύπαντρος έχει λιγότερες πιθανότητες 

να δηλώσει ικανοποιημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης οι ασθενείς 

δήλωναν λιγότερο ικανοποιημένοι από την υλικοτεχνική υποδομή και την έκβαση, 

συγκριτικά με την ικανοποίηση από το προσωπικό και τη διοίκηση του νοσηλευτικού 

ιδρύματος.  

Ο Μαρούδας (2009) πραγματοποίησε έρευνα στις 17 Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης. Μετά 

την ολοκλήρωση της έρευνας διαφαίνεται ότι οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών 

αντιλαμβάνονται και αξιολόγησαν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τους συναδέλφους 

τους ως ανώτερης ποιότητας σε σχέση με την αντίληψη που έχουν οι φορολογούμενοι 

για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 

η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών δεν είναι έννοιες διακριτές για 

τους φορολογούμενους, γι’ αυτό και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δε θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την αύξηση της ικανοποίησης των 

συναλλασομμένων. 

Οι Zafiropoulos & Vrana (2008) διεξήγαγαν έρευνα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης 

εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.Σερρών). Τα πορίσματα έδειξαν την ύπαρξη χάσματος στο πως 

θεωρούν την ποιότητα οι φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος. Το προσωπικό 

αντιλαμβάνεται τις υπηρεσίες που προσφέρει ως υψηλού επιπέδου, σε αντίθεση με τους 

φοιτητές που αντιλαμβάνονται ως χαμηλότερου επιπέδου την ποιότητα των 

προσφερόμενων από το ίδρυμα υπηρεσίες. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται 

ενδεχομένως, σύμφωνα με τους ερευνητές, στην επαγγελματική εμπειρία, στην 

εκπαίδευση του προσωπικού σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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4.4. Πηγές δεδομένων- Επιλογή δείγματος- διαδικασία διεξαγωγής 

έρευνας 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε κατ’εξοχήν η εφαρμογή ποσοτικής 

έρευνας που βασίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. 

Το τελευταίο όμως τμήμα του ερωτηματολογίου αφορούσε ποιοτική έρευνα. Σε αυτό το 

κομμάτι οι ερωτώμενοι είχαν το περιθώριο εφόσον το επιθυμούσαν να γράψουν τις δικές 

τους προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά την μέθοδο/τρόπο δειγματοληψίας δεν 

τέθηκαν κριτήρια επιλογής συγκεκριμένου δείγματος ούτε απορρίφθηκαν απαντήσεις 

βάσει κριτηρίων τόσο για την κατηγορία των Υπαλλήλων όσο και των Πολιτών. 

Επομένως, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγμα ευκολίας, τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά και εντελώς ανώνυμα . Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

εμφανίζονταν μαζικά ανά κατηγορία (υπάλληλοι-πολίτες) στην ηλεκτρονική σελίδα του 

ερευνητή. Η συλλογή των ερωτηματολογίων διήρκησε από 12 Απριλίου 2017 έως 17 

Μαΐου 2017.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά το μεγαλύτερο μέρος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

προκειμένου να μην υπάρχει χωρικός περιορισμός στο δείγμα αλλά να καλύπτει το 

δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Έγινε προσπάθεια να συμμετέχουν 

στην έρευνα υπάλληλοι από όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας γι’αυτό 

και εστάλησαν μέσω των υπηρεσιακών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (e-mail) τα 

ερωτηματολόγια. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν ήταν ελάχιστες. Ακολούθως, 

συντάχθηκε άρθρο στην ιστοσελίδα aftodioikisi.gr, η οποία είναι αρκετά δημοφιλής 

ιστοσελίδα και έχει πολλές επισκέψεις καθημερινά κυρίως από υπαλλήλους της Τοπικής 

Αυτοδιοίησης. Έγινε έτσι μια προσπάθεια συλλογής όσο το δυνατόν εκτενέστερου 

δείγματος. Επιπλέον, διανεμήθηκαν κάποια ερωτηματολόγια στους δήμους Καβάλας, 

Δράμας, Ξάνθης, Νέστου, Παγγαίου. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο προκειμένου να 

δοθεί επιπλέον κίνητρο συμμετοχής. Συνολικά απάντησαν 160 πολίτες και 160 

εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

4.5. Δομή ερευνητικού εργαλείου 

Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας συντάχθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο τύπου 

SERVQUAL προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα και με κάποιες τροποποιήσεις που 

κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να μελετηθούν οι 5 βασικές διαστάσεις και παράμετροι 
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ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα ανάμεσα στους εξωτερικούς 

και εσωτερικούς πελάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

1 Απτή διάσταση (Tangibility) 

2 Αξιοπιστία (Reliability) 

3 Ανταπόκριση (Responsiveness) 

4 Ασφάλεια (Assurance) 

5 Ενσυναίσθηση (Empathy) 

Για κάθε διάσταση ποιότητας επιλέχθηκαν 4 ερωτήσεις, ενώ για τη διάσταση της 

‘Ανταπόκρισης’ 5 ερωτήσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν αντιπροσωπευτικές απαντήσεις 

για όλη τη διάσταση στην οποία αντιστοιχούν. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Για την απτή διάσταση της ποιότητα διατυπώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την 

επάρκεια εξοπλισμού, την προσεγμένη και επαγγελματική εμφάνιση των υπαλλήλων, 

τη διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού των υπηρεσιών και την ευκολία πρόσβασης στο 

χώρο των υπηρεσιών. 

 Για την αξιοπιστία, οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με το αν οι υπάλληλοι χειρίζονται με 

υπευθυνότητα τις υποθέσεις των πολιτών, υπάρχει κατανόηση και ενδιαφέρον στα 

προβλήματα των πολιτών, οι υπηρεσίες αποδίδονται στον προγραμματισμένο χρόνο 

και τηρούνται ακριβή αρχεία με τις υποθέσεις των πολιτών. 

 Για την ανταπόκριση ερευνήθηκε αν οι υπηρεσίες παρέχονται σωστά από την πρώτη 

φορά, αν υπάρχει σωστή και έγκυρη πληροφόρηση και άμεση εξυπηρέτηση και αν 

υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών. 

 Για τη διασφάλιση οι ερωτήσεις αφορούσαν στο αν υπάρχει εμπιστοσύνη στους 

υπαλλήλους μιας δημόσιας υπηρεσίας, αν οι υπηρεσίες παρέχονται με διαφάνεια, αν 

οι υπάλληλοι είναι ευγενικοί και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 

ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολιτών. 

 Τέλος, για τη διάσταση της ενσυναίσθησης οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στο αν οι 

υπάλληλοι κατανοούν τις ανάγκες των πολιτών και αφιερώνουν επαρκή χρόνο σε 

κάθε πολίτη για την υπόθεσή του, αν ο οργανισμός προσπαθεί πρωτίστως για το καλό 

των πολιτών και αν το ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών είναι κατάλληλο για όλους 

τους πολίτες. 
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Η κατασκευή του ερωτηματολογίου τύπου SERVQUAL αρχικά έγινε σύμφωνα με τη 

επταβαθμιαία κλίμακα Likert. Ωστόσο, για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η πενταβαθμιαία κλίμακα Likert σύμφωνα με την οποία οι ερωτώμενοι 

επέλεξαν τις εξής αντιστοιχίες: 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα. Επιλέχθηκε αυτή η λύση καθώς δε 

βρέθηκαν ακραίες τιμές στην επταβαθμιαία κλίμακα.  

Στην αρχή των ερωτηματολογίων τέθηκαν βασικές δημογραφικές ερωτήσεις και για τις 

δύο ομάδες ερωτώμενων, στη συνέχεια υπήρχαν 21 ερωτήσεις σχετικές με την ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών από οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ακολούθως οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν από τα 21 στοιχεία ποιότητας τα 5 

που θεωρούν περισσότερο σημαντικά για αυτούς. Στο τελευταίο μέρος υπήρχε η 

δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούσαν οι συμμετέχοντες, να κάνουν κάποιες προτάσεις 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

λογισμικού στατιστικού πακέτου ΙΜΒ SPSS Statistics έκδοση 21.0 Όσον αφορά στα 

ευρήματα από την πραγματοποιηθείσα έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια 

που ακολουθούν. 

5.2. Αποτελέσματα Έρευνας 

5.2.1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος 

Το δείγμα αποτελείται από 160 υπαλλήλους στον Δημόσιο Τομέα και από 160 πολίτες 

που εκφράζουν την αντίληψή τους σύμφωνα με την μεθοδολογία SERVQUAL των 5 

διαστάσεων ποιότητας των προσδοκώμενων και των αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών. 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Υπαλλήλων 

Το 55.6% του δείγματος των υπαλλήλων ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 44.4% ήταν οι 

γυναίκες. Αναφορικά με την ηλικιακή δομή του δείγματος, η πλειοψηφία ανήκει στην 

κατηγορία μεταξύ 40 έως και 50 ετών (40,6%), ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 30 έως 

και 40 ετών με ποσοστό 34.4%. Σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων 

στο δημόσιο τομέα παρατηρείται πως το 37% σχεδόν του δείγματος δηλώνουν απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με το 28.1% να έχουν 
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αποκτήσει και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 1.9% να είναι κάτοχοι Διδακτορικού 

Διπλώματος. Το 2.5% του δείγματος κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους στο 

Δημόσιο (Διευθυντές), το 21.9% είναι προϊστάμενοι τμημάτων και το υπόλοιπο 75.6% 

υπάλληλοι. Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των ερωτώμενων επισημαίνεται πως 

το 52.5% εργάζονται από 11-21 έτη, ενώ το 55.6% κατέχουν την τωρινή επαγγελματική 

τους θέση από την αρχή του εργασιακού τους βίου έως και 10 έτη. 

ΦΥΛΟ 

 Ν Ν% 

ΑΝΔΡΑΣ 89 55,6 

ΓΥΝΑΙΚΑ 71 44,4 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                  Πίνακας 1 Ανάλυση φύλου υπαλλήλων 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Ν Ν% 

<30 4 2,5 

30-40 55 34,4 

41-50 65 40,6 

50< 36 22,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                  Πίνακας 2 Ανάλυση ηλικίας υπαλλήλων 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Ν Ν% 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 59 36,9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7 4,4 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 3 1,9 

ΛΥΚΕΙΟ 46 28,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 45 28,1 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                 Πίνακας 3 Ανάλυση εκπαιδευτικού επιπέδου υπαλλήλων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 Ν Ν% 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 2,5 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 35 21,9 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 121 75,6 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                     Πίνακας 4 Ανάλυση επαγγελματικής θέσης υπαλλήλων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ 

 Ν Ν% 

0-10 36 22,5 

11-21 84 52,5 

>22 40 25,0 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                     Πίνακας 5 Ανάλυση επαγγελματικής εμπειρίας υπαλλήλων σε έτη 

 

ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΤΗ 

 Ν Ν% 

0-10 89 55,6 

11-21 58 36,3 

>22 13 8,1 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                      Πίνακας 6 Ανάλυση κατοχής θέσης υπαλλήλων σε έτη 

 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Πολιτών 

Σε αντίθεση με το δείγμα των υπαλλήλων, η πλειονότητα του δείγματος των πολιτών 

αποτελείται από γυναίκες (67.5%) και το υπόλοιπο 32.5% είναι άνδρες. Το μεγαλύτερο 

μέρος των συμμετεχόντων πολιτών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-40 (58.8%) και το 

23.8% στην αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα μεταξύ 41 και 50 έτη (23.8%). Όπως και 

στην περίπτωση των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, έτσι και η πλειοψηφία των 

πολιτών είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (51.2%), το 27.5% κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης και το 3,4% ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου . 

ΦΥΛΟ 

 Ν Ν% 

ΑΝΔΡΑΣ 52 32,5 

ΓΥΝΑΙΚΑ 108 67,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                  Πίνακας 7 Ανάλυση φύλου πολιτών 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Ν Ν% 
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<30 18 11,3 

30-40 94 58,8 

41-50 38 23,8 

50< 10 6,3 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                 Πίνακας 8 Ανάλυση ηλικίας πολιτών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Ν Ν% 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 82 51,2 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 0,6 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 6 3,8 

ΛΥΚΕΙΟ 27 16,9 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 44 27,5 

ΣΥΝΟΛΟ 160 100,0 

                 Πίνακας 9 Ανάλυση εκπαιδευτικού επιπέδου πολιτών 

5.2.2. Διαστάσεις ποιότητας 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το παρατηρούμενο κενό/χάσμα των πέντε διαστάσεων 

ποιότητας ανά ερώτηση και για τις δύο υπό εξέταση ομάδες, αυτή των υπαλλήλων και 

αυτή των πολιτών. Σύμφωνα με την ανάλυση επισημαίνονται διαφοροποιήσεις σε σχέση 

με την αντιλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. 

Το μεγαλύτερο χάσμα (gap score) επισημαίνεται στη διάσταση της ανταπόκρισης και 

συγκεκριμένα σχετίζεται με τις ερωτήσεις που αφορούν στην προθυμία των υπαλλήλων 

να εξυπηρετούν το κοινό (-2.43), στην ανταπόκρισή τους στα αιτήματα των πολιτών (-

2.39) καθώς επίσης και στη διάσταση της ασφάλειας και συγκεκριμένα στην ερώτηση 

που εξετάζει την ευγένεια των υπαλλήλων προς τους πολίτες κατά την εξυπηρέτησή τους 

(-2.24).  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επαληθεύονται και από τον πίνακα που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα του χάσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών ομαδοποιημένα ανά διάσταση. 

Σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας παρατηρείται κενό/ χάσμα μεταξύ των απόψεων 

των δύο πλευρών είτε μικρό είτε μεγαλύτερο. Αναλυτικά στην απτή διάσταση 

παρατηρείται χάσμα -0.77 που είναι και το μικρότερο, στη διάσταση της αξιοπιστίας -

1.56, στην ανταπόκριση -2.01, στην ασφάλεια παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα που 

είναι -2.13 και στην ενσυναίσθηση -2.09.  
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΝΟ 

ΑΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν 

σύγχρονο εξοπλισμό 
2.37 2.96 -0.59 

 Οι εγκαταστάσεις (το κτίριο, 

τα γραφεία κτλ.) είναι άνετες 

και εύκολα προσβάσιμες για 

το κοινό 

2.57 3.43 -0.86 

 Η εμφάνιση των υπαλλήλων 

είναι περιποιημένη και 

επαγγελματική 

2.71 3.50 -0.79 

 Τα  υλικά που διατίθενται 

(στυλό, χαρτί) είναι επαρκή 
2.58 3.40 -0.82 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Οι υπάλληλοι χειρίζονται με 

υπευθυνότητα τις υποθέσεις 

των πολιτών 

2.54 3.80 -1.26 

 Υπάρχει κατανόηση και 

ενδιαφέρον στα προβλήματα 

των πολιτών 

2.25 4.41 -2.16 

 Οι υπηρεσίες αποδίδονται 

στον προγραμματισμένο 

χρόνο 

2.19 3.72 -1.53 

 Τηρούνται ακριβή αρχεία με 

τις υποθέσεις των πολιτών  
2.58 3.89 -1.31 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Οι υπηρεσίες παρέχονται 

σωστά από την πρώτη φορά  
2.09 3.81 -1.72 

 Υπάρχει σωστή και έγκυρη 

πληροφόρηση 
2.26 3.87 -1.61 

 Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση 2.34 4.23 -1.89 

 Οι υπάλληλοι είναι πάντα 

πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν 
2.31 4.74 -2.43 

 Υπάρχει άμεση ανταπόκριση 

στα αιτήματα των πολιτών 
2.22 4.61 -2.39 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Υπάρχει εμπιστοσύνη στους 

υπαλλήλους μιας δημόσιας 

υπηρεσίας 

2.16 4.63 -2.47 

 Οι υπηρεσίες παρέχονται με 

διαφάνεια 
2.57 4.39 -1.82 

 Οι υπάλληλοι είναι ευγενικοί 2.62 4.86 -2.24 

 Οι υπάλληλοι έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να 

ικανοποιήσουν τα αιτήματα 

των πολιτών 

2.62 4.63 -2.01 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Ο υπάλληλος κατανοεί τις 

ανάγκες του πολίτη 
2.46 4.69 -2.23 

 Ο υπάλληλος αφιερώνει 

επαρκή χρόνο σε κάθε πολίτη 

για την υπόθεσή του 

2.47 4.56 -2.09 

 Ο οργανισμός προσπαθεί 

πρωτίστως για το καλό των 

πολιτών 

2.17 4.21 -2.04 

 Το ωράριο εξυπηρέτησης 

πολιτών είναι κατάλληλο για 

όλους τους πολίτες 

2.10 4.10 -2.0 

Πίνακας 10 Αντίληψη της ποιότητας και χάσματα 
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΝΟ 

ΑΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2.55 3.32 -0.77 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 2.39 3.95 -1.56 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 2.24 4.25 -2.01 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2.49 4.62 -2.13 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 2.30 4.39 -2.09 

Πίνακας 11 Οι 5 διαστάσεις της ποιότητας και χάσματα 

 

Συγκεντρωτικά, παρατηρούμε ότι η συνολική βαθμολογία που έχουν δώσει οι πολίτες 

στην ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης είναι αρκετά χαμηλή, με μέσο όρο 2.394 στα 5, ενώ η μέση βαθμολογία 

από τις απαντήσεις των υπαλλήλων των εν λόγω υπηρεσιών είναι 4.106 στα 5. Τη 

χαμηλότερη βαθμολογία έχουν δώσει οι πολίτες στη διάσταση της ανταπόκρισης ενώ οι 

υπάλληλοι στην απτή διάσταση. Η υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε για τους πολίτες 

στην απτή διάσταση, ενώ για τους υπαλλήλους στη διάσταση της ασφάλειας. 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το ότι η υψηλότερη βαθμολογία των πολιτών στην απτή 

διάσταση είναι η χαμηλότερη των υπαλλήλων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Οι 

πολίτες θεωρούν ότι οι πόροι, οι εγκαταστάσεις είναι ικανοποιητικά για την απόδοση των 

υπηρεσιών και ενδεχομένως να μην έχουν και μεγάλες απαιτήσεις ή προσδοκίες από αυτά 

λαμβάνοντας υπόψιν και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι υπάλληλοι, 

από την άλλη πλευρά, λόγω των περικοπών των πόρων που σημειώνεται τα τελευταία 

χρόνια κρίνουν ότι δεν αρκούν για την απόδοση υψηλών ποιοτικώς υπηρεσιών. 

 

5.3. Έλεγχος Αξιοπιστίας 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της κάθε παραγοντικής δομής των θεματικών ενοτήτων, 

υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach ’s Alpha, τιμές του οποίου μεγαλύτερες του 0,7 

θεωρούνται ικανοποιητικές (Spector, 1992; Nunnally, 1978). Η έννοια της αξιοπιστίας 

αναφέρεται στην έκταση, κατά την οποία ένα σύνολο μεταβλητών είναι συνεπές, σε αυτό 

που σκοπεύει να μετρήσει (Hair et al., 1995). Οι δείκτες αξιοπιστίας παρέχουν μία 

εκτίμηση του ποσοστού της κοινής διακύμανσης μεταξύ του παρατηρούμενου και του 

πραγματικού σκορ.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Cronbach ’s Alpha 

 ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΑΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 0.788 0.706 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 0.878 0.822 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 0.928 0.862 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0.883 0.771 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 0.836 0.773 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 0.963 0.933 

                 Πίνακας 12 Έλεγχος αξιοπιστίας 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι τιμές του συντελεστή είναι μεγαλύτερες 

από 0.7 για κάθε διάσταση ποιότητας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά για την ποιότητα 

των υπηρεσιών. Επομένως, καθώς οι ερωτήσεις εμφανίζουν συνάφεια, το μοντέλο μας 

χαρακτηρίζεται αξιόπιστο. Οι υψηλότερες τιμές του δείκτη απαντώνται στη διάσταση της 

ανταπόκρισης τόσο για τους πολίτες (0.928) όσο και για τους υπαλλήλους (0.862). 

5.4. Ανάλυση Συσχετίσεων 
 

Στη συνέχεια μελετάται η ύπαρξη τυχόν συσχετίσεων στα κενά που έχουν προηγουμένως 

υπολογιστεί με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των πολιτών ώστε να εξεταστεί αν σημειώνονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των gap scores και των δημογραφικών στοιχείων.   

 

5.4.1. Συσχετίσεις Δημογραφικών Χαρακτηριστικών και Διαστάσεων Ποιότητας 

Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Όπως παρατηρείται από τους παρακάτω πίνακες για όλες τις διαστάσεις ποιότητας οι 

συντελεστές sig. έχουν υψηλές τιμές (>0.05), γεγονός που δεν αιτιολογεί την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών/παραγόντων ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, 

επαγγελματική εμπειρία σε έτη και θέση και των αποτελεσμάτων σε τιμές κενών ανά 

διάσταση ποιότητας. 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με την ηλικία 

ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

3,910 

79,470 

83,380 

3 

157 

160 

1,303 

,779 

1,673 ,178 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,444 

72,268 

73,712 

3 

157 

160 

,481 

,709 

,769 ,578 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,162 

71,557 

73,719 

3 

157 

160 

,721 

,702 

1,035 ,342 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 1,215 3 ,405 ,632 ,588 
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Within Groups 

Total 

64,123 

65,337 

157 

160 

,629 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,167 

87,998 

90,165 

3 

157 

160 

,722 

,863 

,839 ,467 

Πίνακας 13 ANOVA ποιότητα σε σχέση με την ηλικία υπαλλήλων 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,327 

81,054 

83,380 

5 

155 

160 

,582 

,803 

,725 ,412 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

,829 

72,884 

73,712 

5 

155 

160 

,209 

,732 

,287 ,885 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,301 

71,418 

73,719 

5 

155 

160 

,575 

,707 

,832 ,521 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

3,234 

62,103 

65,337 

5 

155 

160 

,804 

,612 

1,317 ,212 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,813 

87,352 

90,165 

5 

155 

160 

,702 

,864 

,813 ,319 

Πίνακας 14 ANOVA ποιότητα σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο υπαλλήλων 

 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με την επαγγελματική εμπειρία 

ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,327 

81,054 

83,380 

5 

155 

160 

,582 

,803 

,725 ,412 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

,829 

72,884 

73,712 

5 

155 

160 

,209 

,732 

,287 ,885 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,301 

71,418 

73,719 

5 

155 

160 

,575 

,707 

,832 ,521 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

3,234 

62,103 

65,337 

5 

155 

160 

,804 

,612 

1,317 ,212 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,813 

87,352 

90,165 

5 

155 

160 

,702 

,864 

,813 ,319 

Πίνακας 15 ANOVA ποιότητα σε σχέση με την επαγγελματική εμπειρία υπαλλήλων 

 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με την επαγγελματική θέση  
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ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

,052 

82,337 

82, 85 

1 

159 

160 

,052 ,0051 ,820 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,067 

72,656 

73,723 

1 

159 

160 

1,067 

,689 

1,511 ,224 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

4,875 

68,844 

73,719 

1 

159 

160 

4,875 

,772 

6,932 ,181 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,494 

63,843 

65,337 

1 

159 

160 

1,549 

,619 

2.464 ,122 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

,298 

89,867 

90,165 

1 

159 

160 

,398 

,864 

,267 ,534 

Πίνακας 16 ANOVA ποιότητα σε σχέση με την επαγγελματική θέση υπαλλήλων 

 

5.4.2. Συσχετίσεις Δημογραφικών Χαρακτηριστικών και Διαστάσεων Ποιότητας 

Πολιτών 

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και για την ομάδα των πολιτών. Στην 

συγκεκριμένη ομάδα παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής/παράγοντα 

ηλικίας με τη διάσταση της «ανταπόκρισης» και της «ενσυναίσθησης». Τέλος, δεν 

αποτυπώνεται στα αποτελέσματα στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με το 

μορφωτικό επίπεδο των πολιτών και τις πέντε εξεταζόμενες διαστάσεις ποιότητας. 

 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με την ηλικία 

ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,635 

81,745 

83,380 

3 

157 

160 

,407 

,801 

,505 ,621 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

3,764 

69,948 

73,712 

3 

157 

160 

,450 

,611 

1,356 ,254 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,917 

71,803 

73,719 

3 

157 

160 

,402 

,624 

,932 ,008 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,009 

63,328 

65,337 

3 

157 

160 

1,298 

,831 

1,723 ,321 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

5,623 

84,542 

90,165 

3 

157 

160 

1,404 

,836 

1,692 ,006 
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Πίνακας 17 ANOVA ποιότητα σε σχέση με την ηλικία πολιτών 

 

ANOVA των διαστάσεων ποιότητας σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

ΚΕΝΑ Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

ΑΠΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,578 

80,745 

82,323 

5 

155 

160 

1,493 

,945 

,531 ,623 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,914 

72,012 

73,926 

5 

155 

160 

,523 

,624 

1,238 ,612 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

2,411 

74,932 

77,343 

5 

155 

160 

,941 

,763 

1,695 ,592 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Between Groups 

Within Groups 

Total 

5,628 

82,174 

87,802 

5 

155 

160 

,492 

,739 

,830 ,163 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Between Groups 

Within Groups 

Total 

1,783 

81,482 

83,265 

5 

155 

160 

1,309 

,743 

,674 ,412 

Πίνακας 18 ANOVA ποιότητα σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο πολιτών 

 

5.5. Σημαντικότεροι παράγοντες ποιότητας  

Στο κομμάτι της έρευνας όπου οι συμμετέχοντες πολίτες είχαν να επιλέξουν τα 5 

σημαντικότερα για αυτούς στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί μια υπηρεσία ποιοτική 

παρατηρούμε ότι το 50% απάντησε τις γνώσεις των υπαλλήλων, το 46,2% απάντησε τη 

σωστή και έγκυρη πληροφόρηση, το 43,6% την απόδοση της υπηρεσίας στον 

προγραμματισμένο χρόνο, το 40,4% την υπευθυνότητα, το 39,1% την κατανόηση και το 

ενδιαφέρον για τις υποθέσεις των πολιτών. Αντίστοιχα οι 5 απαντήσεις με τα χαμηλότερα 

ποσοστά επιλογής ήταν: ο επαρκής χρόνος σε κάθε πολίτη για την υπόθεσή του (4,5%), 

η επαγγελματική εμφάνιση των υπαλλήλων(5,8%), τα υλικά που διατίθενται (13,5%), η 

εμπιστοσύνη μεταξύ των συνδιαλλεγόμενων (13,5%) και η κατανόηση αναγκών των 

πολιτών (15,4%). 

Από τις αντίστοιχες απαντήσεις των υπαλλήλων τα αποτελέσματα των 5 σημαντικότερων 

στοιχείων είναι: οι γνώσεις των υπαλλήλων (64,3%), υπευθυνότητα των υπαλλήλων στο 

χειρισμό των υποθέσεων (59,9%), σύγχρονο εξοπλισμό (45,2%), σωστή και έγκυρη 

πληροφόρηση (37,6%), κατανόηση και ενδιαφέρον για τις υποθέσεις των πολιτών 

(31,3%). Οι 5 απαντήσεις που συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν: ο επαρκής 

χρόνος σε κάθε πολίτη για την υπόθεσή του (3,8%), το βολικό ωράριο (8,3%), η 
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κατανόηση αναγκών των πολιτών (10,2%), η επαγγελματική εμφάνιση των υπαλλήλων 

(11,5%), τα ακριβή αρχεία με τις υποθέσεις των πολιτών (14,6%). Τα αποτελέσματα είναι 

εμφανή και στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

0 20 40 60 80 100 120

Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν σύγχρονο εξοπλισμό

Οι εγκαταστάσεις (το κτίριο, τα γραφεία κτλ.) είναι 
άνετες και εύκολα προσβάσιμες για το κοινό

Η εμφάνιση των υπαλλήλων είναι περιποιημένη και 
επαγγελματική

Τα  υλικά που διατίθενται (στυλό, χαρτί) είναι 
επαρκή

Οι υπάλληλοι χειρίζονται με υπευθυνότητα τις 
υποθέσεις των πολιτών

Υπάρχει κατανόηση και ενδιαφέρον στα προβλήματα 
των πολιτών

Οι υπηρεσίες αποδίδονται στον προγραμματισμένο 
χρόνο

Τηρούνται ακριβή αρχεία με τις υποθέσεις των 
πολιτών 

Οι υπηρεσίες παρέχονται σωστά από την πρώτη 
φορά 

Υπάρχει σωστή και έγκυρη πληροφόρηση

Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση

Οι υπάλληλοι είναι πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν

Υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των 
πολιτών

Υπάρχει εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους μιας 
δημόσιας υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες παρέχονται με διαφάνεια

Οι υπάλληλοι είναι ευγενικοί

Οι υπάλληλοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 
ικανοποιήσουν τα αιτήματα των πολιτών

Ο υπάλληλος κατανοεί τις ανάγκες του πολίτη

Ο υπάλληλος αφιερώνει επαρκή χρόνο σε κάθε 
πολίτη για την υπόθεσή του

Ο οργανισμός προσπαθεί πρωτίστως για το καλό των 
πολιτών

Το ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών είναι κατάλληλο 
για όλους τους πολίτες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανές ότι οι γνώσεις των υπαλλήλων και από τις δύο 

πλευρές θεωρούνται το σημαντικότερο στοιχείο που επηρεάζει την ποιότητα μιας 

υπηρεσίας. Επιπλέον, τόσο οι πολίτες όσο και οι υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

θεωρούν εξίσου σημαντικά στοιχεία τη σωστή και έγκυρη πληροφόρηση, την 

υπευθυνότητα των υπαλλήλων και την επίδειξη κατανόησης και ενδιαφέροντος στις 

υποθέσεις των πολιτών. Από την άλλη οι πολίτες θεωρούν σημαντικό στοιχείο την 

απόδοση της υπηρεσίας στον προγραμματισμένο χρόνο ενώ οι υπάλληλοι το σύγχρονο 

εξοπλισμό. Κρίνουμε, επομένως, από τις προαναφερόμενες απαντήσεις ότι τόσο οι 

πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τα ίδια κριτήρια ως 

επί το πλείστον για να κρίνουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας. Η διαφοροποίηση που 

παρουσιάστηκε ήταν αναμενόμενη. Οι υπάλληλοι είναι λογικό να θεωρούν σημαντικό το 

σύγχρονο εξοπλισμό της υπηρεσίας καθώς είναι το μέσο για τη σωστή απόδοση της 

υπηρεσίας. Αλλά και οι πολίτες είναι λογικό να θεωρούν πολύ σημαντική την απόδοση 

της υπηρεσίας στον προγραμματισμένο χρόνο καθώς το αντίθετο μπορεί να επιφέρει 

κόστος (χρονικό, οικονομικό κτλ.). 

5.6. Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί και το ποιοτικό κομμάτι 

της έρευνας, υπήρχε κενός  χώρος για την παράθεση προτάσεων και από τις δύο πλευρές 

που θα βοηθούσαν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

απάντηση ήταν προαιρετική και συνολικά δόθηκαν απαντήσεις από 44 πολίτες και 60 

εργαζομένους. 

Ας δούμε πρώτα τις προτάσεις που παρέθεσαν οι πολίτες. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να 

γίνεται αξιολόγηση τόσο υπαλλήλων ξεχωριστά όσο και συνολικά υπηρεσιών ( κάποιος 

μάλιστα το συγκεκριμενοποίησε αναφερόμενος στην αξιολόγηση των υπαλλήλων από το 

κοινό που εξυπηρετείται και του προϊσταμένου από τους υπαλλήλους που έχει υπό την 

εποπτεία του). Δόθηκε και η πρόταση της αξιολόγησης από ανεξάρτητο ιδιωτικό φορέα 

ειδικά για τη χρήση των Η/Υ και υποβιβασμό σε περίπτωση που δε λάβουν το απαραίτητο 

ποσοστό, ενώ σε επανάληψη της δοκιμασίας μετά από 6 μήνες αν υπάρχει αποτυχία να 

δίνεται η θέση σε άλλο πρόσωπο που έχει τις ικανότητες. Η αξιοποίηση των τυπικών 

προσόντων (μορφωτικό επίπεδο, κλάδος εκπαίδευσης) του κάθε υπαλλήλου ώστε να 

βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Η διαρκής εκπαίδευση και 

ενημέρωση των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στον τομέα τους με επιμορφωτικά σεμινάρια 

(ακόμη και σεμινάρια επικοινωνίας) είναι πρόταση που επαναλαμβάνεται σε πολλές 
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απαντήσεις. Επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων σε θέσεις πρώτης γραμμής και 

να προσλαμβάνονται υπάλληλοι με τις απαραίτητες γνώσεις. Αυτό συνδέεται με μια άλλη 

απάντηση που είχαμε που αναφέρει να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης και σε θέσεις 

εξυπηρέτησης νέοι ηλικιακά υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι να επιδεικνύουν περισσότερη 

εργατικότητα και προθυμία, να εφαρμόζουν αρχές της ενσυναίσθησης (να προσπαθούν 

να μπουν στη θέση του πολίτη) και να υπάρχει καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. 

Χρειάζεται να επιδεικνύουν περισσότερο ενδιαφέρον και διάθεση για εξυπηρέτηση 

(χωρίς διακρίσεις φύλου, εθνικότητας κτλ) και το ωράριο να είναι περισσότερο 

διευρυμένο. Να κληθούν να ανταποκριθούν σε ατομικούς στόχους και απόδοση κινήτρων 

απόδοσης. Ακόμη αναφέρθηκε σε απαντήσεις η διερεύνηση παροχής υπηρεσιών μέσω 

διαδικτύου χωρίς την προηγούμενη φυσική παρουσία στο χώρο της υπηρεσίας ώστε να 

μειωθεί η γραφειοκρατία και να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες καθώς και η ενημέρωση 

του κοινού για τις υπηρεσίες (κυρίως για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε 

περίσταση). Επίσης να υπάρξει διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών κυρίως 

διαδικτυακά ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι ταχύτερη και ευκολότερη. Να 

υπάρχει ένας ενιαίος φάκελος για κάθε πολίτη. Να γίνουν επενδύσεις σε σύγχρονο υλικό 

εξοπλισμό. Δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις από ΑμεΑ. 

Αλλαγή ολόκληρης της κουλτούρας και της συμπεριφοράς των εργαζομένων, με 

συνέπεια στα νέα αυτά δεδομένα, να δοθεί έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στη 

διαφάνεια και την επίδειξη ευγένειας και κάλυψη τυχόν ελλείψεων. Να υπάρχουν 

κυρώσεις για αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης τους και δε 

σέβονται τους πολίτες. Να καταργηθεί η μονιμότητα, να γίνουν απολύσεις εφόσον 

κριθούν ανεπαρκείς κάποιοι υπάλληλοι και να γίνουν όλες οι υπηρεσίες ιδιωτικές. 

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επίσης παρέθεσαν προτάσεις που 

αφορούσαν κυρίως τη συνεχή επιμόρφωσή τους (υπάλληλοι, προϊστάμενοι, διευθυντές) 

ιδίως σε θέματα νέων τεχνολογιών καθώς και την αξιολόγησή τους πάνω στο αντικείμενο 

που ασκούν από αντικειμενικό φορέα και σωστό καταμερισμό των εργασιών. Η επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν ασκεί την εργασία του με τον 

τρόπο που οφείλει ή αντιθέτως τα κίνητρα αποδοτικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως μέσο για την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι 

να είναι περισσότερο ευγενικοί, εργατικοί, να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και να 

είναι τυπικοί με το ωράριο εργασίας. Ακόμη ένα θέμα αναφορικά με το προσωπικό ήταν 

η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών και η «απελευθέρωση» των εργαζομένων από την 

πολιτική διοίκηση ή ακόμη κι αν αυτό δεν είναι εφικτό να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και 
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να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στους εργαζομένους. Η διάθεση των υπαλλήλων να 

μελετούν συνεχώς πάνω στο αντικείμενο που ασκούν και να δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για τη συνεχή κατάρτισή τους. Επιπλέον, να τοποθετούνται τα κατάλληλα 

άτομα στις κατάλληλες θέσεις (βάσει τυπικών προσόντων κυρίως). Η ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων μιας υπηρεσίας αλλά και μεταξύ διαφορετικών 

υπηρεσιών, δηλαδή η διαλειτουργικότητα θεωρείται πολύ βασική, καθώς επίσης και η 

ενίσχυση των θέσεων πρώτης γραμμής, ώστε να μαθαίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τι 

προσδοκίες έχουν οι πολίτες από τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης 

αναφέρθηκε το θέμα της παροχής του κατάλληλου εξοπλισμού και του εκσυγχρονισμού 

των υπηρεσιών (ιδιαίτερα της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως η ψηφιοποίηση όλων των 

αρχείων) ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών για εξ 

αποστάσεως- ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρούν ότι θα 

βοηθήσει πολύ στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η περιγραφή των θέσεων 

εργασίας και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών θα μπορούσε να ενισχύσουν την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών. Οι εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

θεωρούν ότι θα ενίσχυε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τυποποίηση των 

διαδικασιών και η σαφήνεια στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας ώστε να είναι 

οι αρμοδιότητες σαφείς και ξεκάθαρες. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν και οικονομικά 

μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή ακόμη και κάποιες υπηρεσίες να τις αναλάβουν 

ιδιώτες για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Από τις παραπάνω προτάσεις αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι οι απόψεις συγκλίνουν. 

Παρατηρούμε μια επανάληψη στις περισσότερες προτάσεις που έγιναν και από τις δύο 

πλευρές. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιμόρφωση και 

αξιολόγηση των υπαλλήλων, στην κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών και στην 

απονομή κινήτρων απόδοσης. Επίσης αναφέρθηκε πολλές φορές ο εκσυγχρονισμός των 

υπηρεσιών (υλικοτεχνική υποδομή, χρήση ΤΠΕ) και η ενίσχυση τόσο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που οδηγεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην άμεση εξυπηρέτηση 

του πολίτη αλλά και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών που θα έχει 

αποτέλεσμα να μη ζητείται από τους πολίτες η προσκόμιση πολλών δικαιολογητικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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Υπήρχαν περιορισμοί σε αυτή την έρευνα που αξίζει να αναφερθούν. Αρχικά, η έρευνα 

έλαβε χώρα μόλις για διάστημα περίπου ενάμιση μήνα οπότε και οι απαντήσεις που 

συλλέχθηκαν ήταν περιορισμένες σε αριθμό. Αυτό συνέβη λόγω χρονικού περιορισμού. 

Επίσης, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι συμμετέχοντες ήταν όλοι υπάλληλοι 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή γενικά δημόσιοι υπάλληλοι παρόλο που τονίστηκε η 

συγκεκριμένη διευκρίνιση.  

Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν καλύφθηκαν γεωγραφικά όλοι οι 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο δεν 

απαντήθηκε μετά τη λήψη ή χορήγηση αντίστοιχα μιας δεδομένης υπηρεσίας οπότε 

μπορεί να υπήρχαν αστάθμητοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα. Από την 

πλευρά των πολιτών δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε: α) τις προσδοκίες τους για τις 

εν λόγω υπηρεσίες, β) αν ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή με την υπηρεσία ή αν 

η βαθμολογία προέκυψε συγκριτικά με προηγούμενη εμπειρία, γ) αν το ερωτηματολόγιο 

απαντήθηκε βάσει συνολικής εμπειρίας ή κρίνοντας μετά από μια συγκεκριμένη 

συναλλαγή.  

Επίσης, μετρήθηκαν οι αντιλήψεις των υπαλλήλων και των πελατών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης όμως όχι των προϊσταμένων των υπηρεσιών. Αν υπήρχε και αυτή η 

μέτρηση θα ήταν πιο εύκολο να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι σύμφωνα με τους 

διαθέσιμους πόρους για να καλυφθεί το χάσμα που εντοπίστηκε.  

Με τα παραπάνω δεδομένα μια γενίκευση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας θα 

χαρακτηριζόταν επισφαλής, αν δεν προηγηθεί έλεγχος από όλες τις υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ελληνικής επικράτειας, μπορούν, όμως, να ληφθούν υπόψιν 

για περαιτέρω έρευνα.  

Στις έρευνες που διενεργούνται με τη χρήση ερωτηματολογίου υπάρχει ο κίνδυνος να 

προσπαθούν οι συμμετέχοντες να δίνουν απαντήσεις κοινωνικά αποδεκτές 

(Evagellopoulos, 1993). Στην περίπτωσή μας υπάρχει η πιθανότητα να δόθηκαν 

απαντήσεις από τους συμμετέχοντες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους 

αντιλήψεις. 

Στους περιορισμούς δεν πρέπει να παραλείψουμε τη χρήση του μοντέλου SERVQUAL, 

το οποίο έχει δεχθεί αρκετές κριτικές και θεωρείται ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε 

μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αντιλήψεις, προσδοκίες και ανάγκες των πολιτών στο 

πλαίσιο του δημοσίου τομέα (Chalvatzoglou et al, 2013). Να μην ξεχνάμε πως οι 
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υπηρεσίες που προσφέρει ο δημόσιος τομέας είναι πολυδιάστατες, πολύπλοκες και 

ευρύτερες από αυτές του ιδιωτικού τομέα (Chalvatzoglou et al, 2013).   

Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια προσπάθεια αποτύπωσης της αντίληψης της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με δείγμα συνολικά όλων των οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ελλαδικού χώρου και περισσότερο εκτεταμένου δείγματος 

πολιτών. Θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι προσδοκίες των πολιτών και από την πλευρά 

των υπαλλήλων, ώστε να βρεθεί το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων.  

 

6.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να βρεθεί αν υπάρχει διάσταση μεταξύ των 

αντιλήψεων των πολιτών και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται. Αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  ως προς τους 

παράγοντες ηλικία, μορφωτικό επίπεδο των πολιτών αναφορικά με την αντίληψή τους 

για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά  ως προς τους παράγοντες ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, θέση, εμπειρία των υπαλλήλων αναφορικά με την αντίληψή τους για 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Έγινε ανάλυση κάθε διάστασης της 

ποιότητας (στους πολίτες και στους υπαλλήλους χωριστά) και γενική αξιολόγηση της 

ποιότητας και βρέθηκε ποιοι παράγοντες εμφανίζουν τα μεγαλύτερα κενά (χάσματα) 

μεταξύ των απαντήσεων των πολιτών και των υπαλλήλων. Επίσης, στόχος της παρούσας 

έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που είναι για τους υπαλλήλους που 

προσφέρουν υπηρεσίες και για τους πολίτες που λαμβάνουν υπηρεσίες τα σημαντικότερα 

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και να διερευνηθεί κατά πόσο οι 

εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες έχουν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των εν 

λόγω υπηρεσιών. 

Για τα πρώτα δύο ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα το συμπέρασμα είναι ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς κανένα από τους εξεταζόμενους 

παράγοντες αναφορικά με την αντίληψη των υπαλλήλων για την ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Αντίστοιχα, για τους πολίτες βρέθηκε ότι υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον παράγοντα ηλικία στις διαστάσεις της 

«ανταπόκρισης» και της «ενσυναίσθησης». 

Για τα υπόλοιπα ερευνητικά ερωτήματα τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει 

διάσταση μεταξύ των αντιλήψεων των πολιτών και των υπαλλήλων της Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Οι πολίτες 

βαθμολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση κάτω από το μέσο όρο (με 2,394 στα 5), ενώ οι υπάλληλοι βαθμολογούν 

αρκετά υψηλά (με 4,106 στα 5). Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσταση που σημειώνει 

υψηλότερη βαθμολογία στους πολίτες είναι αυτή που βαθμολογείται χαμηλότερα από 

τους υπαλλήλους (απτή διάσταση). Τα πιο αξιοσημείωτα χάσματα είναι στη διάσταση 

της ανταπόκρισης και στη διάσταση της ασφάλειας αλλά και της ενσυναίσθησης. 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες δε θεωρούν ότι οι υπάλληλοι είναι πάντα πρόθυμοι να 

εξυπηρετήσουν ούτε ότι ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματά τους. Επιπλέον, δε 

βρίσκουν κατανόηση στις ανάγκες τους, την ευγένεια που θα επιθυμούσαν και συνεπώς 

δε θεωρούν ότι μπορούν να εμπιστευτούν τους υπαλλήλους. Το γεγονός ότι οι απόψεις 

των πολιτών και των υπαλλήλων για την ανάδειξη των «δυνατών σημείων» και των 

αδυναμιών των υπηρεσιών που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση διίστανται αξίζει 

περαιτέρω διερεύνησης.  

Οι ανάγκες των πολιτών πρέπει να ανιχνεύονται και να ερμηνεύονται σωστά έτσι ώστε 

και οι πόροι να κατευθύνονται προς αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό ο πελάτης (Μoura 

& Sintra 2008). Αν οι υπάλληλοι δεν κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους δε θα 

μπορέσουν να τις ικανοποιήσουν ή και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους (Prabha et al 

2010), καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα τόσο μεγαλύτερη είναι η ανεπάρκεια του 

παρόχου υπηρεσιών. 

Τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι παρόμοια με άλλες έρευνες που έχουν 

διενεργηθεί στον ελλαδικό χώρο (Κουθούρης και Εξάρχου 2015, Μαρούδας 2009, 

Zafiropoulos & Vrana 2008) όμως διαφέρουν από τις έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες 

χώρες. Επιπλέον, τα πορίσματα ήταν ανάλογα με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 

χώρο της υγείας. Δηλαδή οι υπάλληλοι βαθμολόγησαν τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

υψηλότερα από τους πολίτες (Abuosi,2015, Zhao et al,2009, Miranda et al, 2010, 

Nashrath et al 201), Roohi et al 2011, oι Shabbir et al 2016, Purcărea et al 2013). Σε άλλες 

έρευνες τα πορίσματα έδειξαν ίδια αντίληψη, από πλευράς υπαλλήλων και πελατών, για 

την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (Brabha et al 2010, Bitner et al 1994, 

Schneider and Bowen 1985). Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ανταγωνιστικός 

οργανισμός που να προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές των δημόσιων φορέων. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν έχουν κάποιο κόστος για τους πολίτες που 

τις λαμβάνουν. Με αυτά τα δεδομένα θα ήταν αναμενόμενο να είναι υψηλότερη η 
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αντίληψη της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως συνέβη στην έρευνα των 

Gowan et al (2001).  

Όπως είδαμε και στις προτάσεις που έγιναν τόσο από υπαλλήλους όσο και από πολίτες 

ένα βασικό βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος θεωρείται η συνεχής παροχή 

εκπαίδευσης στους υπαλλήλους αναφορικά με τα εξειδικευμένες γνώσεις που πρέπει να 

έχουν κατέχοντας μια θέση ώστε τόσο η ενημέρωση των πολιτών όσο και η εξυπηρέτησή 

τους να γίνεται σωστά εμπεριστατωμένα και στο χρόνο που έχει προγραμματιστεί.. Θα 

βοηθούσε πολύ αν δινόταν έμφαση στην επίλυση προβλημάτων των πολιτών με επίδειξη 

ευγένειας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος. Με αυτά τα βήματα ίσως οι πολίτες να 

επιδείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους και να αισθάνονται περισσότερη 

ασφάλεια. Επίσης, η αξιολόγηση, τα κίνητρα απόδοσης και η σωστή αξιοποίηση των 

τυπικών προσόντων κρίθηκαν και από τις δύο πλευρές απαραίτητα για την καλύτερη 

απόδοση των υπηρεσιών. Ένα ακόμη σημείο που συγκλίνουν οι προτάσεις των δύο 

πλευρών ήταν η ενίσχυση στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- governance) 

και της διαλειτουργικότητας (interoperability) των υπηρεσιών που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση και εξοικονόμηση πόρων για τις 

υπηρεσίες. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα πορίσματα της ποσοτικής και της ποιοτικής 

έρευνας ουσιαστικά συγκλίνουν. Τα στοιχεία της ποιότητας που χαρακτηρίζονται από τις 

δύο πλευρές των συμμετεχόντων ως τα σημαντικότερα είναι και αυτά πάνω στα οποία 

γίνονται οι περισσότερες προτάσεις βελτίωσης, για παράδειγμα το σημαντικότερο 

στοιχείo είναι οι γνώσεις των υπαλλήλων και παρατηρήθηκαν πολλές προτάσεις 

αναφορικά με αυτό το στοιχείο, όπως η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων στο 

αντικείμενο εργασίας τους. Ακόμη ένα στοιχείο ήταν η ευγένεια, η οποία απουσιάζει 

σύμφωνα με τους πολίτες από τους υπαλλήλους «πρώτης γραμμής» (που εξυπηρετούν το 

κοινό) και πάνω σε αυτό το στοιχείο υπήρξαν προτάσεις τόσο από τους πολίτες όσο και 

από τους υπαλλήλους. 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο SERVQUAL η συγκεκριμένη έρευνα μπόρεσε να 

εντοπίσει τους τομείς εκείνους που χρήζουν μεγαλύτερης βελτίωσης αναφορικά με την 

παροχή υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό για τους φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γνωρίζουν πως μπορούν να μετρήσουν την  αντίληψη των 

πελατών τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τι μπορούν να κάνουν για να τις 

βελτιώσουν, που πρέπει να αποδοθούν πόροι ώστε να έχουν ικανοποιημένους πελάτες. 

Ο δημόσιος τομέας παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Όμως 
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αυτό δε θα πρέπει να εφησυχάζει τους υπαλλήλους και τις εκάστοτε διοικήσεις. Η παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες- πολίτες είναι πρωτίστης σημασίας. Η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Οι 

διοικήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν τι θέλουν οι πολίτες στην εδαφική τους 

επικράτεια. Αυτό είναι σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πολίτες αυτοί 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Όσο καλύτερες υπηρεσίες 

προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο λιγότερο οι πολίτες αντιδρούν στις 

επιβαλλόμενες εισφορές. Οπότε και η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες των 

πολιτών μπορεί να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες (Rodríguez et al 2009). 

Η μια βασική αρχή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ότι όλες οι δράσεις πρέπει να 

επικεντρώνονται στο να βγει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, το οποίο σημαίνει ότι δίνεται 

βαρύτητα και στη διαδικασία, όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά στον τομέα των 

υπηρεσιών είναι πιο πολύπλοκη η εφαρμογή της λόγω έλλειψης μεθόδων που ποσοτικοποιούν 

τις διαστάσεις της ποιότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων  θα πρέπει να 

βρίσκουν εφαρμογή στις διαδικασίες ενός οργανισμού (Dotchin & Oakland 1994).  

Η  εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  στον τομέα των υπηρεσιών έχει ως εξαιρετικά 

σημαντικό χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση μεταξύ υπαλλήλων κα πελατών που μπορεί να 

βοηθήσει στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Γι’ αυτό και για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών χρησιμοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης πάνω σε θέματα ποιότητας και 

παροχής κινήτρων στους υπαλλήλους (Dotchin & Oakland 1994).  

Όσον αφορά την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται σίγουρα περαιτέρω διερεύνηση η 

αντίληψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όμως στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας θα μπορούσαν αρχικά να υιοθετηθούν βασικές αρχές της. Πρωτεύον είναι να υπάρξει 

η κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών. Επιπλέον, θα βοηθούσε η αναλυτική 

περιγραφή θέσεων και καθηκόντων ώστε να καθορίζεται και η ποιότητα στις υπηρεσίες. Φυσικά 

χρειάζεται να υπάρξει η δέσμευση της διοίκησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων για 

μια συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που θα οδηγήσει γιατί όχι και στη διεκδίκηση ενός βραβείου 

ποιότητας, το οποίο θα λειτουργούσε ως κίνητρο προς τους εργαζομένους.  
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Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο 

διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Η αντίληψη της ποιότητας των 
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                                              ΑΕΙ/ΤΕΙ 

                                              ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλείστε να απαντήσετε σημειώνοντας από 1-7 

ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεστε την προσφερόμενη ποιότητα από τις δημόσιες 

υπηρεσίες που έχετε εξυπηρετηθεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 
ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

     7 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν σύγχρονο 
εξοπλισμό 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι εγκαταστάσεις (το κτίριο, τα γραφεία 
κτλ.) είναι άνετες και εύκολα 
προσβάσιμες για το κοινό 

1 2 3 4 5 6 7 

Η εμφάνιση των υπαλλήλων είναι 
περιποιημένη και επαγγελματική 

1 2 3 4 5 6 7 

Τα  υλικά που διατίθενται (στυλό, χαρτί) 
είναι επαρκή 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπάλληλοι χειρίζονται με 
υπευθυνότητα τις υποθέσεις των 
πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Υπάρχει κατανόηση και ενδιαφέρον στα 
προβλήματα των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες αποδίδονται στον 
προγραμματισμένο χρόνο 

1 2 3 4 5 6 7 

Τηρούνται ακριβή αρχεία με τις 
υποθέσεις των πολιτών  

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες παρέχονται σωστά από την 
πρώτη φορά  

1 2 3 4 5 6 7 

Υπάρχει σωστή και έγκυρη πληροφόρηση 1 2 3 4 5 6 7 

Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση 1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπάλληλοι είναι πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν 

1 2 3 4 5 6 7 

Υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Υπάρχει εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους 
μιας δημόσιας υπηρεσίας 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με διαφάνεια 1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπάλληλοι είναι ευγενικοί 1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπάλληλοι έχουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για να ικανοποιήσουν τα 
αιτήματα των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Ο υπάλληλος κατανοεί τις ανάγκες του 
πολίτη 

1 2 3 4 5 6 7 

Ο υπάλληλος αφιερώνει επαρκή χρόνο 
σε κάθε πολίτη για την υπόθεσή του 

1 2 3 4 5 6 7 

Ο οργανισμός προσπαθεί πρωτίστως για 
το καλό των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Το ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών είναι 
κατάλληλο για όλους τους πολίτες 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ποια 5 από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε σημαντικότερα αναφορικά με την καλύτερη 

εξυπηρέτησή σας από μια δημόσια υπηρεσία 

 

Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Σύγχρονος εξοπλισμός  

Εγκαταστάσεις άνετες για το κοινό  

Επαγγελματική εμφάνιση υπαλλήλων  

Τα  κατάλληλα υλικά για την παρεχόμενη υπηρεσία  

Σωστή πληροφόρηση  

Κατανόηση και ενδιαφέρον στα προβλήματα των πελατών- πολιτών  

Εκτέλεση υπηρεσιών στον προγραμματισμένο χρόνο  

Τήρηση αρχείων με τις υποθέσεις των πελατών- πολιτών   

Ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης αιτήματος  

Αξιοπιστία και υπευθυνότητα οργανισμού  

Άμεση εξυπηρέτηση   

Προθυμία εξυπηρέτησης   

Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα  

Εμπιστοσύνη μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών  

Ασφάλεια κατά τη συναλλαγή με την υπηρεσία  

Ευγένεια υπαλλήλων  

Κατάλληλη στήριξη από τη Διοίκηση  

Απαραίτητες γνώσεις  

Ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα  

Κατανόηση των αναγκών των πολιτών  

Επαρκής χρόνος για την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη  

Βασικός στόχος το καλό των πολιτών    

Κατάλληλο ωράριο εξυπηρέτησης  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια 

διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Η αντίληψη της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα ανάμεσα στους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας .  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό και θα 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για στατιστική επεξεργασία δεδομένων. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας! 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΦΥΛΟ:          ΑΝΔΡΑΣ        

                       ΓΥΝΑΙΚΑ  

ΗΛΙΚΙΑ:         <30 

                      30-40 

                      40-50 

                      50< 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:    ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

                                              ΛΥΚΕΙΟ 

                                              ΑΕΙ/ΤΕΙ 

                                              ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΘΕΣΗ:    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

               ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ:  ………………….. 
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ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΤΗ:  ………………………. 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλείστε να απαντήσετε σημειώνοντας από 1-7 

ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεστε την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών που 

προσφέρετε στους πολίτες. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 
ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

     7 
ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Η Υπηρεσία μου έχει σύγχρονο 
εξοπλισμό 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι εγκαταστάσεις του οργανισμού είναι 
άνετες και εύκολα προσβάσιμες για το 
κοινό 

1 2 3 4 5 6 7 

Η εμφάνισή των υπαλλήλων είναι 
περιποιημένη και επαγγελματική 

1 2 3 4 5 6 7 

Τα  υλικά που διατίθενται στους πολίτες 
(στυλό, χαρτί κτλ.) είναι επαρκή 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υποθέσεις χειρίζονται με 
υπευθυνότητα 

1 2 3 4 5 6 7 

Δείχνω κατανόηση και ενδιαφέρον στα 
προβλήματα των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες εκτελούνται στον 
προγραμματισμένο χρόνο 

1 2 3 4 5 6 7 

Τηρούνται ακριβή αρχεία με τις 
υποθέσεις των πολιτών  

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες παρέχονται σωστά από την 
πρώτη φορά 

1 2 3 4 5 6 7 

Παρέχεται σωστή και έγκυρη 
πληροφόρηση 

1 2 3 4 5 6 7 

Εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες που 
εισέρχονται στην Υπηρεσία μου 

1 2 3 4 5 6 7 

Είμαι πάντα πρόθυμος/ -η να 
εξυπηρετήσω  

1 2 3 4 5 6 7 

Ανταποκρίνομαι άμεσα στα αιτήματα 
των πολιτών 

1 2 3 4 5 6 7 

Εμπνέω εμπιστοσύνη στους πολίτες που  
εξυπηρετώ 

1 2 3 4 5 6 7 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με διαφάνεια 1 2 3 4 5 6 7 

Είμαι ευγενικός/ ή με τους  πολίτες 1 2 3 4 5 6 7 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις για να 
εξυπηρετήσω τους πολίτες 

1 2 3 4 5 6 7 

Είμαι σε θέση να κατανοήσω τις ανάγκες 
του πολίτη 

1 2 3 4 5 6 7 

Αφιερώνω επαρκή χρόνο σε κάθε πολίτη 
για την προσωπική του υπόθεση 

1 2 3 4 5 6 7 

Το καλό των πολιτών είναι ο βασικός 
στόχος του οργανισμού 

1 2 3 4 5 6 7 

Το ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών είναι 
κατάλληλο για όλους  

1 2 3 4 5 6 7 
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Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία θεωρείτε σημαντικότερο αναφορικά με την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών 

(επιλέγετε 5 και τα αριθμείτε με 1 το λιγότερο σημαντικό και 5 το πιο σημαντικό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγχρονος εξοπλισμός  

Εγκαταστάσεις άνετες για το κοινό  

Επαγγελματική εμφάνιση υπαλλήλων  

Τα  κατάλληλα υλικά για την παρεχόμενη υπηρεσία  

Σωστή πληροφόρηση  

Κατανόηση και ενδιαφέρον στα προβλήματα των πελατών- πολιτών  

Εκτέλεση υπηρεσιών στον προγραμματισμένο χρόνο  

Τήρηση αρχείων με τις υποθέσεις των πελατών- πολιτών   

Ενημέρωση για τον ακριβή χρόνο διεκπεραίωσης αιτήματος  

Αξιοπιστία και υπευθυνότητα οργανισμού  

Άμεση εξυπηρέτηση   

Προθυμία εξυπηρέτησης   

Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα  

Εμπιστοσύνη μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών  

Ασφάλεια κατά τη συναλλαγή με την υπηρεσία  

Ευγένεια υπαλλήλων  

Κατάλληλη στήριξη από τη Διοίκηση  

Απαραίτητες γνώσεις  

Ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα  

Κατανόηση των αναγκών των πολιτών  

Επαρκής χρόνος για την εξυπηρέτηση κάθε πολίτη  

Βασικός στόχος το συμφέρον των πολιτών    

Κατάλληλο ωράριο εξυπηρέτησης  
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Προτάσεις για τη βελτίωση ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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