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Περίληψη

Στην  παρούσα  εργασία  επιχειρείται  η  προσέγγιση  της  έννοιας  της  Ποιότητας  όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών και  μάλιστα όταν αυτές παρέχονται  από το ελληνικό 
Δημόσιο.

Για  την  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού  έγινε  έρευνα  ικανοποίησης  των  πολιτών  που 
συναλλάσσονται  με  μια  τυπική  μονάδα  της  ελληνικής  δημόσιας  διοίκησης,  του 
Τμήματος Αστικής Κατάστασης Ημαθίας.

Η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι σε μια σειρά από 
ερωτήματα ενός ερωτηματολογίου που βασιζόταν στο μοντέλο servqual.

Το επίπεδο ποιότητας στο οποίο κινείται η υπό εξέταση μονάδα θα προκύψει μέσα από 
τη σύγκριση των αντιλήψεων των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του εν λόγω 
τμήματος με τις προσδοκίες που αυτοί γενικά έχουν για τις υπηρεσίες του Ελληνικού 
Δημόσιου Τομέα.

Abstract
This work attempts to approach the concept of quality concerning services’ delivery, 
especially when they are provided by the public sector.

In order to achieve this goal, a survey was carried out for the citizens who deal with a 
formal unit of the Greek public administration, the Imathia Department of Civil State.

The survey was based on respondents' answers to a series of queries of a questionnaire 
based on the servqual model.

The  level  of  quality  at  which  the  unit  under  study  will  arise  by  comparing  the 
perceptions of the internal and external customers of this entity with the expectations 
they generally have for the greek public sector’s services.

Ευχαριστίες
Ευχαριστώ την κα Γρούγιου για τη συνεργασία μας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη 
σύζυγό μου Αναστασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή
Οι  περισσότεροι  άνθρωποι,  δρώντας  ως  καταναλωτές  προϊόντων  ή  ως  χρήστες 
υπηρεσιών αν και συνήθως αποφασίζουν να τα αποκτήσουν με κύριο κριτήριο την τιμή 
τους και προτιμούν το φθηνότερο,  εν τούτοις αν κρίνουν ότι το αγαθό που απέκτησαν 
δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών που 
τους ώθησαν στην αναζήτησή του δεν επανέρχονται (Τσιότρας 2016). Σύμφωνα δε με 
έρευνες,  όταν  το  προσωπικό  αποτύχει  να  προσφέρει  σωστά  τις  υπηρεσίες  του  οι 
καταναλωτές το σκέφτονται διπλά πριν απευθυνθούν ξανά στην ίδια εταιρεία (Kotler 
2003). Ως εκ τούτου και για να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά οι επιχειρήσεις  
εστίασαν τελικά στις ανάγκες των πελατών και αφιέρωσαν πόρους στην κατεύθυνση 
της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων απ’ αυτές αγαθών (Τσιότρας 2016).

Πέρα όμως  από τη συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς  την απόκτηση υλικών 
αγαθών, υπάρχει και η κατανάλωση άυλων αγαθών: των υπηρεσιών. Πώς εκτιμάται η 
ποιότητά τους; 

Για  κάποιους  ερευνητές  η  ποιότητα  των  λαμβανομένων  υπηρεσιών  απορρέει  ως 
αποτέλεσμα της σύγκρισης της πραγματικής απόδοσης του παρόχου της υπηρεσίας με 
τις  αρχικές  προσδοκίες  των  καταναλωτών  (Gronroos  1982),  ιδέα  που  ενισχύθηκε 
περαιτέρω από τους Parasuraman κ.ά. (1985) οι οποίοι μάλιστα εισηγήθηκαν και ένα 
σχετικό  μοντέλο μέτρησης  της  ικανοποίησης  των πελατών,  το  μοντέλο  servqual  το 
οποίο θα παρουσιασθεί επαρκώς σε επόμενο κεφάλαιο.

Αλλά όμως όπως γνωρίζουμε από την κοινή πείρα, υπηρεσίες  δεν παρέχει  μόνον ο 
Ιδιωτικός Τομέας. Υπηρεσίες παρέχει και το Κράτος, ο Δημόσιος Τομέας είτε με όρους 
αγοράς (Δημόσιες Επιχειρήσεις) είτε εκτός αγοράς μέσω των οργανισμών που  ανήκουν 
σε  αυτό  και  σχετίζονται  με  θέματα  Άμυνας,  Υγείας,  Φορολογίας,  Διοίκησης  κ.λπ. 
(Ακριβοπούλου - Ανθόπουλος 2015, σ. 42). 

Ενώ όμως μπορεί να είναι εύκολο για τον καταναλωτή να διαπιστώσει εάν η ποιότητα 
των αγαθών που απέκτησε από κάποια επιχείρηση εκπληρώνουν ένα ελάχιστο όριο 
ποιότητας  σε  σχέση  με  τον  βαθμό  κάλυψης  των  αναγκών  του  και  την  τιμή  τους, 
θεωρείται δύσκολη η αντίστοιχη διαδικασία σύγκρισης και αποτίμησης όταν ως πολίτης 
ο ίδιος άνθρωπος χρησιμοποιεί υπηρεσίες που του παρέχονται από το Κράτος κυρίως 
επειδή στον ιδιωτικό τομέα, ένας μη ικανοποιημένος πελάτης μιας επιχείρησης έχει τη 
δυνατότητα να απευθυνθεί σε κάποια άλλη, ανταγωνίστρια επιχείρηση, κάτι που δεν 
μπορεί  να  συμβεί  σε  πολλές  δημόσιες  υπηρεσίες  εξαιτίας  του  μονοπωλιακού  τους 
χαρακτήρα (Gorst et al., 1998, Black et al, 2001). 

Αυτή η κατάσταση όμως αλλάζει  και  δίνει  τη θέση της  στο νέο,  πελατοκεντρικό -  
πολιτοκεντρικό δημόσιο μάνατζμεντ που θεμελιώνεται σιγά - σιγά και στη χώρα μας 
και σε καινούριες αντιλήψεις που έρχονται μαζί με αυτό, σύμφωνα με τις οποίες, ο 
πολίτης  -  πελάτης  ως  τελικός  αποδέκτης  των  υπηρεσιών  που  παρέχονται  από  τη 
δημόσια διοίκηση είναι ο «επισπεύδων» της όλης διοικητικής δράσης και κρίνει τον 
δημόσιο  τομέα  όπως  και  τον  ιδιωτικό,  όταν  με  την  ιδιότητα  πλέον  του  Πολίτη 
συναλλάσσεται και λαμβάνει υπηρεσίες από τα εξουσιοδοτημένα γι’ αυτό όργανα του 
Κράτους  καθώς  έχει  ήδη  καταβάλει  το  αντίτιμο  αυτών  των  υπηρεσιών  μέσω  της 
φορολογίας που του έχει επιβληθεί (Ραμματά, 2012 σ. 27).
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1.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Στον τομέα των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος 
αριθμός ερευνών προκειμένου να βρεθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών από μια 
σειρά  υπηρεσίες  που  τους  παρέχονται  από  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  όπως 
τράπεζες, αεροπορικές εταιρίες, επιχειρήσεις εστίασης κ.ά.

Παρομοίως έχουν πραγματοποιηθεί και αντίστοιχες έρευνες και για την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Δημόσιο Τομέα σε μια σειρά από 
αρμοδιότητές  του  όπως  η  Υγεία,  η  Εκπαίδευση,  η  καθημερινή  διοίκηση  όπως  οι 
υπηρεσίες μετανάστευσης κ.λπ.

Η τάση που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια τις δημόσιες πολιτικές είναι η στροφή 
του  τρόπου  παροχής  των  υπηρεσιών  των  δημοσίων  οργανισμών μέσα  από  ένα  πιο 
πελατοκεντρικό τρόπο, με την έννοια ότι τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα ο πολίτης και 
κατά συνέπεια το κράτος φροντίζει για την διευκόλυνση της παροχής των υπηρεσιών 
αυτών (Osborn & Gaebler, 1993).

Κατά τον Zamil (2011) η δημόσια διοίκηση, μπορεί να ιδωθεί ως μια μεγάλη οργάνωση 
που  έχει  πελάτες:  πολίτες,  επιχειρήσεις,  δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  υπάλληλοι.  Οι 
κυβερνήσεις  μέσω των  οργανισμών,  των  υπηρεσιών  και  των  υπουργείων  παρέχουν 
πληροφορίες  και  υπηρεσίες  για κάθε  ομάδα πελατών και  ως  εκ  τούτου,  οι  πελάτες 
αξιολογούν το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχονται και ως εκ τούτου πρέπει να 
ξεπερασθεί η αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι πολίτες δεν θεωρούνται πελάτες όλων 
αυτών  των  οργανώσεων  αλλά  απλά  είναι  υποχρεωμένοι  να  πληρώνουν  για  τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, σωστά και ομαλά. Η κοινωνία είναι ο πελάτης και πρέπει να 
ικανοποιηθούν  οι  ανάγκες  της.  Οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  πρέπει  να  καταλάβουν  ότι 
παίρνουν το μισθό τους από την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ανθρώπων (Zamil, 
Samot, 2011).

Ενώ γενικά  καταδεικνύεται  η  σπουδαιότητα  παροχής  ποιοτικών  υπηρεσιών  από  τις 
οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ευημερία της 
κοινωνίας εν γένει (Nor & συν. 2010), η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 
δημόσιο  τομέα δεν  κρίνεται  μόνον από φαινόμενα που είναι  εύκολα αντιληπτά και 
δημιουργούν δυσαρέσκεια στο κοινό όπως οι μεγάλες ουρές αναμονής (Kumar, 2008), 
οι  κακές  υπηρεσίες  και  οι  κακές  υλικές  εγκαταστάσεις  που  αποτελούν  συχνά 
αντικείμενο καταγγελιών, αλλά σχετίζεται και με την αργή εφαρμογή των πρακτικών 
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα και επιπλέον 
επιδεινώνεται από τη δυσκολία μέτρησης των αποτελεσμάτων, τις πιέσεις από τον Τύπο 
και  το  κοινό,  την  μειωμένη  ικανότητα  διακριτικής  ευχέρειας  των  οργάνων  της 
διοίκησης και την ανάγκη λήψης αποφάσεων βάσει των δύσκαμπτων προβλέψεων του 
νόμου (Teicher & συν. 2002).

Οι Hsiao και Lin (2008), διαπιστώνουν ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορούσε πλέον να 
λειτουργεί υπό την σκέπη του παραδοσιακού ιεραρχικού διοικητικού συστήματος και 
ότι όφειλε να εστιάσει στους πελάτες και να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως ο ιδιωτικός 
τομέας  και  ότι  αυτή  η  εστίαση  στον  πελάτη  έγινε  το  κύριο  ζητούμενο  της 
μεταρρύθμισης  του  δημοσίου  τομέα.  Θεωρούν  όμως  ότι  η  πελατοκεντρική  αυτή 
στόχευση θα πρέπει να προσδιοριστεί όχι μόνον με τη συμπερίληψη των εξωτερικών 
πελατών  αλλά  και  με  αυτή  των  εσωτερικών  πελατών  δηλαδή  των  υπαλλήλων. 
Καταλήγουν δε και στο επιπλέον συμπέρασμα ότι οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα 
πρέπει  να  δώσουν  προσοχή  την  επαγγελματική  ανάπτυξη  και  τη  μάθηση  ώστε  το 
προσωπικό τους να κατανοήσει τη σημασία της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

1.2.1 Προηγηθείσες Έρευνες
Σε έρευνα που έγινε στο Γραφείο Μετανάστευσης Τάξης 1 στο Μαλάγκ Ινδονησίας 
(Hadiyati, 2014) σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο θεσμοθετημένος στη χώρα αυτή ~ 7 ~
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Δημόσιος  Δείκτης  Ικανοποίησης,  και  κατά την οποία  ένας  αριθμός  εκατόν πενήντα 
(150)  ερωτώμενων  κλήθηκε  να  βαθμολογήσει  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών  μέσα  από  τη  βαθμολόγηση  ενός  αριθμού  στοιχείων  προέκυψε  ότι  την 
υψηλότερη βαθμολογία έλαβαν τα στοιχεία που σχετίζονται με την ενιαία χρέωση των 
υπηρεσιών  που  κατά  τον  ερευνητή  σημαίνει  ότι  ο  καταναλωτής/κοινό  χρειάζεται 
διαφάνεια για το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση ενώ 
τη  χαμηλότερη  το  στοιχείο  της  ταχύτητας  εξυπηρέτησης,  το  οποίο  οι  ερωτώμενοι 
αξιολόγησαν  με  τη  χαμηλότερη  βαθμολογία.  Ο  ερευνητής  συνέδεσε  το  τελευταίο 
εύρημα  με  την  ανάγκη  περαιτέρω  εκπαίδευσης  του  προσωπικού,  συσχετίζοντας  τα 
αποτελέσματά  του  με  προηγούμενες  έρευνες  (Hamali  &  Zamhari,  2014)  οι  οποίες 
επισήμαιναν ότι  είναι  σημαντικό για  τις  οργανώσεις  του  δημοσίου τομέα  να  έχουν 
προσωπικό  με  εξαιρετικές  διαπροσωπικές  δεξιότητες,  προσωπικό  που  να  εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους συναλλασσόμενους με αυτές και να έχει τις γνώσεις να απαντά σε 
κάθε ερώτηση και ότι σκοπός της κατάρτισης των εργαζομένων σε οργανισμούς του 
δημόσιου  τομέα  που  παρέχουν  υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  είναι  η  βελτίωση  της 
αλληλεπίδρασης, του σεβασμού, της ευγένειας και της συμπεριφοράς, η ενίσχυση της 
διάστασης της διασφάλισης μέσω της επέκτασης των γνώσεων των εργαζομένων ώστε 
να είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις και καταγγελίες των πολιτών (Birori 2014).

Σε  εργασία  τους  σχετικά  με  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  τον 
δημόσιο  τομέα  του  Αγίου  Μαυρικίου  που  έγινε  το  2010,  οι   Prabha  Ramseook-
Munhurrun Soolakshna D. Lukea-Bhiwajee και Perunjodi Naidoo χρησιμοποίησαν το 
μοντέλο  ServQual  με  σκοπό  την  καλύτερη  κατανόηση  του  επιπέδου  ποιότητας  στο 
οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες των οργανώσεων του δημοσίου τομέα του Μαυρίκιου, 
μέσα από τη σύγκριση των αντιλήψεων και των προσδοκιών των υπαλλήλων πρώτης 
γραμμής και  των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών. Ειδικότερα, η εργασία 
διερευνά το  πόσο ταυτίζονται  οι  προσδοκίες  των πελατών  για  τις  υπηρεσίες  με  τις 
αντιλήψεις  των  υπαλλήλων  πρώτης  γραμμής  γι’  αυτές  τις  προσδοκίες.  Η  έρευνα 
καταγράφει  τις  προσδοκίες  των  πελατών  για  μια  άριστη  δημόσια  υπηρεσία  και  τις 
συγκρίνει  με  τις  αντιλήψεις  τους  για  την  υπηρεσία  που  παρέχεται  από  ένα 
συγκεκριμένο τμήμα δημόσιας υπηρεσίας στον Μαυρίκιο.  Τα ευρήματα της έρευνας 
έδειξαν ότι ενώ υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ικανοποίηση των προσδοκιών των 
πελατών, οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής φαίνεται να κατανοούν καλά το ποιες είναι 
πραγματικά αυτές οι προσδοκίες και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής θα 
πρέπει  να  επικεντρωθούν  σε  εκείνες  τις  διαστάσεις  που  αξιολογούνται  με  τη 
χαμηλότερη βαθμολογία  και  συμβάλλουν στην  δημιουργία  των μεγαλύτερων  κενών 
μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών.  Σε  αυτήν  την  έρευνα,  για  να  αξιολογηθεί  η 
ποιότητα  των  παρεχομένων  υπηρεσιών,  χρησιμοποιήθηκε  το  εργαλείο  SERVQUAL 
μέσα από το οποίο αξιολογούνται οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών 
δηλαδή, η αξιοπιστία, η απόκριση, η αξιοπιστία, η ενσυναίσθηση και τα υλικά μέσα. Οι 
ερευνητές θεωρούν ότι για να γεφυρωθούν τα χάσματα μεταξύ των αντιλήψεων των 
πελατών  και  των  υπαλλήλων  πρώτης  γραμμής,  θα  πρέπει  να  παρασχεθεί  στους 
δεύτερους  περισσότερη  εκπαίδευση,  ώστε  να  ενισχύσουν  τις  δεξιότητες  γρήγορης 
εξυπηρέτησης του κοινού.

Περαιτέρω,  τα  ευρήματα  αποκάλυψαν  ότι  οι  γνώμες  υπαλλήλων  και  πελατών  δεν 
διέφεραν σημαντικά, σε σχέση με τα κενά μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών 
τους από τον δημόσιο οργανισμό και ήταν συναφή με παλαιότερες  μελέτες όπου τόσο 
οι  εργαζόμενοι  όσο  και  οι  πελάτες  είχαν  κοινές  αντιλήψεις  σχετικά  με  το  επίπεδο 
ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται σε έναν οργανισμό. 

Σε έρευνά του για την ικανοποίηση των συναλλασσόμενων με τον τραπεζικό τομέα οι 
Akhilesh PS και Vinay CV (2015) χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο του μοντέλου 
SERVQUAL χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις που τους δόθηκαν από τους πελάτες μιας 
ιδιωτικής και μιας δημόσιας τράπεζας στην περιοχή Warangal στο Andhra Pradesh. Οι 
ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις προσδοκίες τους και τις αντιλήψεις για τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν οι αντίστοιχες τράπεζες. Διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο ~ 8 ~
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κενό  μεταξύ  προσδοκιών και  αντιλήψεων εντοπίζεται  στη  διάσταση της  Ασφάλειας 
(Assurance)  για  τη  δημόσια  τράπεζα  και  στη  διάσταση  της  Ανταπόκρισης 
(Responsiveness) για την ιδιωτική. Το μικρότερο κενό διαπιστώθηκε αντίστοιχα στα 
υλικά μέσα (Tangibles) και στην Αξιοπιστία (Reliability).

1.3 Στόχοι Εργασίας
Όπως  είδαμε  παραπάνω  από  την  παράθεση  των  αποτελεσμάτων  επιστημονικών 
ερευνών  που  έχουν  λάβει  χώρα  σε  διάφορες  χώρες  του  κόσμου,  οι  υπηρεσίες  που 
παρέχει ο δημόσιος τομέας δεν ικανοποιούν πάντα τις ανάγκες των πολιτών και ως εκ 
τούτου  δεν  κερδίζουν  εύκολα  την  αναγνώριση  του  κοινού  εξαιτίας  μιας  σειράς 
παραγόντων που έχουν να κάνουν σε πρώτο επίπεδο με τον σχεδιασμό των υπηρεσιών 
αυτών και  σε  δεύτερο επίπεδο με  την υλοποίησή τους  από τα  κατώτερα ιεραρχικά 
στρώματα και ότι πελάτες δεν είναι μόνον οι εξωτερικοί πελάτες αλλά και οι υπάλληλοι 
ενός οργανισμού, οι οποίοι αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες.

Επίσης,  οι  προηγούμενοι  ερευνητές  συνέδεσαν  την  αδυναμία  ικανοποίησης  των 
προσδοκιών των πελατών με την ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης του 
προσωπικού.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, όπου συνήθως οι προσδοκίες του κοινού δεν 
καλύπτονται από τις αντιλήψεις τους, θα ερευνηθεί η σχέση μεταξύ των προσδοκιών 
των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και των αντιλήψεών τους από τις υπηρεσίες 
που  παρέχονται  από  μια  μικρή  οργανική  μονάδα  του  ελληνικού  δημοσίου,  του 
Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης του Νομού Ημαθίας.

Επιπρόσθετα,  και  αυτό  θεωρούμε  ότι  συνιστά  την  πρωτοτυπία  της,  η  παρούσα  θα 
προσπαθήσει  να απαντήσει  μεταξύ άλλων και  στο ερώτημα εάν υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των εξωτερικών πελατών της εν λόγω οντότητας, σύμφωνα με τη φάση στην 
οποία βρίσκεται η εξυπηρέτηση τους απ’ αυτήν.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας διατυπώνονται τα παρακάτω ερευνητικά 
ερωτήματα:

1. Υπάρχουν  διαφοροποιήσεις  όσον  αφορά  τις  αντιλήψεις  των  εσωτερικών  και 
εξωτερικών  πελατών  από  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  μια  συγκεκριμένη 
μονάδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως προς τις προσδοκίες που αυτοί 
έχουν γενικά από τις κατ’ αυτούς άριστες δημόσιες υπηρεσίες;

2. Υπάρχουν  διαφοροποιήσεις  όσον  αφορά  την  ικανοποίηση  των  εξωτερικών 
πελατών  από  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει  μια  συγκεκριμένη  μονάδα  της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης ανάμεσα σε στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, το 
μορφωτικό επίπεδο και  ιδίως η σχέση των ερωτώμενων με τη συγκεκριμένη 
μονάδα; Ως σχέση των ερωτώμενων εννοούμε τη φάση συναλλαγής τους με την 
υπηρεσία: α) απλή επίσκεψη β) υποβολή αίτησης και ολοκλήρωση υπόθεσης και 
γ) υποβολή αίτησης και αναμονή ολοκλήρωσης της υπόθεσής τους.

~ 9 ~



Η Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα - Η Περίπτωση του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βασικές Έννοιες

2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο  αυτό  θα  γίνει  μια  σύντομη  περιγραφή της  έννοιας  του  κράτους,  της 
δημόσιας διοίκησης και θα παρατεθούν σε συντομία οι κυριότεροι ορισμοί που έχουν 
δοθεί για την έννοια της ποιότητας διαχρονικά.

Κατόπιν θα επιχειρηθεί  να εξηγηθεί  για  ποιο λόγο είναι  σημαντική η ποιότητα στη 
δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

 

2.2 Το Κράτος και η Δημόσια Διοίκηση

2.2.1 Η έννοια του Κράτους
Πριν προχωρήσουμε στον ορισμό της έννοιας της Δημόσιας Διοίκησης, καλό θα ήταν 
να ορίσουμε τί εννοούμε όταν μιλάμε για Κράτος. Με την ευρεία έννοια ο όρος αυτός 
δηλώνει την αυτοδύναμη οργάνωση ενός λαού, βάσει ενός συνόλου κανόνων δικαίου, 
μέσα σε δεδομένη χώρα και συνίσταται  σε τρία βασικά στοιχεία:  την οργάνωση με 
κανόνες  δικαίου  (νομικό  στοιχείο),  τον  λαό  (κοινωνιολογικό  στοιχείο  και  τη  χώρα 
(γεωγραφικό στοιχείο)(Σπηλιωτοπούλος, 2011, σ. 2)

Για τον Τσάτσο (Βενιζέλος 2008, σ. 306) κράτος είναι η «νομική προσωπικότητα του 
λαού που ζει σε ορισμένη χώρα και είναι εξοπλισμένη με πρωτογενή εξουσία». 

Για  τον  Σπηλιωτόπουλο  (2011,  σ.  9)  «το  Κράτος  με  την  ευρεία  έννοια  του  όρου, 
συνιστά  νομικό  πρόσωπο  που  αποτελείται  από  τα  διοικητικά  όργανα  τα  οποία 
προβλέπουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία καθώς και από τις σχετικές εξαρτημένες και 
αυτοτελείς  δημόσιες  υπηρεσίες.  Από  το  Κράτος  διακρίνονται  τα  ιδιαίτερα  και 
ανεξάρτητα δημόσια  νομικά  πρόσωπα,  που ιδρύονται  σύμφωνα  με  το  σύστημα της 
αυτοδιοίκησης».

2.2.2 Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης
Ο  Τάχος  (2008,  σ.  19)  ορίζει  τη  διοίκηση  ως  τη  διαχείριση,  φροντίδα,  εποπτεία 
υποθέσεων και προσώπων και επιπλέον λέει ότι η διοίκηση μπορεί να αφορά τόσο τους 
ιδιώτες, τα άτομα, όσο και το κοινωνικό σύνολο, τον Λαό. Υπό την ευρύτερη έννοια, ως 
διοίκηση μπορεί να ορισθεί η δράση ανθρώπων που συνεργάζονται για να επιτύχουν 
κοινούς σκοπούς (Μακρυδημήτρης, 2013, σ. 234). 

Η έννοια  της  δημόσιας  διοίκησης  συνδέεται  με  τη φροντίδα  και  τη διαχείριση των 
δημοσίων υποθέσεων, δηλαδή των υποθέσεων του λαού και ως εκ τούτου διακρίνεται 
από την ιδιωτική,  τόσο ως προς  τα χρησιμοποιούμενα μέσα όσο και  ως  προς  τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς. Η ιδιωτική διοίκηση σχετίζεται με το ιδιωτικό συμφέρον και 
ιδιωτικούς καθαρά σκοπούς με μέσο επίτευξής τους τη συνδιαλλαγή ενώ η δημόσια 
διοίκηση  είναι  προσανατολισμένη  στην  εξυπηρέτηση  δημοσίων  αναγκών,  σκοπών 
δημοσίου ή γενικού συμφέροντος και εν γένει αναγκών του κοινωνικού συνόλου και για 
την εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων αυτών χρησιμοποιεί κυρίως δημόσια εξουσία 
και  καταναγκασμό.  Υπ’  αυτήν  την  έννοια  η  δημόσια  διοίκηση  αποκαλείται  και 
κυριαρχική ή εξουσιαστική διοίκηση και βασίζεται σε κανόνες δημοσίου δικαίου, ενώ 
αντίθετα η ιδιωτική διοίκηση αποκαλείται συναλλακτική και λειτουργεί στο πλαίσιο της ~ 10 ~
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ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής οικονομίας στη βάση των κανόνων του ιδιωτικού 
δικαίου (Ακριβοπούλου - Ανθόπουλος 2015, σ. 41).

Η δημόσια διοίκηση διακρίνεται από τις δύο άλλες κρατικές λειτουργίες, τη νομοθετική 
και τη δικαστική και ονομάζεται εκτελεστική λειτουργία (άρθρο 26 Σ). Η εκτελεστική 
λειτουργία αναλαμβάνει την εκτέλεση των κανόνων δικαίου στο πλαίσιο της αρχής της 
νομιμότητας  και  ασκείται  από  την  Κυβέρνηση  και  από  τα  όργανα  της  δημόσιας 
διοίκησης. Την Κυβέρνηση την αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο (άρθρο 81 §1 Σ), 
ενώ  τη  δημόσια  διοίκηση  την  αποτελούν  οι  δημόσιες  υπηρεσίες  και  τα  Νομικά 
Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  (ΝΠΔΔ),  τα  οποία  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία 
(Δαγτόγλου, 2004). 

Η δημόσια διοίκηση υπάγεται ιεραρχικά στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
τη δημόσια διοίκηση για να εφαρμόζει τις πολιτικές της, καθώς και για να υλοποιήσει 
τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει. Τα μέλη της Κυβέρνησης θέτουν τους σκοπούς της 
διοικητικής δράσης με βάση πολιτικούς σκοπούς και πολιτικές αξιολογήσεις, ενώ από 
τη  δική  τους  πλευρά τα  μέλη  της  δημόσιας  διοίκησης  υποχρεούνται  να  ασκούν  τα 
καθήκοντά τους  αμερόληπτα,  με  την  αμεροληψία  που συνεπάγεται  η  συνταγματική 
υποχρέωση της πολιτικής τους ουδετερότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
(άρθρο  29  §3  Σ),  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  ίση  μεταχείριση  των  πολιτών 
(Γέροντας, Λύτρας και λοιποί, 2010). 

Τη  δημόσια  διοίκηση  τη  διακρίνουμε  σε  διοίκηση  κατά  το  οργανικό  και  κατά  το 
λειτουργικό  κριτήριο.  Τη  δημόσια  διοίκηση  σύμφωνα  με  το  οργανικό  κριτήριο 
αποτελούν όλοι οι φορείς άσκησης δημόσιας διοίκησης που διαθέτουν τη νομική μορφή 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ακριβοπούλου - Ανθόπουλος 2015, σ. 41 - 42). 
ενώ  κατά  το  λειτουργικό  κριτήριο  δημόσια  διοίκηση  αποτελούν  όλα  τα  νομικά 
πρόσωπα  που  επιτελούν  δημόσια  υπηρεσία  ή  εξυπηρετούν  το  δημόσιο  συμφέρον 
ανεξάρτητα από το αν αυτά διαθέτουν τη μορφή Νομικών Προσώπων του Δημοσίου ή 
του ιδιωτικού δικαίου. Δημόσια διοίκηση κατά το οργανικό κριτήριο ασκούν οι δήμοι, 
οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενώ αντίθετα 
διοίκηση κατά το λειτουργικό κριτήριο αποτελούν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ που που διαθέτουν την μορφή ανωνύμων εταιριών του ιδιωτικού δικαίου 
(Ακριβοπούλου - Ανθόπουλος 2015, σ. 42). 

Τη  δημόσια  διοίκηση  την  αποκαλούμε  κυριαρχική  δημόσια  διοίκηση  και  την 
διακρίνουμε  σε:  α)  περιοριστική,  β)  παροχική  και  γ)  ρυθμιστική.  Η  περιοριστική 
διοίκηση είναι η παραδοσιακή κυριαρχική διοίκηση η οποία δρα μέσω του διοικητικού 
καταναγκασμού και της οποίας έργο είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
των πολιτών, καθώς και η συλλογή των φόρων. Η παροχική διοίκηση εστιάζει στην 
παροχή προς τους διοικούμενους παροχών κοινωνικής σημασίας, όπως για παράδειγμα 
υγεία, κοινωνική πρόνοια, ενώ ρυθμιστική είναι η διοίκηση που θέτει προγράμματα και 
στόχους και ασκείται από την Κυβέρνηση (Ακριβοπούλου - Ανθόπουλος 2015, σ. 42).

Περαιτέρω,  συναλλακτική  αποκαλούμε  τη  διοίκηση  όταν  αποσκοπεί  στον 
προσπορισμός κέρδους υπέρ της εξυπηρέτησης σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτή δρα σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο και νομικά είναι ισότιμη με 
τους ιδιώτες (Ευστρατίου, 2014).

Τέλος η Δημόσια Διοίκηση οργανώνεται κάθετα και οριζόντια. Ειδικότερα:

α) Κάθετα οργανώνεται η Δημόσια Διοίκηση όταν ορισμένος κλάδος της συντάσσεται 
με τρόπο ιεραρχικό μεταξύ των οργάνων που τον αποτελούν, έτσι ώστε στην κορυφή 
της πυραμίδας να βρίσκεται το όργανο το οποίο αποφασίζει,  ενώ όσο κατεβαίνουμε 
προς  τη  βάση  της,  να  διευρύνεται  μεν  ο  αριθμός  των  διοικητικών  οργάνων,  να 
μειώνεται όμως η αποφασιστική τους αρμοδιότητα. Η κάθετη οργάνωση της δημόσιας 
διοίκησης συντελεί στην διευθέτηση των διοικητικών υποθέσεων με τρόπο ενιαίο και 
λειτουργικό.
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β)  Οριζόντια  οργανώνεται  η  Δημόσια  Διοίκηση  όταν  η  διοικητική  εξουσία 
μεταβιβάζεται  κατά  ειδικότητες  οι  οποίες  αντιστοιχούν  σε  συγκεκριμένες  ανάγκες. 
Πρόκειται για καθ’ ύλη, κατά αντικείμενο δηλαδή καταμερισμό των διοικητικών έργων, 
π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας κοκ. Αυτό το 
σύστημα  διοικητικής  οργάνωσης  βασίζεται  στην  ειδίκευση  (Ακριβοπούλου  - 
Ανθόπουλος 2015, σ. 42).

2.3 Ορισμοί Ποιότητας
Γενικά, δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για την έννοια της ποιότητας, καθώς αυτή 
περιλαμβάνει  ταυτόχρονα  πολλές  ιδιότητες  ή  χαρακτηριστικά  από  μια  τεράστια 
ποικιλία αγαθών.

Οι κυριότεροι ορισμοί που έχουν δοθεί διαχρονικά είναι οι κάτωθι:

α. Για τον Joseph M. Juran (1951) η ποιότητα σημαίνει δύο πράγματα: 

i. Απ’ τη  μια,  σημαίνει  το  σύνολο  των  χαρακτηριστικών  ενός 
προϊόντος  που  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  του  καταναλωτή 
και του παρέχουν ικανοποίηση. Υπ’ αυτήν την έννοια, η σημασία 
της  Ποιότητας  συσχετίζεται  με  την  ωφέλεια  και  σκοπός  της 
υψηλότερης  ποιότητας  είναι  να  παράσχει  μεγαλύτερη 
ικανοποίηση στον πελάτη, μεγιστοποιώντας κατά το δυνατόν την 
ωφέλεια  που  απολαμβάνει  αυτός.  Βέβαια,  η  παροχή  όλο  και 
περισσότερων,  όλο και  καλύτερων χαρακτηριστικών ποιότητας 
συνήθως απαιτεί επενδύσεις και ως εκ τούτου συνήθως επιφέρει 
αυξήσεις  στα  κόστη.  Υπό  αυτήν  την  έννοια  η  υψηλότερη 
ποιότητα «κοστίζει περισσότερο».

ii. Απ’ την άλλη, Ποιότητα σημαίνει την κατάσταση απαλλαγής από 
ελαττώματα  και  λάθη  που  απαιτούν  την  επανάληψη  ή  τον 
επανασχεδιασμό των εργασιών ή που έχουν ως συνέπεια βλάβες 
των προϊόντων κατά τη χρήση τους, μη ικανοποίηση πελατών, 
παράπονα κ.ο.κ. Υπ’ αυτήν την έννοια, η σημασία της Ποιότητας 
συσχετίζεται  με  τα  κόστη  και,  όσο  υψηλότερη  η  ποιότητα 
«κοστίζει λιγότερο».

β. Για  τον  Deming  (1986), η  Ποιότητα  είναι  μια  έννοια  άκρως 
προσωποποιημένη και υποκειμενική. Διαφορετικοί άνθρωποι αξιολογούν 
τα κριτήρια με διαφορετικό τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται 
«μέτρηση  και  επαναδιακρίβωση»  της  ικανοποίησης  των  χρηστών  σε 
τακτά  χρονικά  διαστήματα.  Κριτής  της  Ποιότητας  μπορεί  να  είναι 
οποιοσδήποτε:  είτε  ο  εργάτης  παραγωγής  για  τον  οποίο  η  παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων είναι λόγος προσωπικής υπερηφάνειας αλλά και 
παράγοντας διατήρησης της θέσης εργασίας του είτε ο διοικητής μιας 
εργοστασιακής μονάδας για τον οποίο η έννοια της Ποιότητας συνδέεται 
με  την  επίτευξη  των  στόχων  της  εταιρίας  και  την  τήρηση  των 
προδιαγραφών αλλά η έννοια αυτή υπόκειται  και στους περιορισμούς 
που θέτει η αγορά. Επίσης, η Ποιότητα συνδέεται με τη διοίκηση, καθώς 
η  βελτίωσή  της  ως  αποτέλεσμα  της  βελτίωσης  της  διοίκησης 
σχεδιασμού,  της  τεχνολογίας  και  του  ελέγχου  και  των  διαδικασιών, 
οδηγεί στη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

γ. Ο Philip B. Crosby (1979) λέει ότι Ποιότητα είναι «Η συμμόρφωση στις 
απαιτήσεις». Οι απαιτήσεις ίσως να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τις 
προσδοκίες των πελατών και αυτό αντιμετωπίζεται από τον Crosby ως 
διαφορετικό πρόβλημα. 
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Για  τον  Kaoru  Ishikawa,  η  Ποιότητα  είναι  συνυφασμένη  με  την 
ικανοποίηση των πελατών & είναι μια ευρεία έννοια που εκτός από την 
ποιότητα των αγαθών περιλαμβάνει  και  την ποιότητα των ανθρώπων, 
των διαδικασιών και γενικά κάθε πτυχής της οργάνωσης.

δ. Η  Αμερικανική  Εταιρεία  Ποιότητας  (American  Society  for  Quality) 
θεωρεί ότι η Ποιότητα είναι μια υποκειμενική έννοια, για την οποία κάθε 
πρόσωπο ή οργανισμός έχει τον δικό του ορισμό. Σε τεχνικό επίπεδο, η 
Ποιότητα περιλαμβάνει δύο έννοιες:

i Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αναφορικά 
με την ικανότητά του να ικανοποιεί  επιθυμητές ή πραγματικές 
ανάγκες

ii. Ένα  προϊόν  ή  μια  υπηρεσία  απαλλαγμένο  από  ελαττώματα 
(American  Society  for  Quality,  Glossary  –  Entry:  Quality,  
προσπέλαση στις 2/5/2017)

ε. Κατά τον  Τσιότρα (2016) ποιότητα ενός  προϊόντος  ή μιας  υπηρεσίας 
είναι μια κατάσταση όπου::

i. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας ικανοποιούν ή 
ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη,

ii. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας ικανοποιούν 
δεδομένες προδιαγραφές,

iii. Το  σύνολο  των  ιδιοτήτων  και  στοιχείων  του  μάρκετινγκ,  της 
κατασκευής,  της  παραγωγής  και  της  συντήρησης,  μέσω  των 
οποίων  ένα  προϊόν  ή  μια  υπηρεσία  συμμορφώνεται  με  τις 
απαιτήσεις του πελάτη.

iv. O βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται 
με τις προδιαγραφές του σχεδίου του.

στ. Για τον Κέφη (2005) η Ποιότητα συνίσταται σε ένα σύστημα αρχών, 
αξιών,   προτύπων  και  μεθόδων  που  εξασφαλίζουν  την  καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ικανοποίηση των πολιτών-
πελατών  και  γενικότερα  τη  βελτιστοποίηση  της  απόδοσης  των 
επιχειρήσεων.

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί συγκεντρώνουν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά, όπως:

● Η Ποιότητα είναι  η  ικανοποίηση  ή η  υπέρβαση  των  προσδοκιών  των 
πελατών

● Η Ποιότητα σχετίζεται με τα  προϊόντα, τις  υπηρεσίες, τους  ανθρώπους, 
τις διαδικασίες και το περιβάλλον

● Η Ποιότητα είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση.

Κατά συνέπεια,  μπορούμε να  καταλήξουμε σε ένα ορισμό που να συνθέτει  όλα τα 
στοιχεία  που  εκτίθενται  παραπάνω:  «Ποιότητα  είναι  μια  δυναμική  κατάσταση  που  
συνδέεται  με  τα  προϊόντα,  τις  υπηρεσίες,  τους  ανθρώπους,  τις  διαδικασίες  και  το  
περιβάλλον και που πληροί ή υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών, συνεισφέροντας  
στην παραγωγή υπεραξίας» (Goetsch - Davis, 2013). 

2.4 Η Σημασία της Ποιότητας στη  Δημόσια Διοίκηση
Με βάση τον παραπάνω ορισμό της Ποιότητας, μπορούμε να πούμε ότι η σημασία της 
είναι  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλη  τόσο  για  τις  οργανώσεις  του  Ιδιωτικού  Τομέα  που 
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ασχολούνται με την παραγωγή και τη διάθεση υλικών αγαθών και υπηρεσιών όσο και 
για τον Δημόσιο Τομέα.

Για μεν τις οργανώσεις του Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή τις επιχειρήσεις, η σημασία της 
ποιότητας  έγκειται  στο  ότι  είναι  μια  κατάσταση  που  τους  δίνει  ένα  ισχυρό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται και συντελεί μεταξύ άλλων και 
στη δημιουργία μιας καλής φήμης. Δηλαδή για τις επιχειρήσεις η ποιότητα «αποτελεί 
καθαρό κέρδος». Για τους δε καταναλωτές είναι ένας παράγοντας ικανοποίησης των 
αναγκών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανεξάρτητα από το βιωτικό επίπεδό τους 
και τους πόρους που θυσίασαν για την απόκτηση αγαθών που εκπληρώνουν κάποιο 
ελάχιστο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ποιότητας (Τσιότρας 2016).

Ποια μπορεί όμως να είναι η σημασία της ποιότητας στον Δημόσιο Τομέα; 

Ακόμη και στον Δημόσιο Τομέα1, όπου η επιδίωξη του κέρδους δεν αποτελεί επιθυμητή 
συνθήκη για τη συνέχιση λειτουργίας των οργανώσεών του, η ανάγκη λειτουργίας με 
όρους Ποιότητας είναι σημαντική και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, επειδή η 
δράση των οντοτήτων που ασκούν την κρατική εξουσία αποσκοπεί στην όσο το δυνατό 
καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος2. Τούτο αποδίδεται 
με σαφήνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θεματικό ενημερωτικό δελτίο για το β΄ 
εξάμηνο του 2016 για την Ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης3:  «Η δημόσια διοίκηση 
αντικατοπτρίζει  τα  θεσμικά  θεμέλια  επί  των  οποίων  ασκείται  η  διακυβέρνηση  των  
χωρών.  Η ποιότητα  της  διακυβέρνησης  γενικότερα αλλά και  της  δημόσιας  διοίκησης  
ειδικότερα, καθορίζει την ποιότητα όλων των επί μέρους τομέων της δημόσιας πολιτικής.  
Η  δημόσια  διοίκηση  αντιμετωπίζει  τις  ανάγκες  της  κοινωνίας  και  πλαισιώνει  τη  
λειτουργία της μέσω οργανωτικών δομών, διαδικασιών, ρόλων, σχέσεων, πολιτικών και  
προγραμμάτων.  Η  δημόσια  διοίκηση  διαμορφώνει  την  οικονομική  ευημερία,  την  
κοινωνική  συνοχή  και  την  αειφόρο  ανάπτυξη.  Ορίζει  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  και  
διαμορφώνει το περιβάλλον για τη δημιουργία δημόσιας αξίας».

Για τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη μάλιστα, η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης 
καθορίζεται  αφενός  από  τη  γενικότερη  στάση  και  συμπεριφορά  των  δημοσίων 
υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπου η ορθή και ιδίως με όρους 
νομιμότητας αντιμετώπιση του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση είναι κοινή συνείδηση 
και των πολιτών οι οποίοι δεν θα πρέπει να ανέχονται ή να σιωπούν σε παρεμβάσεις και 
φαινόμενα διαφθοράς4.

Εξάλλου, όταν οι πολίτες βλέπουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να διαθέτουν 
υπηρεσίες όπως έχουν υποσχεθεί να το κάνουν, είναι πιο πιθανό να βλέπουν και το 
προσωπικό των υπηρεσιών αυτών ως αξιόπιστο. Η διοικητική επάρκεια του διοικητικού 
μηχανισμού μιας χώρας έχει δύο χαρακτηριστικά: την ειλικρίνεια και την ικανότητα 

1 Για την οικονομία της συζήτησης, δεν θεωρούμε ως Δημόσιο Τομέα τις δημόσιες επιχειρήσεις που  
λειτουργούν έτσι κι αλλιώς κερδοσκοπικά ή έχουν ιδιωτικοποιηθεί εδώ και καιρό και ασχολούνται με την 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών. Θα θεωρήσουμε Δημόσιο Τομέα μόνον τις οργανώσεις 
εκείνες της Κρατικής Διοίκησης που αποτελούν τα όργανα έκφρασης ων εξουσιών του Κράτους όπως 
αυτές πηγάζουν από το άρθρο 26 του Συντάγματος.

2 «Το δημόσιο συμφέρον αποτελεί θεμελιώδη έννοια του δημοσίου δικαίου αναφερόμενη στους σκοπούς 
που επιδιώκει το κράτος στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Αφορά ευθέως τον νομιμοποιητικό ρόλο της  
κρατικής εξουσίας και του καταναγκασμού που τη συνοδεύει, σύμφωνα με το τεκμήριο νομιμότητας και 
την εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων. Δημόσιο είναι το συμφέρον, όταν υποκείμενο του είναι ο 
λαός, που έχει οργανωθεί με την έννομη τάξη σε κράτος. Συνεπώς, το δημόσιο συμφέρον έχει κοινωνικό 
χαρακτήρα και συνδέεται με την έννομη τάξη»(Σπηλιωτόπουλος Επ., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 11η 

έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2001 σ. 23). 

3 European Semester Thematic Factsheet (2016), Quality of Public Administration

4 Συνήγορος του Πολίτη, 2012, Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
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εφαρμογής κανόνων και  κανονισμών.  Οι  πολίτες είναι  πιο πιθανό να θεωρούν τους 
εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας αξιόπιστους όταν νοιώθουν ότι οι  κυβερνήσεις 
τους  αξιοποιούν  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τους  πόρους  (φορολογικά  έσοδα, 
ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ) που έχουν στη διάθεσή τους  (The World Bank, 2012, Policy 
Research Working Paper 6021, Why Quality Matters)

Αλλά η ποιότητα δεν θα έρθει από μόνη της. Οι προσπάθειες για ποιοτική διοίκηση με 
επίκεντρο τον άνθρωπο θα πρέπει σύμφωνα με τον Κέφη (2013) να στηρίζονται σε 
τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Ηγεσία  (Leadership):  Η  οποία  θα  έχει  ως  σκοπό  της  τη  δημιουργία 
οράματος  για  τον  οργανισμό  και  την  προσπάθεια  ώθησης  και 
ενθάρρυνσης  των  εργαζομένων  να  συμμετέχουν  ενεργά  στην 
πραγματοποίησή του.

2. Ενδυνάμωση - Αυτοδιοίκηση - Αυτοδιαχείριση (Empowerment and Self-
management), μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται ο ρόλος της ομαδικής 
εργασίας. Το σύγχρονο στέλεχος οφείλει να οργανώσει σε ομάδες τους 
εργαζομένους  (υφισταμένους),  να τους  εκπαιδεύσει,  να τους  αναθέσει 
ένα συγκεκριμένο έργο δίνοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται και να 
εξηγήσει  τους  λόγους  για  τους  οποίους  πρέπει  να  πετύχουν. 
Λειτουργώντας  με  γνώμονα  την  αρχή  της  αυτοδιοίκησης  - 
αυτοδιαχείρισης,  οι  συμμετέχοντες  στην  ομάδα  θέτουν  εφικτούς 
στόχους, επιλέγουν τα μέσα επίτευξης των στόχων, παίρνουν την ευθύνη 
των αποφάσεών τους  και  έχουν βασική προτεραιότητα την εφαρμογή 
των αρχών της Ολικής Ποιότητας σε κάθε βήμα της ακολουθούμενης 
διαδικασίας.  Η  ικανοποίηση  από  το  εργασιακό  περιβάλλον  σημαίνει 
ικανοποίηση  των  προσδοκιών  του  εργαζομένου,  συναισθηματική 
δέσμευση  με  την  επιχείρηση,  προθυμία  άσκησης  σημαντικής 
προσπάθειας,  προδιάθεση  ανταπόκρισης,  αλτρουισμό  και  σε  πολλές 
περιπτώσεις προθυμία ανιδιοτελούς προσφοράς. 

3. Διά Βίου Εκπαίδευση (Life-long Learning): Υπό τις σημερινές συνθήκες 
της  κοινωνικής  και  οικονομικής  παγκοσμιοποίησης,  η  ενημέρωση,  η 
επικοινωνία, η πληροφόρηση και η εκπαίδευση θεωρούνται τα τέσσερα 
βασικά συστατικά στοιχεία της επιβίωσης των ατόμων και κατ’ επέκταση 
των επιχειρήσεων. Οι οργανισμοί απαιτούν από τους εργαζομένους ένα 
ευρύ φάσμα ικανοτήτων5.

2.5 Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό είδαμε σε συντομία τους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς 
για τις έννοιες κράτος, δημόσια διοίκηση, ποιότητα και αναπτύχθηκαν οι λόγοι για τους 
οποίους είναι σημαντική η ποιότητα στον δημόσιο τομέα.

5 Κέφης Β. (2014 β΄) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εκδ. Κριτική, Αθήνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

3.1 Εισαγωγή
Η  ελληνική  Δημόσια  Διοίκηση  είναι  το  εξωτερικό  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο 
λειτουργεί η υπηρεσία η οποία αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της εν λόγω εργασίας.

Ως εκ τούτου, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια μιας σύντομης περιγραφής του 
περιβάλλοντος αυτού μέσα από την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τη θέση που 
καταλαμβάνει η χώρα μας σε τομείς σχετικούς με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 
και τη σύγκριση της θέσης αυτής με άλλες χώρες και θα εκτεθούν σε συντομία και τα 
κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός Δημόσιος Τομέας.

Τέλος θα παρουσιασθεί και η διοικητική μονάδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης  η 
οποία επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της σχετικής έρευνας.

3.2 Οι Επιδόσεις του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσα από Διεθνείς Δείκτες
Ένα πλήθος  δηλώσεων πολιτικών  προσώπων,  πρωθυπουργών,  υπουργών καθώς  και 
πολλά άρθρα6 που έχουν δημοσιευθεί κατά τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια και 
συνεχίζουμε  να  βλέπουμε  καθημερινά  στις  εφημερίδες  και  στα  υπόλοιπα  μέσα 
ενημέρωσης, σχεδόν μονότονα επαναλαμβάνουν και ανεξάρτητα από την προέλευσή 
τους  συμφωνούν σε ένα πράγμα:  Ο ελληνικός  Δημόσιος  Τομέας είναι  «Ο Μεγάλος 
Ασθενής» της Οικονομίας και της Κοινωνίας της χώρας μας, ότι οι δυσλειτουργίες, οι 
παθογένειες  και  τα  προβλήματα  που  τον  χαρακτηρίζουν  ταλαιπωρούν  τους 
συναλλασσόμενους με αυτόν αλλά ταλαιπωρούν όμοια και αυτόν τον ίδιο, ανεξάρτητα 
από το εάν προέρχονται από εσωτερικά ή εξωτερικά αίτια, είναι εν πολλοίς οι βασικές 
αιτίες  της κοινωνικοοικονομικής καθήλωσης της χώρας μας στο τέλμα τα τελευταία 
οκτώ  τουλάχιστον  χρόνια  και  εν  γένει  εκλαμβάνεται  ως  ανασταλτικός  όρος  της 
οικονομικής  ανάπτυξης  λόγω των  γραφειοκρατικών  παθολογιών  (Μακρυδημήτρης  - 
Μιχαλόπουλος, 2000).

Αλλά δεν είναι μόνον οι δηλώσεις και τα άρθρα των εφημερίδων που μας δείχνουν την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός Δημόσιος Τομέας και η ποιότητα των 
υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη μιας σειράς τριών βασικών 
δεικτών όπως του Δείκτη Απόδοσης των Πολιτικών (Policy Performance), του Δείκτη 
Ποιότητας της Δημοκρατίας (Quality of Democracy) και του Δείκτη Διακυβέρνησης 
(Governance)  και  των  επί  μέρους  υποδεικτών  τους  όπως  ο  Δείκτης  Εκτελεστικής 
Ικανότητας (Executive Capacity) που μετρά την ικανότητα ισχυρής διακυβέρνησης, και 

6  Τα παρακάτω άρθρα είναι μόνο λίγα από το σύνολο όσων έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό έντυπο και 
ηλεκτρονικό Τύπο τα τελευταία δέκα χρόνια: 
http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/gerovasili-gia-dimosio-aftes-einai-oi-allages-pou-erxontai-2017/
http://www.efsyn.gr/arthro/megalos-asthenis-i-dikaiosyni-kata-ton-sev
http://www.topontiki.gr/article/156093/tsipras-dimosio-einai-o-megalos-asthenis-kai-hreiazetai-therapeia-
teleionei,
http://www.athina984.gr/2016/07/14/kepe-megalos-asthenis-tis-ikonomias-to-dimosio/
http://www.freepen.gr/2016/05/blog-post_6237.html
http://www.star.gr/politiki/205804/mitsotakis_to_dimosio_o_megalos_asthenis_tis_krisis
http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=5290
http://www.capital.gr/oikonomia/376995/g-alogoskoufis-to-dimosio-paramenei-o-megalos-asthenis
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δημοσιεύονται από το γερμανικό Ίδρυμα Bertelsmann Stiftung7 σε ετήσια βάση, για το 
έτος 2017 η χώρα μας καταλαμβάνει στις σχετικές μετρήσεις πολύ συχνά μία από τις 
τελευταίες  θέσεις  ,  καθώς  παίρνει  ιδιαίτερα  χαμηλή  βαθμολογία  σε  μια  σειρά  από 
κριτήρια  που  καθορίζουν  αυτούς  τους  δείκτες  όπως  για  παράδειγμα  ο  υποδείκτης 
Διϋπουργικού Συντονισμού (Interministerial Coordination), ο υποδείκτης Επιπτώσεων 
Κανονιστικών Ρυθμίσεων» (Regulatory impact assessments, RIA) κ.λπ.

Τα σχήματα που ακολουθούν δίνουν μια οπτική αποτύπωση των εν λόγω μετρήσεων.

Γράφημα 3.2.1: Σύνολο Δεικτών SGI 2017

Πηγή: http://www.sgi-network.org/2017/

7 http://www.sgi-network.org/2017/Governance
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Γράφημα 3.2.2: Κατάταξη χωρών σύμφωνα με τους Δείκτες SCI

Πηγή Δεδομένων: http://www.sgi-network.org/docs/2017/basics/SGI2017_Overview.pdf
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Σε έκθεση της διεθνούς εταιρίας συμβούλων McKinsey & Company που δημοσιεύτηκε 
το  2012  (McKinsey  &  Co  2012,  Greece  10  years  ahead  -  executive  summary) 
προκύπτει ότι ο δημόσιος τομέας της χώρας μας, παρ’ όλο το γεγονός ότι απορροφούσε 
πόρους ίσους με το 45 - 50% του ΑΕΠ της χώρας (περίοδος 2009 - 2010), εντούτοις 
κατατασσόταν  στις  τελευταίες  θέσεις  από  άποψη  αποτελεσματικότητας  μεταξύ  των 
υπολοίπων χωρών της Ευρώπης καθώς σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία 
και η Ισπανία, με αντίστοιχη ή και χαμηλότερη απορρόφηση πόρων ως ποσοστό του 
ΑΕΠ τα αποτελέσματα που επιτύγχανε ο Δημόσιος Τομέας τους είχαν σαφώς καλύτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Γράφημα 3.2.3: Συγκριτική απεικόνιση Αποτελεσματικότητας Δημοσίων Τομέων χωρών της 
Ευρώπης σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη τους ως ποσοστό του ΑΕΠ τους για το 2010

Πηγή: McKinsey & Company, Athens Office Executive Summary 2012

Η ίδια κατάσταση διαπιστώνεται και εάν δούμε προσεκτικά και άλλα άρθρα στον τύπο 
ή σε επιστημονικά περιοδικά από το εσωτερικό της χώρα. Οι περισσότερες απόψεις 
συγκλίνουν στο ότι το πρόβλημα της χώρας μας σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση δεν 
είναι οι δαπάνες αυτές καθεαυτές που προκαλούνται σε βάρος της οικονομίας από τη 
λειτουργία  της  αλλά το  χαμηλό  επίπεδο απόδοσής  της  το  οποίο  γίνεται  ακόμα  πιο 
αισθητό,  εάν  συγκριθεί  με  το  επίπεδο  απόδοσης  του  ΔΤ  άλλων  χωρών  με  ίση  ή 
μικρότερη αναλογία δαπανών γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ τους.8

3.3 Τα Προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Ως προς τις αιτίες της κατάστασης αυτής έχουν γραφεί πολλά και έχουν ειπωθεί ακόμη 
περισσότερα,  τόσο  από  πολιτικά  κόμματα9 που  ως  θεσμοί  του  Δημοκρατικού 

8    http://crisisobs.gr/wp-content/uploads/2015/04/4_-Είναι-αλήθεια-ότι-το-μέγεθος-του
-δημόσιου-τομέα-στην-Ελλάδα-είναι-υπερβολικά-μεγάλος.pdf
 http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/to-megethos-tou-dhmosiou-tomea

9 http://www.huffingtonpost.gr/entry/mia-nea-schese-empistosenes-politon-kratoes-to-
  proyramma-tes-nd-yia-te-demosia-dioikese_gr_5a338923e4b0ff955ad1abb8~ 19 ~
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Πολιτεύματος  διεκδικούν  την  εξουσία,  σχεδιάζουν  και  καθοδηγούν  τη  δημόσια 
διοίκηση στην εφαρμογή συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών, όταν βρίσκονται στην 
εξουσία  όσο  και  από  άλλους  οικονομικούς,  πολιτικούς  ή  κοινωνικούς  θεσμούς, 
οργανώσεις  ή  ιδρύματα.10 Σχεδόν  όλοι  συμφωνούν  ότι  τα  μεγάλα  προβλήματα  του 
ελληνικού Δημόσιου Τομέα είναι τα εξής:

α. Πολυνομία και χαμηλή ποιότητα νόμων

Οι  νόμοι  αποτελούν  το  2%  της  συνολικής  ρυθμιστικής  παραγωγής.  Το 
ρυθμιστικό πλαίσιο συμπληρώνεται από προεδρικά διατάγματα και υπουργικές 
αποφάσεις ενώ είναι πολύ συχνή η προσθήκη διατάξεων με θέμα διαφορετικό 
του  κυρίως  νόμου11.  Σύμφωνα  δε  με  τη  «Λευκή  Βίβλο»  του  Υπουργείου 
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  που  κυκλοφόρησε  το  2012  είναι  «αδύνατη  η 
ύπαρξη  αποδοτικού  συντονισμού  και  επιχειρησιακής  εξειδίκευσης  4.671 
διαφορετικών  αρμοδιοτήτων,  οι  οποίες  επιπρόσθετως  χαρακτηρίζονται  από 
χαμηλό βαθμό τυποποίησης»12.

Πολλές  φορές  το  περιεχόμενο  των  νόμων  είναι  δυσνόητο  καθώς  οι 
τροποποιήσεις  των νόμων γίνονται  με παραπομπή σε παλαιότερο κείμενο με 
μόνη  την  αναφορά  αριθμών  άρθρων,  παραγράφων  κ.λπ.  Άλλες  πάλι  φορές 
ψηφίζονται νόμοι με μια και μοναδική εφαρμογή (φωτογραφικές διατάξεις).

Έτσι,  η  πρόσβαση,  η  γνώση και  η  εφαρμογή του συστήματος  των κανόνων 
γίνεται  ιδιαίτερα  δυσχερής  για  όλους  τους  εμπλεκόμενους  (Πολίτες, 
επιχειρήσεις και αρμόδιες υπηρεσίες) με κύριο αποτέλεσμα την κακοδιοίκηση, 
το δημοκρατικό έλλειμμα και την οικονομική κακοδιαχείρηση.

β. Eπικαλυπτόμενες Αρμοδιότητες

Μια τεράστια αλυσίδα νόμων από τον ν.  3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α΄) μέχρι  τον 
σημερινό  «Καλλικράτη»  (ν.  3852/2010  -  ΦΕΚ  87/Α΄)  περιγράφουν  και 
καθορίζουν  τον  Διοικητικό  Χάρτη   της  Χώρας  ενώ μετά  από αλλεπάλληλες 
επιμέρους  τροποποιήσεις  έχουν  διαμορφωθεί  ετερόκλητες  ή  συχνά  ασαφείς 
αρμοδιότητες  και  δομές,  συχνά  εμφανίζονται  περιπτώσεις  επικάλυψης 
αρμοδιοτήτων καθώς δύο ή περισσότερες οργανωτικές μονάδες του δημοσίου 
μοιράζονται  κοινό  τμήμα  αρμοδιοτήτων  και  τελικά  υπάρχει  πολλές  φορές 
έλλειψη οριζόντιου συντονισμού λόγω μη ύπαρξης οριζόντιου σχεδιασμού και 
επικοινωνίας  μεταξύ  των  υπουργείων,  με  αποτέλεσμα  δράσεις  να 
προγραμματίζονται και να υλοποιούνται δύο ή περισσότερες φορές.

Τα παραπάνω οδηγούν σε δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες  του κράτους,  κι  έχουν δυσανάλογα υψηλό κόστος  σε σχέση με την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους13.

10 https://www.dianeosis.org/research/polynomia-kai-kakonomia/
  http://popaganda.gr/dimosia-diikisi-katara-eulogia-ellinikis-koinonias/
  ΙΟΒΕ, 2009, Μέγεθος και Εύρος Δραστηριοτήτων Δημοσίου Τομέα  

11 http://topotami.gr/dimosia-diikisi-provlimata-ke-drasis/

12 http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2012/01/lefki_vivlos.pdf

13 ό. π. σημ (11)
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γ. Έλλειψη στοχοθεσίας

Αν και η στοχοθεσία έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί όπως εφαρμόστηκε  ήδη 
με δύο νόμους, τον ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004) και τον ν. 4369/2016 
(ΦΕΚ  33/Α΄/27-2-2016),  εντούτοις,  δεν  μπορούμε  να  πούμε  ότι  έχει 
ενσωματωθεί  τόσο  ομαλά  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  ώστε  να 
παράγονται χειροπιαστά αποτελέσματα από αυτήν.

Έτσι, συνεχίζει γενικά να υπάρχει ένα κλίμα όπου αποφεύγεται η ευθύνη και 
αποθαρρύνεται  η ανάληψη πρωτοβουλίας,  υπάρχει  έλλειμμα στοχοθεσίας και 
μηχανισμών εφαρμογής και παρακολούθησης των δημόσιων πολιτικών ενώ ο 
έλεγχος  νομιμότητας  χαρακτηρίζεται  επιφανειακός  και  περιορίζεται  στην 
γραφειοκρατική διεκπεραίωση και τυπολατρικό έλεγχο. 

Η  κατάσταση  αυτή  οδηγεί  (σε  ότι  αφορά  στο  εσωτερικό  περιβάλλον  της 
διοίκησης)  σε  τυπολατρία,  αποφυγή  ευθύνης,  αποθάρρυνση  ανάληψης 
πρωτοβουλιών  και  καινοτόμων  δράσεων,  αδιαφάνεια  και  υποδομές  που 
απαιτούν  δυσανάλογο  (με  το  αποτέλεσμα)  κόστος  συντήρησης.  Χαμηλή 
αποτελεσματικότητα  και  αποδοτικότητα  των  δημοσίων  πολιτικών,  ενώ  δεν 
υπάρχει αξιολόγηση της απόδοσης των κυβερνητικών δομών.14

δ. Έλλειψη ρυθμιστικού προγραμματισμού

Με  την  ψήφιση  του  ν.  4048/2012  «Ρυθμιστική  Διακυβέρνηση:  Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ 34/Α΄/23-2-2012)4.1 γίνεται 
για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση η εισαγωγή της έννοιας της 
ρυθμιστικής  διακυβέρνησης  δηλαδή  της  τήρησης  των  αρχών15 και  της 
εφαρμογής των μέσων της καλής νομοθέτησης μέρος της οποίας είναι μεταξύ 
άλλων και ο ρυθμιστικός προγραμματισμός,  ώστε να πάψουν οι κάθε είδους 
έκτακτες ειδικές νομοθετικές διαδικασίες για ρυθμίσεις με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος και να  αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης του ελάχιστου 
χρόνου  διαβούλευσης  των  νομοσχεδίων,  καθώς  υπάρχουν  περιπτώσεις 
διαβούλευσης δύο και τριών ημερών.

14 ό. π. σημ (11)

15 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου οι αρχές καλής νομοθέτησης συνίστανται στα εξής:
 α. Η αναγκαιότητα. 
β.  Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση μέσου και σκοπού με υιοθέτηση του   λιγότερο 
επαχθούς μέτρου). 
γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων. 
δ. Η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική πολιτική ή αντιφατικών ρυθμίσεων. 
ε. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με συνεκτίμηση τόσο των θεμελιούντων τη ρύθμιση των 
οικονομικών και άλλων στοιχείων, όσο και των συνεπειών της ρύθμισης. 
στ. Η διαφάνεια. 
ζ.  Η  επικουρικότητα  και  λογοδοσία  με  τον  προσδιορισμό  των  αρμόδιων  οργάνων  εφαρμογής  των 
ρυθμίσεων. 
η. Η ασφάλεια δικαίου.   
θ. Η προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα. 
ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με τις ρυθμίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της  
αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία). 
ια. Η ισότητα των φύλων. 
ιβ. Η δημοκρατική νομιμοποίηση.

~ 21 ~



Η Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα - Η Περίπτωση του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

Δυστυχώς  όμως  ο  εν  λόγω  νόμος  δεν  εφαρμόζεται  και  ως  εκ  τούτου  τα 
προβλήματα που θα λύνονταν από την εφαρμογή του παραμένουν16.

ε. Απαξίωση ανθρώπινου δυναμικού

Τα  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  μικρή  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου 
δυναμικού  στον  ελληνικό  Δημόσιο  Τομέα,  συνίστανται  κυρίως  στην  ύπαρξη 
ελλιπών περιγραμμάτων θέσεων για τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε κάθε 
οργανωτική μονάδα του δημοσίου, στην πραγματοποίηση προσλήψεων βάσει 
αριθμητικών  δεδομένων  την  έλλειψη  αξιοκρατίας  καθώς  η  διαδικασία 
προσλήψεων  παραμένει  προσηλωμένη  στην  αξιολόγηση  τυπικών  προσόντων 
και γενικών γνώσεων, τη μη εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης, την κλειστή 
διαδικασία  προσλήψεων  ανώτερων  διοικητικών  στελεχών,  τις  δυσκίνητες 
διαδικασίες κινητικότητας και τέλος την έλλειψη παροχής κινήτρων17.

στ. Η σχέση αλληλεξάρτησης με τις πολιτικές οργανώσεις

Είναι γνωστός ο στενός εναγκαλισμός του πολιτικού συστήματος της χώρας μας 
με  τη  δημόσια  διοίκηση  ο  οποίος  συνίσταται  κατά  βάση  στην  απουσία 
αυτοτέλειας  της  διοίκησης  σε  σχέση  μ’  αυτό.  Ειδικότερα,  μέσω  ποικίλων 
μορφών  πελατειακών  και  εν  πολλοίς  αναξιοκρατικών  σχέσεων  που 
περιλάμβαναν  για  μακρύ  χρονικό  διάστημα  τις  διαδικασίες  προσλήψεων, 
προαγωγών, κινητικότητας κ.ά.,  το πολιτικό σύστημα έχει καταφέρει εδώ και 
δεκαετίες  (αν  όχι  αιώνες)  να  ασκεί  έντονη  επιρροή  στον  γραφειοκρατικό 
μηχανισμό.18 Η ψήφιση του ν. 2190/1994 που καθιέρωσε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επιλογής  Προσωπικού  (ΑΣΕΠ)  ως  την  Ανεξάρτητη  Αρχή  αρμόδια  για  τις 
προσλήψεις  στο  Δημόσιο  ήταν  και  παραμένει  και  ως  τις  μέρες  μας  μια 
σημαντική μεταρρύθμιση, ένα μέτρο που έπληξε αυτές τις σχέσεις αν όχι στην 
ολότητά τους, τουλάχιστον σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς όμως μένουν 
πολλά ακόμα να γίνουν προς την κατεύθυνση της «αποκομματικοποίησης του 
Κράτους» και αυτό είναι κάτι που το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει αρχίσει 
να βλέπει και να παραδέχεται τα τελευταία χρόνια.19 

ζ. Διαφθορά

Η διαφθορά ως φαινόμενο με κοινωνιολογικές και οικονομικές προεκτάσεις δεν 
είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο ούτε φαινόμενο της σύγχρονης εποχής 
μόνο,  δεν  εντοπίζεται  αποκλειστικά  στον  δημόσιο  τομέα  ούτε  εντοπίζεται 
αποκλειστικά στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

16 ό.π. σημ. (11)
ν. 4048/2012 (ΦΕΚ 34/τεύχος Α΄/23-2-2012)

17 ό.π. σημ. (11)

18 Μιχαλόπουλος Νίκος,  Επιμ. Αντ. Μακρυδημήτρης,«Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια 
Διοίκηση 1950-1998»,  Εκδ. Παπαζήσης, 2000

19  http://www.efsyn.gr/arthro/apokommatikopoiisi-tis-dimosias-dioikisis
 http://www.minadmin.gov.gr/?p=26321
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Διατρέχει  την  ανθρώπινη  ιστορία  ήδη  από  τους  βιβλικούς  χρόνους  και 
εντοπίζεται  με  τη  μία  ή  την  άλλη  μορφή  (Δωροδοκία,  αναξιοκρατία  και 
νεποτισμός,  κατάχρηση  εξουσίας  με  σκοπό  το  ίδιον  όφελος,  εκβιασμός, 
εσωτερική  πληροφόρηση  κ.λπ.)  μέχρι  τις  μέρες  μας  και  τη  λειτουργία  των 
σύγχρονων κρατών, οικονομιών και κοινωνιών.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην Οικονομία της 
κάθε  χώρας,  καθώς  αποτελεί  ανασταλτικό  παράγοντα  προσέλκυσης  ξένων 
επενδύσεων, δημιουργεί κλίμα αστάθειας με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται 
ελεύθερα  επιχειρηματικές  δράσεις,  ενώ  έχει  και  σημαντικό  αντίκτυπο  στα 
δημόσια έσοδα, καθώς απομειώνει την εισπρακτική ικανότητα των οργάνων του 
Κράτους και αυξάνει τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. Όσον αφορά την 
Κοινωνία,  η  διαφθορά  είναι  μια  από  τις  αιτίες  πρόκλησης  σημαντικών 
κοινωνικών ανισοτήτων και αδικίας20.

Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των χωρών  που συντάσσεται σε ετήσια βάση 
από  τον  Transparency  International,  διεθνή  οργανισμό  που  μελετά  μεταξύ 
άλλων και τα φαινόμενα διαφθοράς, η χώρα μας καταλαμβάνει την 69η θέση με 
44 βαθμούς από 46 που είχε αποσπάσει το 2015 ανάμεσα σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, βάσει του δείκτη αντίληψης διαφθοράς.

Κατατάσσεται δε πολύ πιο κάτω από όλες σχεδόν τις χώρες της ζώνης του Ευρώ 
και τις παλαιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα - όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ - βρίσκεται 
μόνον η Βουλγαρία (στην 75η θέση με 41 βαθμούς) ενώ η Ρουμανία, αν και 
σχετικά νέα χώρα της ΕΕ που δεν συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ, ξεπερνά τη 
χώρα μας και βρίσκεται στην 57η θέση με 48 βαθμούς. Μάλιστα βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση κατάταξης και από την Ιταλία που είναι παλαιά χώρα της ΕΕ και 
συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ.

Όλες οι όμορες με την Ελλάδα χώρες (Αλβανία, πΓΔΜ, Τουρκία) αλλά και οι 
χώρες  των Βαλκανίων  που δεν  είναι  κράτη  -  μέλη  της  ΕΕ (με  εξαίρεση το 
Μαυροβούνιο στην 64η θέση με 45 βαθμούς) όπως η Σερβία και η Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη, κατατάσσονται σε θέσεις πολύ χαμηλότερες από την κατάταξη της 
χώρας μας. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη των χωρών με βάση την 
επίδοσή τους στον δείκτη αντίληψης διαφθοράς Corruption Perception Index) 
που καταρτίζει σε ετήσια η προαναφερθείσα Transparency International. 

Με  γαλάζιο  χρώμα  σημειώνονται  οι  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  με 
πράσινο οι χώρες της Ευρώπης που δεν συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Πίνακας 3.3.1: Κατάταξη Χωρών με βάση τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για τα έτη 
2012 έως 201621

Κατά-
ταξη
2016

Χώρα 2016 2015 2014 2013 2012 Περιοχή

1 Δανία 90 91 92 91 90 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

1 Νέα Ζηλανδία 90 91 91 91 90 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

20 Πρόντζας Δ. (2013), Διαφθορά και Κοινωνία

21 Ο Πίνακας παρατίθεται  αυτούσιος  ώστε ο αναγνώστης να έχει  τη δυνατότητα να συγκρίνει  την  
κατάταξη της χώρας μας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης γενικά και του 
κόσμου.
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3 Φινλανδία 89 90 89 89 90 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

4 Σουηδία 88 89 87 89 88 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

5 Ελβετία 86 86 86 85 86 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

6 Νορβηγία 85 88 86 86 85 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

7 Σιγκαπούρη 84 85 84 86 87 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

8 Ολλανδία 83 84 83 83 84 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

9 Καναδάς 82 83 81 81 84 Βόρεια & Νότια Αμερική

10 Γερμανία 81 81 79 78 79 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

10 Λουξεμβούργο 81 85 82 80 80 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

10 Ηνωμένο Βασίλειο 81 81 78 76 74 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

13 Αυστραλία 79 79 80 81 85 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

14 Ισλανδία 78 79 79 78 82 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

15 Βέλγιο 77 77 76 75 75 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

15 Χονγκ Κονγκ 77 75 74 75 77 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

17 Αυστρία 75 76 72 69 69 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

18 ΗΠΑ 74 76 74 73 73 Βόρεια & Νότια Αμερική

19 Ιρλανδία 73 75 74 72 69 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

20 Ιαπωνία 72 75 76 74 74 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

21 Ουρουγουάη 71 74 73 73 72 Βόρεια & Νότια Αμερική

22 Εσθονία 70 70 69 68 64 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

23 Γαλλία 69 70 69 71 71 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

24 Μπαχάμες 66 N/A 71 71 71 Βόρεια & Νότια Αμερική

24 Χιλή 66 70 73 71 72 Βόρεια & Νότια Αμερική

24 Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 66 70 70 69 68 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

27 Μπουτάν 65 65 65 63 63 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

28 Ισραήλ 64 61 60 61 60 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

29 Πολωνία 62 63 61 60 58 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

29 Πορτογαλία 62 64 63 62 63 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

31 Μπαρμπέιντος 61 N/A 74 75 76 Βόρεια & Νότια Αμερική

31 Κατάρ 61 71 69 68 68 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

31 Σλοβενία 61 60 58 57 61 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

31 Ταϊβάν 61 62 61 61 61 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

35 Μποτσουάνα 60 63 63 64 65 Υποσαχάρια Αφρική

35 Αγία Λουκία 60 N/A 71 71 71 Βόρεια & Νότια Αμερική

35 Άγιος  Βικέντιος  & 
Γρεναδίνες Νήσοι 60 N/A 62 62 62 Βόρεια & Νότια Αμερική

38 Πράσινο Ακρωτήριο 59 55 57 58 60 Υποσαχάρια Αφρική

38 Άγιος Δομήνικος 59 N/A 58 58 58 Βόρεια & Νότια Αμερική

38 Λιθουανία 59 59 58 57 54 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

41 Μπρουνέι 58 N/A N/A 60 55 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

41 Κόστα Ρίκα 58 55 54 53 54 Βόρεια & Νότια Αμερική

41 Ισπανία 58 58 60 59 65 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

44 Γεωργία 57 52 52 49 52 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

44 Λετονία 57 56 55 53 49 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

46 Γρενάδα 56 N/A N/A N/A N/A Βόρεια & Νότια Αμερική

47 Κύπρος 55 61 63 63 66 Ευρώπη & Κεντρική Ασία
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47 Τσεχική Δημοκρατία 55 56 51 48 49 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

47 Μάλτα 55 60 55 56 57 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

50 Άγιος Μαυρίκιος 54 53 54 52 57 Υποσαχάρια Αφρική

50 Ρουάντα 54 54 49 53 53 Υποσαχάρια Αφρική

52 Νότια Κορέα 53 54 55 55 56 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

53 Ναμίμπια 52 53 49 48 48 Υποσαχάρια Αφρική

54 Σλοβακία 51 51 50 47 46 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

55 Κροατία 49 51 48 48 46 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

55 Μαλαισία 49 50 52 50 49 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

57 Ουγγαρία 48 51 54 54 55 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

57 Ιορδανία 48 53 49 45 48 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

57 Ρουμανία 48 46 43 43 44 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

60 Κούβα 47 47 46 46 48 Βόρεια & Νότια Αμερική

60 Ιταλία 47 44 43 43 42 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

62 Σάο Τομέ & Πρίνσιπε 46 42 42 42 42 Υποσαχάρια Αφρική

62 Σαουδική Αραβία 46 52 49 46 44 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

64 Μαυροβούνιο 45 44 42 44 41 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

64 Ομάν 45 45 45 47 47 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

64 Σενεγάλη 45 44 43 41 36 Υποσαχάρια Αφρική

64 Νότια Αφρική 45 44 44 42 43 Υποσαχάρια Αφρική

64 Σουρινάμε 45 36 36 36 37 Βόρεια & Νότια Αμερική

69 Ελλάδα 44 46 43 40 36 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

70 Μπαχρέιν 43 51 49 48 51 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

70 Γκάνα 43 47 48 46 45 Υποσαχάρια Αφρική

72 Μπουργκίνα Φάσο 42 38 38 38 38 Υποσαχάρια Αφρική

72 Σερβία 42 40 41 42 39 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

72 Νησιά Σολομώντα 42 N/A N/A N/A N/A Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

75 Βουλγαρία 41 41 43 41 41 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

75 Κουβέιτ 41 49 44 43 44 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

75 Τυνησία 41 38 40 41 41 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

75 Τουρκία 41 42 45 50 49 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

79 Λευκορωσία 40 32 31 29 31 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

79 Βραζιλία 40 38 43 42 43 Βόρεια & Νότια Αμερική

79 Κίνα 40 37 36 40 39 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

79 Ινδία 40 38 38 36 36 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

83 Αλβανία 39 36 33 31 33 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

83 Βοζνία Ερζεγοβίνη 39 38 39 42 42 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

83 Τζαμάικα 39 41 38 38 38 Βόρεια & Νότια Αμερική

83 Λεσότο 39 44 49 49 45 Υποσαχάρια Αφρική

87 Μογγολία 38 39 39 38 36 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

87 Παναμάς 38 39 37 35 38 Βόρεια & Νότια Αμερική

87 Ζάμπια 38 38 38 38 37 Υποσαχάρια Αφρική

90 Κολομβία 37 37 37 36 36 Βόρεια & Νότια Αμερική

90 Ινδονησία 37 36 34 32 32 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

90 Λιβερία 37 37 37 38 41 Υποσαχάρια Αφρική

90 Μαρόκο 37 36 39 37 37 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική
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90 πΓΔΜ 37 42 45 44 43 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

95 Αργεντινή 36 32 34 34 35 Βόρεια & Νότια Αμερική

95 Μπενίν 36 37 39 36 36 Υποσαχάρια Αφρική

95 Ελ Σαλβαδόρ 36 39 39 38 38 Βόρεια & Νότια Αμερική

95 Κόσοβο 36 33 33 33 34 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

95 Μαλδίβες Νήσοι 36 N/A N/A N/A N/A Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

95 Σρι Λάνκα 36 37 38 37 40 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

101 Γκαμπόν 35 34 37 34 35 Υποσαχάρια Αφρική

101 Νίγηρας 35 34 35 34 33 Υποσαχάρια Αφρική

101 Περού 35 36 38 38 38 Βόρεια & Νότια Αμερική

101 Φιλιππίνες 35 35 38 36 34 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

101 Ταϊλάνδη 35 38 38 35 37 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

101 Τιμόρ - Λέστε 35 28 28 30 33 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

101 Τρινιδάδ & Τομπάγκο 35 39 38 38 39 Βόρεια & Νότια Αμερική

108 Αλγερία 34 36 36 36 34 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

108 Ακτή Ελεφαντοστού 34 32 32 27 29 Υποσαχάρια Αφρική

108 Αίγυπτος 34 36 37 32 32 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

108 Αιθιοπία 34 33 33 33 33 Υποσαχάρια Αφρική

108 Γουϊάνα 34 29 30 27 28 Βόρεια & Νότια Αμερική

113 Αρμενία 33 35 37 36 34 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

113 Βολιβία 33 34 35 34 34 Βόρεια & Νότια Αμερική

113 Βιετνάμ 33 31 31 31 31 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

116 Μάλι 32 35 32 28 34 Υποσαχάρια Αφρική

116 Πακιστάν 32 30 29 28 27 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

116 Τανζανία 32 30 31 33 35 Υποσαχάρια Αφρική

116 Τόγκο 32 32 29 29 30 Υποσαχάρια Αφρική

120 Δομηνικανική 
Δημοκρατία 31 33 32 29 32 Βόρεια & Νότια Αμερική

120 Ισημερινός 31 32 33 35 32 Βόρεια & Νότια Αμερική

120 Μαλάουι 31 31 33 37 37 Υποσαχάρια Αφρική

123 Αζερμπαϊτζάν 30 29 29 28 27 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

123 Τζιμπουτί 30 34 34 36 36 Υποσαχάρια Αφρική

123 Ονδούρα 30 31 29 26 28 Βόρεια & Νότια Αμερική

123 Λάος 30 25 25 26 21 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

123 Μεξικό 30 31 35 34 34 Βόρεια & Νότια Αμερική

123 Μολδαβία 30 33 35 35 36 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

123 Παραγουάη 30 27 24 24 25 Βόρεια & Νότια Αμερική

123 Σιέρρα Λεόνε 30 29 31 30 31 Υποσαχάρια Αφρική

131 Ιράν 29 27 27 25 28 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

131 Καζαχστάν 29 28 29 26 28 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

131 Νεπάλ 29 27 29 31 27 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

131 Ρωσία 29 29 27 28 28 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

131 Ουκρανία 29 27 26 25 26 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

136 Γουατεμάλα 28 28 32 29 33 Βόρεια & Νότια Αμερική

136 Κιργιστάν 28 28 27 24 24 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

136 Λίβανος 28 28 27 28 30 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

136 Μιανμάρ 28 22 21 21 15 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός~ 26 ~
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136 Νιγηρία 28 26 27 25 27 Υποσαχάρια Αφρική

136 Παπούα - Νέα Γουινέα 28 25 25 25 25 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

142 Γουινέα 27 25 25 24 24 Υποσαχάρια Αφρική

142 Μαυριτανία 27 31 30 30 31 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

142 Μοζαμβίκη 27 31 31 30 31 Υποσαχάρια Αφρική

145 Μπαγκλαντές 26 25 25 27 26 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

145 Καμερούν 26 27 27 25 26 Υποσαχάρια Αφρική

145 Γκάμπια 26 28 29 28 34 Υποσαχάρια Αφρική

145 Κένυα 26 25 25 27 27 Υποσαχάρια Αφρική

145 Μαδαγασκάρη 26 28 28 28 32 Υποσαχάρια Αφρική

145 Νικαράγουα 26 27 28 28 29 Βόρεια & Νότια Αμερική

151 Τατζικιστάν 25 26 23 22 22 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

151 Ουγκάντα 25 25 26 26 29 Υποσαχάρια Αφρική

153 Κομόρες 24 26 26 28 28 Υποσαχάρια Αφρική

154 Τουρκμενιστάν 22 18 17 17 17 Ευρώπη και Κεντρική Ασία

154 Ζιμπάμπουε 22 21 21 21 20 Υποσαχάρια Αφρική

156 Καμπότζη 21 21 21 20 22 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

156 Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κογκό 21 22 22 22 21 Υποσαχάρια Αφρική

156 Ουζμπεκιστάν 21 19 18 17 17 Ευρώπη & Κεντρική Ασία

159 Μπουρούντι 20 21 20 21 19 Υποσαχάρια Αφρική

159 Κεντρική  Αφρικανική 
Δημοκρατία 20 24 24 25 26 Υποσαχάρια Αφρική

159 Τσαντ 20 22 22 19 19 Υποσαχάρια Αφρική

159 Αϊτή 20 17 19 19 19 Βόρεια & Νότια Αμερική

159 Δημοκρατία του 
Κογκό 20 23 23 22 26 Υποσαχάρια Αφρική

164 Ανγκόλα 18 15 19 23 22 Υποσαχάρια Αφρική

164 Ερυθραία 18 18 18 20 25 Υποσαχάρια Αφρική

166 Ιράκ 17 16 16 16 18 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

166 Βενεζουέλα 17 17 19 20 19 Βόρεια & Νότια Αμερική

168 Γουινέα - Μπισάο 16 17 19 19 25 Υποσαχάρια Αφρική

169 Αφγανιστάν 15 11 12 8 8 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

170 Λιβύη 14 16 18 15 21 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

170 Σουδάν 14 12 11 11 13 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

170 Υεμένη 14 18 19 18 23 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

173 Συρία 13 18 20 17 26 Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική

174 Βόρεια Κορέα 12 8 8 8 8 Ανατολική Ασία & Ειρηνικός

175 Νότιο Σουδάν 11 15 15 14 N/A Υποσαχάρια Αφρική

176 Σομαλία 10 8 8 8 8 Υποσαχάρια Αφρική
Πηγή: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

3.4 Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Ημαθίας 

Η  κρατική  οντότητα  που  πρόκειται  να  απασχολήσει  την  παρούσα  είναι  το  Τμήμα 
Αστικής  Κατάστασης  &  Κοινωνικής  Ένταξης  (ΤΑΚΚΕ)  Ημαθίας  που  ανήκει  στην 
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Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  -  Θράκης  (ΑΔΜΘ),  μίας  από  τις  επτά  (7) 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας που δημιουργήθηκαν με το άρθρο 280 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

Συστάθηκε με το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) ως οργανική μονάδα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έχει έδρα την πόλη της Βέροιας 
και χωρική αρμοδιότητα τον Νομό Ημαθίας.

Προήλθε από τη διάσπαση σε δύο νέα τμήματα, του παλαιότερου Τμήματος Αστικής 
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ημαθίας που ανήκε στην ομώνυμη 
Διεύθυνση της (κρατικής) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  από την 1/1/2011 με 
βάση τις αρμοδιότητές τους και σε συμφωνία με τα οριζόμενα από τα διαλαμβανόμενα 
στα ανωτέρω αναφερόμενα νομοθετήματα.

Το εν λόγω Τμήμα έχει ως βασικό αντικείμενο τον χειρισμό υποθέσεων απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3284/2004 -  Κώδικας 
Ελληνικής Ιθαγένειας, ΚΕΙ - ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

Επίσης,  μέσα  στα  βασικά  αντικείμενά  του  περιλαμβάνεται  και  η  πραγματοποίηση 
εγγραφών, μεταβολών, διαγραφών και μετεγγραφών στα Μητρώα Αρρένων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α΄/4-3-1993). 

Πέραν  αυτών  των  βασικών  αντικειμένων  ασχολείται  και  με  θέματα  Κοινωνικής 
Ένταξης  όπως  για  παράδειγμα  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  στέγασης  ευπαθών 
ομάδων  πληθυσμού  (παλιννοστούντες  ομογενείς),  παρακολούθηση  Συμβουλίων 
΄Ενταξης  Μεταναστών  κ.λπ.,  ενώ  μεγάλο  όγκο  των  συνολικών  εργασιών  του 
καταλαμβάνουν και οι εργασίες που σχετίζονται με την τήρηση των σχετικών βιβλίων 
και του αρχείου και με την τήρηση στατιστικών στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 25 
του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας  (ν.3284/2004)  και  άλλα  εσωτερικά,  διοικητικά 
θέματα22.

Ο όγκος  των δραστηριοτήτων του Τμήματος,  ως  αριθμός  διοικητικών πράξεων που 
εκδόθηκαν από αυτό για τα έτη 2011 έως και 201723 αποτυπώνεται στο γράφημα 4. 

Η  μεγάλη  πτώση  στον  αριθμό  των  πράξεων  κτήσης  της  ελληνικής  ιθαγένειας  που 
εκδόθηκαν  κατά  τα  έτη  2013  έως  και  2015  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  οι  σχετικές 
διατάξεις νόμου για μια μεγάλη κατηγορία υποθέσεων κρίθηκαν από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ) ως αντισυνταγματικές τον Φεβρουάριο του 201324 και σταμάτησε 
τόσο η έκδοση σχετικών πράξεων επί αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στην υπηρεσία 
και εκκρεμούσε η εξέτασή τους απ’ αυτήν όσο και η παραλαβή νέων αιτημάτων από 
τους ενδιαφερόμενους.

22 http://www.kallikratis.org/category/kallikratis/apokentrwmenes-dioikhseis/

23 Στοιχεία από τους απολογισμούς δράσης της υπηρεσίας που υποβάλλονται κάθε έτος. Για το  2017 
έχει γίνει έρευνα μέχρι τις 20/12/2017. Γίνεται μνεία μόνον των εκδοθεισών αποφάσεων και όχι άλλων 
δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα η εξυπηρέτηση κοινού ο όγκος της οποίας δεν καταγράφεται.

24 ΣτΕ 460/2013
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Γράφημα 3.4.1: Εκδοθείσες Πράξεις από το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας την περίοδο 2011 - 2017

Πηγή: Οι ετήσιοι απολογισμοί δράσης του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

Το παράδοξο βέβαια της όλης υπόθεσης που ήταν και διοικητικά αδόκιμο ήταν ότι οι 
αρμόδιες υπηρεσίες ειδοποιήθηκαν εγγράφως να παύσουν τις σχετικές εργασίες τους 
από τον Νοέμβριο του 2012 δηλαδή πριν τη δημοσίευση της εν λόγω απόφαση του ΣτΕ, 
με αφορμή τη διαρροή της απόφασης αυτής στον Τύπο25.

Τόσο το ανακύψαν νομικό ζήτημα όσο και η ξαφνική εντολή παύσης των εργασιών 
αλλά κυρίως η απροθυμία των κυβερνήσεων για την νομική αντιμετώπιση του όλου 
θέματος απονομής της ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών σε νέα βάση, που θα 
ήταν συμβατή με τις απόψεις του ΣτΕ περί συνταγματικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα 
την αδράνεια της υπηρεσίας για ένα μακρό χρονικό διάστημα, μέχρι τον Ιούλιο του 
2015, οπότε και δημοσιεύτηκε νέος νόμος με βάση τον οποίο τέθηκαν νέα κριτήρια και 
προβλεπόταν  και  ο  χειρισμός  των  εκκρεμοτήτων  που  είχαν  δημιουργηθεί  από  τον 
Νοέμβριο του 2012.

Με  αφορμή  αυτό  το  συμβάν  βλέπουμε  και  τον  τρόπο  που  επιδρά  στην 
αποτελεσματικότητα του Δημοσίου Τομέα όχι η χαμηλή ποιότητα νόμων ή η πολυνομία 
που εκτέθηκαν ως μερικές από τις αιτίες των προβλημάτων του ελληνικού δημοσίου 
στο προηγούμενο κεφάλαιο αλλά η πολιτική σκοπιμότητα26.

Πάντως,  σε  πανελλαδικό  επίπεδο,  η  αδράνεια  αυτή  αποτυπώνεται  και  στα 
συγκεντρωτικά  στοιχεία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  που  δίνεται  στον  παρακάτω 
πίνακα:

25 Με το με αριθμό 965/15-1-2012 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωνε τις αρμόδιες  
υπηρεσίες τα εξής: «Εν όψει προσεχούς δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας 
που αφορά στον έλεγχο της συνταγματικότητας των άρθρων 1Α και 24 του ν. 3838/2010, παρακαλείσθε 
όπως  αναστείλετε  τη  διαδικασία  απονομής  Ιθαγένειας  (υποβολή νέων  αιτημάτων,  εξέταση φακέλου, 
δημοσίευση  απόφασης,  ορκωμοσία,  εγγραφή  στα  δημοτολόγια)  όλων  των  σχετικών  αιτήσεων  που 
βασίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα...»

26 ttp://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/epta-logoi-giati-ste-kanei-lathos-me-tin-ithageneia-toy-gr-tsioyka
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Πίνακας 3.4.1: Αποφάσεις Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας 2011 - 2016

Πηγή:http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/StatsCategory2011-2016-
070217.pdf

Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα αποτυπώνονται σχηματικά στο γράφημα που 
ακολουθεί:

Γράφημα 3.4.2: Αριθμός αποφάσεων απονομής της ελληνικής ιθαγένειας κατά τα έτη 2011 - 
2016 (πανελλαδικά)

Πηγή: στοιχεία ΥΠΕΣ (Επεξεργασία του συντάκτη)

Από το 2011 έως και το 2015 στο τμήμα υπηρετούσαν δύο υπάλληλοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, ενώ από το 2016 έως σήμερα υπηρετούν τέσσερις, από τους οποίους δύο 
πανεπιστημιακής και δύο τεχνολογικής εκπαίδευσης.

3.5 Σύνοψη

Στο  Κεφάλαιο  αυτό  ορίσαμε  την  ελληνική  δημόσια  διοίκηση  ως  το  εξωτερικό 
περιβάλλον στο οποίο κινείται το υπό έρευνα τμήμα και είδαμε συνοπτικά τη θέση της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε σύγκριση με άλλες δημόσιες διοικήσεις του κόσμου 
μέσα από την κατάταξή της με βάση διαφόρους δείκτες μέτρησης διεθνών οργανισμών.

Τέλος γνωρίσαμε καλύτερα την οργανική μονάδα, το έργο της και τους ανθρώπους της 
που θα εξετάσουμε περαιτέρω μέσα από την έρευνα που παρουσιάζεται στο επόμενο 
κεφάλαιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μεθοδολογία Έρευνας

4.1 Εισαγωγή
Για να διαπιστωθεί το επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του εν λόγω 
Τμήματος, διενεργήθηκε επιστημονική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου του 
μοντέλου ServQual.

Συγκεκριμένα, εκτυπώθηκαν ογδόντα ερωτηματολόγια και τοποθετήθηκαν σε εμφανές 
σημείο  στον  χώρο  αναμονής  της  υπηρεσίας  όπου  παρέμειναν  καθ’ όλο  το  χρονικό 
διάστημα  διεξαγωγής  της  έρευνας,  δηλαδή  από  τις  24  Οκτωβρίου  2017  έως  30 
Νοεμβρίου 2017.

Κάθε  φορά  που  οι  υπάλληλοι  της  υπηρεσίας  ολοκλήρωναν  την  εξυπηρέτηση  μιας 
υπόθεσης, ζητούσαν από τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει και το ερωτηματολόγιο, 
δίνοντας παράλληλα και σύντομες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή του27.

Ταυτόχρονα και με σκοπό να αποτυπωθούν στην έρευνα και οι γνώμες των πολιτών που 
είχαν εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία σε παρελθόντα χρόνο και η υπόθεσή τους είχε 
ολοκληρωθεί,  καταρτίσθηκε και  ηλεκτρονική  μορφή του  εν  λόγω ερωτηματολογίου 
μέσω της εφαρμογής forms της google το οποίο εστάλη προς τους ερωτώμενους με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με μηνύματα διαμέσου των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. 
Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκαν πάνω από 110 αποστολές.

Συνολικά απαντήθηκαν 52 χειρόγραφα και 53 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

4.2 Το Μοντέλο SERVQUAL
Στο εν λόγω μοντέλο, το επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προκύπτει 
από την διαφορά μεταξύ της  αντιλαμβανόμενης  υπηρεσίας,  όπως  την αποκομίζει  ο 
πελάτης από τις προσδοκίες του για αυτές τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον πιο πάνω 
ορισμό, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα υπηρεσιών 
και αντιστρόφως. Η προσπάθεια των ερευνητών να θεμελιώσουν ένα μοντέλο μέτρησης 
της  ποιότητας  υπηρεσιών  περιελάμβανε  ποσοτικές  έρευνες  (Parasuraman  και  συν. 
1988)  σε  δύο πεδία  ερευνών,  των  προσδοκιών  και  των  αντιλήψεων αντίστοιχα.  Το 
μοντέλο SERVQUAL περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις:

● Υλικός Εξοπλισμός (tangibles): Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, το  σύνολο  της 
υλικοτεχνικής  υποδομής   και   του   εξοπλισμού   που   χρησιμοποιείται   από   την 
οργάνωση, καθώς επίσης και ό,τι αφορά την εμφάνιση των εργαζομένων.

● Αξιοπιστία  (reliability): Στη διάσταση αυτή εξετάζεται το αν η επιχείρηση τηρεί 
αυτά που υπόσχεται και αν παρέχει την υπηρεσία με ακρίβεια (με τον τρόπο που 
συμφωνήθηκε με τον πελάτη, χωρίς λάθη από την πρώτη φορά) και συνέπεια (στο 
χρόνο που έχει συμφωνηθεί).

● Ανταπόκριση (responsiveness): οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν 
τους πελάτες και να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα τους. Τους ενημερώνουν 
χωρίς καθυστέρηση για το χρόνο εξυπηρέτησης και την πιθανή ύπαρξη λάθους ή 
προβλήματος που αφορά την υπηρεσία.

27 Οι  Chiou  και  Shen  (2012)  πρότειναν  ότι  οι  πελάτες  συγκρίνουν  τις  προσδοκίες  και  την αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών αφού λάβουν την πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών
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● Ασφάλεια  (assurance):  Στη  διάσταση  αυτή  εξετάζεται  το  κατά  πόσο     η 
συμπεριφορά του προσωπικού δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης 
του πελάτη προς την οργάνωση. Οι εργαζόμενοι είναι πάντοτε ευγενικοί και έχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη.

● Ενσυναίσθηση  (empathy):  Στη  διάσταση  αυτή  εξετάζεται  το  κατά  πόσο  η 
επιχείρηση  κατανοεί  τα  προβλήματα  του  πελάτη  και  παρέχει  την  υπηρεσία  με 
σκοπό το μέγιστο δυνατό όφελος του. Αντιμετωπίζει με εξατομικευμένη προσοχή 
κάθε πελάτη και λειτουργεί έχοντας βολικό ωράριο για τον πελάτη.

Ωστόσο,  οι  διαστάσεις  που  εισηγήθηκαν  οι   Parasuraman  και  συν.(1988),  δεν 
καλύπτουν πάντα όλο το εύρος δράσης μιας οντότητας, αφού μπορεί να παρουσιασθούν 
ανάμεσα σε πολλές από αυτές μεγάλες διαφορές και χρειάζεται είτε να προστεθούν είτε 
να παραλειφθούν κάποια από τα προτεινόμενα στοιχεία του μοντέλου. Εξάλλου, οι ίδιοι 
οι  συγγραφείς  (Parasuraman  και  συν.,  1988,  σελ.  31)  ανέφεραν  πως  «το  μοντέλο 
SERVQUAL  μπορεί  να  υιοθετηθεί  και  να  συμπληρωθεί  ώστε  να  ταιριάζει  στα 
χαρακτηριστικά  ή  στις  συγκεκριμένες  ερευνητικές  ανάγκες  μιας  συγκεκριμένης 
επιχείρησης».

Δύο  αλληλοσυγκρουόμενα  προβλήματα,  που  πρέπει  να  αναφερθούν,  αφορούν  τις 
μεθόδους  μέτρησης  που βασίζονται  στη  σύγκριση ανάμεσα στις  προσδοκίες  και  τις 
αντίληψη που έχει ο πελάτης για την παροχή μιας υπηρεσίας. Από την μια πλευρά, όταν 
η μέτρηση των προσδοκιών πραγματοποιείται μετά τη λήψη της υπηρεσίας ή την ίδια 
χρονική στιγμή που λαμβάνεται  η υπηρεσία,  όπως συχνά συμβαίνει,  τότε αυτό που 
πραγματικά μετριέται δεν είναι η προσδοκία, αλλά το αποτέλεσμα της επιρροής από την 
ίδια την εμπειρία της παροχής της υπηρεσίας (Grönroos, 1998). Από την άλλη όμως, η 
προηγούμενη εμπειρία του πελάτη μπορεί να αλλάξει τις προσδοκίες του πελάτη. Οι 
προσδοκίες  που  πρέπει  να  μετρηθούν  είναι  οι  προσδοκίες  του  πελάτη  κατά  την 
διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, και όχι οι προσδοκίες πριν από τη λήψη αυτής, και 
να  συγκριθούν  με  την  αντίληψη  της  ποιότητας  που  έχει  διαμορφώσει  ο  πελάτης. 
Συνεπώς, η μέτρηση των προσδοκιών πριν από τη λήψη της υπηρεσίας δεν αποτελεί 
σωστή επιλογή (Grönroos, 1998).

Το εν  λόγω μοντέλο  έχει  τεθεί  υπό  αμφισβήτηση  από  διάφορους  ερευνητές  καθώς 
πολλές φορές δεν υποστηρίζεται η δομή των πέντε διαστάσεων ενώ άλλοι δεν θεωρούν 
αναγκαία τη μελέτη των στοιχείων που σχετίζονται  με τις  προσδοκίες των πελατών 
(Carman, 1990; Babakus and Boller, 1992). 

Το 1992 οι Cronin και Taylor ανέπτυξαν το δικό τους μοντέλο αξιολόγησης ποιότητας 
υπηρεσιών  βασισμένο  στις  επιδόσεις  και  όχι  στα  κενά  μεταξύ  αντιλήψεων  και 
προσδοκιών, χρησιμοποιώντας τις ίδιες είκοσι δύο ερωτήσεις του μοντέλου ServQual 
που  αφορούν  τις  αντιλήψεις  των  ερωτώμενων  και  αποκλείοντας  κάθε  ερώτηση 
αναφορικά με τις προσδοκίες τους. 

Το νέο αυτό μοντέλο ονομάστηκε ServPerf οι εν λόγω ερευνητές θεώρησαν ότι μπορεί 
να  εφαρμοστεί  καλύτερα  για  την  αξιολόγηση  της  ποιότητας  των  παρεχομένων 
υπηρεσιών, καθώς πίστευαν ότι οι αντιλήψεις των πελατών αντανακλώνται καλύτερα 
από την τρέχουσα επίδοση ενός οργανισμού και ότι οι προσδοκίες τους δεν είναι μέρος 
αυτού του συνόλου. 

Παρόλα  αυτά,  το  μοντέλο  ServQual  συνεχίζει  να  χρησιμοποιείται  ευρέως  για  τη 
μέτρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από οργανώσεις που ανήκουν σε 
διάφορους  τομείς,  όπως  νοσοκομεία,  πανεπιστήμια,  αστυνομικές  αρχές  κ.λπ. 
(Ramseook-Munhurrun & συν. 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παρουσίαση της Έρευνας

5.1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να καταγράψει τις διαφορές μεταξύ αντιλήψεων και 
προσδοκιών  πελατών  του  ΤΑΚΚΕ  Ημαθίας.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  105 
ερωτηθέντες.  Το ερωτηματολόγιο που βασίζεται  στο μοντέλο ServQual,  αποτελείται 
από 50 ερωτήσεις από τις οποίες οι πρώτες 6 αναφέρονται σε δημογραφικά στοιχεία 
ενώ οι υπόλοιπες 44 έχουν χωριστεί σε 2 κατηγορίες 22 ερωτήσεων, των προσδοκιών 
και  των  αντιλήψεων.  Επίσης  οι  ερωτήσεις  των  προσδοκιών  και  των  αντιλήψεων 
δημιουργούν  22  ζεύγη  παραπλήσιων  ερωτήσεων  και  έτσι  αν  υπάρχει  σημαντική 
διαφορά  στις  απαντήσεις  αυτή  θα  θεωρηθεί  ότι  οφείλεται  ακριβώς  στη  διαφορά 
προσδοκίας αντίληψης και όχι σε κάποιον άλλο παράγοντα.

5.2 Περιγραφική Στατιστική

Προτού  μελετήσουμε  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  θα  παρουσιάσουμε  κάποια 
περιγραφικά στοιχεία για τους ερωτηθέντες.

5.2.1 Φύλο
Από  τα  105  άτομα  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα,  τα  54  (δηλαδή  το  51,4%  του 
δείγματος)  ήταν  γυναίκες  και  τα  51  άνδρες  (Το  48,6% του  δείγματος),  δηλαδή  τα 
ποσοστά αντρών και γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μοιρασμένα.

Γράφημα 5.2.1.1: Κατανομή κατά Φύλο

5.2.2 Ηλικία
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του δείγματος, κάτω των 18 ετών ήταν 6 άτομα 
(το 5,7% του δείγματος), 26 άτομα ήταν ηλικίας από 19 έως 30 έτη (το 24,8% του 
δείγματος), 32 από 31 έως 40 έτη (το 30,5% του δείγματος), 30 άτομα απάντησαν ότι 
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ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 41 έως 50 έτη (το 28,6% του δείγματος), 10 άτομα 
ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 51 έως 60 έτη (το 9,5% του δείγματος) και μόνον 1 
άτομο είχε ηλικία από 61 έτη και άνω (το 1% του δείγματος), παρατηρούμε δηλαδή ότι 
μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα είχαν οι πολύ μικρές και οι πολύ μεγάλες 
ηλικίες.

Γράφημα 5.2.2.1: Κατανομή κατά Ηλικία

5.2.3 Δήμος Κατοικίας
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα,  δηλαδή 64 άτομα (61% του 
δείγματος)  ήταν κάτοικοι  του Δήμου Βέροιας,  δηλαδή του μεγαλύτερου Δήμου του 
Νομού Ημαθίας,  ο οποίος αποτελεί και την πρωτεύουσά του. 24 άτομα (22,9% του 
δείγματος) ήταν κάτοικοι Νάουσας και 17 άτομα (16,2% του δείγματος) προέρχονταν 
από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, τον μικρότερο Δήμο του Ν. Ημαθίας.

Γράφημα 5.2.3.1: Κατανομή κατά Δήμο Κατοικίας

5.2.4 Μορφωτικό Επίπεδο
Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, οι 10 από τους 105 ερωτώμενους 
δήλωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει το Δημοτικό, οι 15 από τους 105 Γυμνάσιο, Λύκειο ή 
ΙΕΚ έχουν ολοκληρώσει 41 από τα 105 άτομα του δείγματος. 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν ότι είναι οι 29 από τα 105 άτομα του 
δείγματος ενώ 10 από τους 105 δήλωσαν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.
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Γράφημα 5.2.4.1: Κατανομή κατά Μορφωτικό Επίπεδο

5.2.5 Σχέση ερωτώμενων με το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας
Με  την  ερώτηση  αυτή  κρίθηκε  σκόπιμη  η  διαίρεση  του  δείγματος  σε  τέσσερις 
κατηγορίες, ώστε να ερευνηθεί κατά πόσον οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις της κάθε 
κατηγορίας διαφέρουν ή όχι μεταξύ τους, και όσον αφορά τους εξωτερικούς πελάτες, 
να ερευνηθεί εάν υφίστανται αυτές οι διαφορές ανάλογα με τη φάση συναλλαγής τους 
με την οντότητα που ερευνάται.

Η πρώτη κατηγορία που σχηματίσθηκε ήταν οι Εργαζόμενοι του Τμήματος οι οποίοι 
είναι 4 (3,8% του δείγματος). Η δεύτερη ομάδα είναι οι άνθρωποι που παρουσιάσθηκαν 
στο Τμήμα για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με  θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος 
και ονομάζονται «Επισκέπτες». Οι Επισκέπτες ήταν  42 άτομα (40,2% του δείγματος). 
Τρίτη κατηγορία ήταν οι άνθρωποι που κυρίως είχαν υποβάλει αίτηση σε παρελθόντα 
χρόνο  και  η  υπόθεσή  τους  είχε  ολοκληρωθεί.  Οι  «Αιτηθέντες  με  ολοκληρωμένη 
υπόθεση» ήταν 30 (28,6% του δείγματος). Η τέταρτη και τελευταία ομάδα ήταν αυτοί 
που είχαν υποβάλει αίτημα και η υπόθεσή τους δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη από την 
υπό έρευνα υπηρεσία. Οι «Αιτηθέντες σε αναμονή ολοκλήρωσης υπόθεσης» ήταν 29 
(27,6 % του δείγματος).
Γράφημα 5.2.5.1: Κατανομή Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών

5.2.6 Χώρα Καταγωγής
Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν άτομα που κατάγονταν (συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας) από 13 χώρες του κόσμου. ~ 35 ~
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Οι περισσότεροι από τα 105 άτομα του δείγματος, δηλαδή 60 άτομα, κατάγονται από 
την Αλβανία ενώ η αμέσως επόμενη πιο πολυπληθής ομάδα αποτελείται από 20 άτομα 
κατάγονται από την Ελλάδα. 

Ακολουθούν με πολύ μικρά ποσοστά εκπροσώπησης το Ουζμπεκιστάν, η Ρωσία και η 
Γεωργία με 3 άτομα, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία με 2 άτομα ενώ από 
Κύπρο, Ιταλία, ΗΠΑ, Μαυροβούνιο και Πολωνία ήταν 1 άτομο.

Παρατηρούμε ότι η Αλβανία ως χώρα καταγωγής υπερεκπροσωπείται σε σχέση με τις 
άλλες χώρες καταγωγής, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, καθώς σύμφωνα 
με  τις  στατιστικές  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  οι  περισσότεροι  από  τους  μισούς 
αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα είναι πολίτες της χώρας αυτής.28

Γράφημα 5.2.6.1: Κατανομή κατά Χώρα Καταγωγής 

28Πληροφορίες  μπορεί  να  αναζητήσει  και  να  βρει  κανείς  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου 
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  (http://immigration.gov.gr/miniaia-statistika-stoixeia).  Σύμφωνα με  άρθρο 
του Βήματος (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=795716)  και με βάση στατιστικά στοιχεία του 
υπουργείου Εσωτερικών (19 Απριλίου 2016)  οι  πιο πολυπληθείς ομάδες αλλοδαπών που κατοικούσαν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αριθμούσαν 557.476 άτομα,   προέρχονται από: Αλβανία (387.023 άτομα - 
69,72% του συνολικού πληθυσμού),  Ουκρανία (19.595),  Γεωργία (18.334),  Πακιστάν (16.578),  Ινδία 
(14.357),  Αίγυπτο  (12.084),  Φιλιππίνες  (10.468),  Μολδαβία  (9.092),  Μπαγκλαντές  (6.301),  Συρία 
(5.799), Κίνα (4.840), Σερβία (2.968)
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Πίνακας 5.2.1: Κατανομή Συχνοτήτων

Φύλο 105 Σχέση με ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 105

Άντρας 54 51,43% Εργαζόμενος 4 3,81%

Γυναίκα 51 48,57% Επισκέπτης 42 40,00%
10
5

100,00
% Αιτηθείς - Αναμονή 30 28,57%

Ηλικία 105 Αιτηθείς - Ολοκλήρωση 29 27,62%

Κάτω των 18 6 5,71% 10
5

100,00
%

19 έως 30 26 24,76% Xώρα Kαταγωγής 105

31 έως 40 32 30,48% Αλβανία 60 57,14%

41 έως 50 30 28,57% Ελλάδα 20 19,05%

51 έως 60 10 9,52% Άλλο 5 4,76%

Άνω των 61 1 0,95% Γεωργία 3 2,86%
10
5

100,00
% Ουζμπεκιστάν 3 2,86%

Δήμος Κατοικίας 105 Ρωσία 3 2,86%

Αλεξάνδρειας 17 16,19% Βουλγαρία 2 1,90%

Βέροιας 64 60,95% Μολδαβία 2 1,90%

Νάουσας 24 22,86% Ρουμανία 2 1,90%
10
5

100,00
% ΗΠΑ 1 0,95%

Μορφωτικό Επίπεδο 105 Ιταλία 1 0,95%

α. Δημοτικό 10 9,52% Κύπρος 1 0,95%

β. Γυμνάσιο 15 14,29% Μαυροβούνιο 1 0,95%

γ. Λύκειο/ΙΕΚ 41 39,05% Πολωνία 1 0,95%

δ. ΤΕΙ/ΑΕΙ 29 27,62% 10
5

100,00
%

ε. Μεταπτυχιακό 10 9,52%

στ. Δεν έχω πάει σχολείο 0 0,00%
10
5

100,00
%
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5.3 Τα Ευρήματα της Έρευνας

5.3.1 Συνολική Εικόνα
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση για τις Προσδοκίες και τις Αντιλήψεις του συνόλου του δείγματος όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά την εξυπηρέτησή του από την υπηρεσία.
Πίνακας 5.3.1.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για το Σύνολο

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΔΟΚΙΕΣ (EXPECTATIONS) ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ (PERCEPTIONS)

ΚΕΝΟ 
ΕΡΩΤΗ
ΣΗΣ (P 

- E)

ΚΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤ
ΑΣΗΣ

ΕΡΩΤ
ΗΣΗ

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Σ

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Σ

ΕΡΩΤΗ
ΣΗ

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Σ

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣ
ΗΣ

Υλικά Στοιχεία 
(Tangibles)

E1 6,35

5,93

P1 5,48

5,73

-0,88

-0,20
E2 5,85 P2 5,56 -0,29

E3 5,75 P3 6,16 0,41

E4 5,76 P4 5,71 -0,05

Αξιοπιστία 
(Reliability)

E5 6,12

6,39

P5 6,02

6,07

-0,10

-0,32

E6 6,40 P6 6,10 -0,30

E7 6,43 P7 6,11 -0,31

E8 6,48 P8 5,87 -0,61

E9 6,53 P9 6,25 -0,29

Ανταπόκριση 
(Responsivenes

s)

E10 6,46

6,36

P10 6,09

6,12

-0,37

-0,25
E11 6,33 P11 6,07 -0,27

E12 6,48 P12 6,30 -0,18

E13 6,19 P13 6,02 -0,17

Ασφάλεια 
(Assurance)

E14 6,50

6,45

P14 6,20

6,26

-0,30

-0,19
E15 6,52 P15 6,13 -0,39

E16 6,40 P16 6,40 0,00

E17 6,39 P17 6,31 -0,08

Ενσυναίσθηση 
(Empathy)

E18 6,20

6,06

P18 6,14

5,98

-0,06

-0,07

E19 6,39 P19 6,30 -0,10

E20 6,29 P20 6,09 -0,20

E21 5,58 P21 5,59 0,01

E22 5,83 P22 5,81 -0,02

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούσαν προσδοκίες του δείγματος, τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία συγκέντρωσαν κατά σειρά οι ερωτήσεις: Ε9 (Τήρηση αρχείου) με μέσο όρο 
βαθμολογίας 6,53, Ε15 (Ασφάλεια συναλλαγών) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,52, Ε14 
(Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης) με 6,50, Ε12 (Προθυμία εξυπηρέτησης) με 6,48 
και Ε8 (Παροχή υπηρεσιών στον υποσχεμένο χρόνο) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,48 και 
τη χαμηλότερη οι ερωτήσεις Ε21 (Λειτουργία με βάση τα συμφέροντα των πολιτών) με 
μέσο όρο βαθμολογίας  5,58,  Ε3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) με  βαθμολογία 
5,75, Ε4 (Καλαισθησία υλικών μέσων) με 5,76, Ε22 (Γνώση αναγκών πολιτών) με 5,83, 
και Ε2 (Καλαισθησία γραφείων) με 5,85.~ 38 ~
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούσαν τις Αντιλήψεις του δείγματος, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά τη συναλλαγή του κάθε ερωτώμενου με τους υπαλλήλους της 
υπηρεσίας,  την  υψηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  οι  ερωτήσεις  P16  (Ευγένεια 
υπαλλήλων) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,40, P17 (Κατοχή απαραίτητων γνώσεων) με 
βαθμολογία  6,31,  P12  (Προθυμία  για  εξυπηρέτηση)  και  P19  (Τήρηση  κατάλληλου 
ωραρίου) με βαθμολογία 6,30 και P9 (Τήρηση αρχείου) με 6,25, ενώ τη χαμηλότερη οι 
ερωτήσεις  P1  (Σύγχρονος  εξοπλισμός)  με  μέσο  όρο  βαθμολόγησης  5,48,  P2 
(Καλαισθησία γραφείων) με 5,56 βαθμούς, P21 (Λειτουργία με βάση το συμφέρον των 
πολιτών) με βαθμολογία 5,59, P4 (Καλαίσθητα έντυπα) με μέσο όρο βαθμολογίας 5,71 
και P22 (Γνώση των αναγκών των πολιτών) με 5,81.

Γράφημα 5.3.1.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για το 
Σύνολο

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κενών  που  παρουσιάστηκαν  από  τη  σύγκριση 
αντιλήψεων και προσδοκιών του δείγματος είναι αρνητικά. Δηλαδή οι αντιλήψεις των 
ερωτώμενων κατά κύριο λόγο δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες τους.

Ειδικότερα,  τα  μεγαλύτερα  αρνητικά  κενά  παρουσιάστηκαν  στις  ερωτήσεις:  1 
(Σύγχρονος εξοπλισμός) -0,88, 8 (Παροχή υπηρεσίας στον υποσχεμένο χρόνο) -0,61, 15 
(Ασφάλεια στις συναλλαγές) -0,39, 7 (Παροχή υπηρεσιών με σωστό τρόπο από την 
πρώτη στιγμή) -0,31 και 10 (Ακριβής χρόνος παροχής υπηρεσιών) -0,37.

Θετικά κενά παρουσιάστηκαν στις ερωτήσεις Ε3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) 
με 0,41, Ε21 (λειτουργία προς όφελος των πολιτών) 0,01 ενώ στην ερώτηση 16 δεν 
υπήρχε κενό, καθώς η βαθμολογία που δόθηκε για τις αντιλήψεις ήταν ίδια με αυτήν 
που δόθηκε για τις προσδοκίες. Τα μικρότερα αρνητικά κενά εντοπίζονται στα ζεύγη 
ερωτήσεων  22 (Γνώση αναγκών πολιτών) -0,02 και 4 (Καλαισθησία εντύπων)  -0,05.

Όσον αφορά τη βαθμολογία των προσδοκιών των ερωτώμενων από τις υπηρεσίες του 
δημόσιου τομέα, ανά διάσταση, η Ασφάλεια συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
με  μέσο  όρο  6,45  ενώ  η  διάσταση  Υλικά  Στοιχεία  συγκέντρωσε  τη  χαμηλότερη 
βαθμολογία με μέσο όρο 5,93.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, η βαθμολογία που έλαβε η διάσταση της Ασφάλεια 
προηγείται όλων με 6,26 βαθμούς ενώ τελευταία είναι η διάσταση των Υλικών Μέσων 
με μέσο όρο βαθμολόγησης 5,73.
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Το  μεγαλύτερο  κενό  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  Αξιοπιστίας  (-0,32)  και  το 
μικρότερο στη διάσταση της Ενσυναίσθησης (-0,07). 

Γράφημα 5.3.1.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για το 
Σύνολο
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5.3.2 Εσωτερικοί Πελάτες (Εργαζόμενοι στο Τμήμα)
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση  για  τις  Προσδοκίες  και  τις  Αντιλήψεις  των  Εσωτερικών  Πελατών 
(Εργαζόμενοι στο Τμήμα).
Πίνακας 5.3.2.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για τους Εργαζόμενους

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ερώτη
ση

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions

)

 Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν - 
Προσδοκιώ
ν (Pi - Ei)

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψεων 

- 
Προσδοκιώ
ν (Pi - Ei)

Υλικά 
Στοιχεία 

(Tangibles)

1 6,75 5,75 -1,00

6,31 6,06 -0,25
2 6 5,75 -0,25

3 6,5 6,5 0,00

4 6 6,25 0,25

Αξιοπιστία 
(Reliability)

5 6,5 6,75 0,25

6,65 6,65 0,00

6 7 6,75 -0,25

7 7 6,75 -0,25

8 6,25 6,25 0,00

9 6,5 6,75 0,25

Ανταπόκρισ
η 

(Responsive
ness)

10 6 6 0,00

6,31 6,56 0,25
11 6,5 6,5 0,00

12 6,5 7 0,50

13 6,25 6,75 0,50

Ασφάλεια 
(Assurance)

14 6,5 6,75 0,25

6,50 6,56 0,06
15 6,5 6,5 0,00

16 6,5 6,75 0,25

17 6,5 6,25 -0,25

Ενσυναίσθη
ση 

(Empathy)

18 6,25 6,75 0,50

5,90 6,75 0,85

19 6,25 6,75 0,50

20 6,25 7 0,75

21 5,75 6,5 0,75

22 5 6,75 1,75

Μέσες Τιμές: 6,34 6,52 0,18

Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  προσδοκίες  των  εργαζομένων,  τη 
μεγαλύτερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  κατά  σειρά  οι  ερωτήσεις:  Ε6  (Ειλικρινές 
ενδιαφέρον) και Ε7 (Σωστή παροχή υπηρεσιών από την πρώτη στιγμή) με μέσο όρο 
βαθμολογίας  7,  Ε1  (Σύγχρονος  εξοπλισμός)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  6,75,  E3 
(Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων), E5 (Όταν μια υπηρεσία υπόσχεται κάτι, το κάνει), 
E9  (Ακριβής  τήρηση  αρχείων),  E11  (Γρήγορες  υπηρεσίες),  E12  (Προθυμία 
Εξυπηρέτησης),  E14 (Συμπεριφορά που εμπνέει  εμπιστοσύνη),  E15 (Ασφάλεια στις 
συναλλαγές),  E16  (Ευγένεια)  και  E17  (Γνώσεις)  με  6,50  και  τη  χαμηλότερη  οι 
ερωτήσεις:  Ε22  (Γνώση  αναγκών  πολιτών)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  5,  Ε21 
(Λειτουργία  με  βάση  τα  συμφέροντα  των  πολιτών)  με  βαθμολογία  5,75,  Ε2 
(Καλαισθησία γραφείων) με 6, Ε4 (Καλαισθησία εντύπων) με 6, και Ε10 (Ενημέρωση 
για ακριβή χρόνο εξυπηρέτησης) με 6.
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Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  τις  Αντιλήψεις  των  εργαζομένων  στην 
υπηρεσία,  την  υψηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  οι  ερωτήσεις  P10  (Προθυμία 
εξυπηρέτησης) και P20 (Ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πολίτη) με μέσο όρο βαθμολογίας 
7,  ενώ σε γενικές  γραμμές  η βαθμολόγησή τους για όλες τις  υπόλοιπες απαντήσεις 
κυμάνθηκε μεταξύ 6,25 και 6,75 με εξαίρεση τις ερωτήσεις P1 (Σύγχρονος εξοπλισμός) 
που έχει  μέσο όρο βαθμολογίας  5,75,  P2 (Καλή αισθητική γραφείων)  με μέσο όρο 
βαθμολογίας 5,75 και P10 (Ενημέρωση για ακριβή χρόνο παροχής των υπηρεσιών) με 
6.

Τα μεγαλύτερα αρνητικά κενά εμφανίζονται στην ερώτηση 1 (Σύγχρονος εξοπλισμός 
γραφείων)  με  κενό  -1  ενώ  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  ερωτήσεις  οι  αντιλήψεις  τους 
ξεπερνούν τις  προσδοκίες τους  και  εμφανίζονται  θετικές διαφορές,  με εξαίρεση τις 
ερωτήσεις  2  (Καλαίσθητα  γραφεία),  6  (Ειλικρινές  ενδιαφέρον  για  επίλυση 
προβλημάτων), 7 (Παροχή υπηρεσιών με σωστό τρόπο, από την πρώτη φορά) και 17 
(Επάρκεια  γνώσεων  υπαλλήλων)  όπου  οι  αντιλήψεις  τους  υπολείπονται  των 
προσδοκιών τους κατά 0,25.

Γράφημα 5.3.2.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για 
την κατηγορία «Εργαζόμενοι»

Όσον  αφορά  τη  βαθμολογία  των  προσδοκιών  των  Εσωτερικών  πελατών  από  τις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ανά διάσταση, η Αξιοπιστία (Reliability) συγκέντρωσε 
τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  με  μέσο  όρο  6,65  ενώ  η  διάσταση  Ενσυναίσθηση 
συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία με μέσο όρο 5,90.

Όσον  αφορά  τις  αντιλήψεις  τους,  η  βαθμολογία  που  έλαβε  η  διάσταση  της 
Ενσυναίσθηση προηγείται όλων με 6,75 βαθμούς ενώ τελευταία είναι η διάσταση των 
Υλικών Μέσων με μέσο όρο βαθμολόγησης 6,06.

Το μεγαλύτερο αρνητικό κενό παρατηρείται  στη διάσταση των Υλικών Στοιχείων (-
0,32) και το μεγαλύτερο θετικό κενό στη διάσταση της Ενσυναίσθησης (0,85). 

Γράφημα 5.3.2.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση για 
την κατηγορία «Εργαζόμενοι»
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5.3.3 Εξωτερικοί Πελάτες
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση για τις Προσδοκίες και τις Αντιλήψεις των Εξωτερικών Πελατών.

Πίνακας 5.3.3.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για τους Εξωτερικούς Πελάτες

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Εξωτερικοί Πελάτες

Ερώτησ
η

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν - 
Προσδοκι
ών (Pi - Ei)

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψε

ων - 
Προσδοκι
ών (Pi - 

Ei)

Υλικά 
Στοιχεία 

(Tangibles)

1 6,34 5,47 -0,87

5,91 5,72 -0,20
2 5,84 5,55 -0,29

3 5,72 6,15 0,43

4 5,75 5,69 -0,06

Αξιοπιστία 
(Reliability)

5 6,11 5,99 -0,12

6,38 6,05 -0,34

6 6,38 6,07 -0,31

7 6,41 6,09 -0,32

8 6,49 5,85 -0,63

9 6,53 6,23 -0,31

Ανταπόκριση 
(Responsiven

ess)

10 6,48 6,09 -0,39

6,37 6,10 -0,27
11 6,33 6,05 -0,28

12 6,48 6,27 -0,21

13 6,19 5,99 -0,20

Ασφάλεια 
(Assurance)

14 6,50 6,18 -0,33

6,45 6,25 -0,20
15 6,52 6,12 -0,41

16 6,40 6,39 -0,01

17 6,39 6,32 -0,07

Ενσυναίσθησ
η (Empathy)

18 6,20 6,12 -0,08

6,06 5,95 -0,11

19 6,40 6,28 -0,12

20 6,29 6,05 -0,24

21 5,57 5,55 -0,02

22 5,86 5,77 -0,09

Μέσες Τιμές: 6,24 6,01 -0,22

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούσαν τις Προσδοκίες των Εξωτερικών Πελατών, 
τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  κατά  σειρά  οι  ερωτήσεις:  E9  (Ακριβής 
τήρηση αρχείων) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,53, E15 (Ασφάλεια στις συναλλαγές) με 
6,52, E14 (Συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη) με 6,50, Ε8 (Παροχή υπηρεσιών 
στο υποσχεμένο χρονικό διάστημα) με 6,49 και Ε10 (Ενημέρωση για ακριβή χρόνο 
εξυπηρέτησης)  και  E12  (Προθυμία  Εξυπηρέτησης)  με  6,48 και  τη  χαμηλότερη  οι 
ερωτήσεις:  Ε22  (Γνώση  αναγκών  πολιτών)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  5,86,  Ε2 
(Καλαισθησία γραφείων) με 5,84, Ε4 (Καλαισθησία εντύπων) με 5,75, E3 (Αξιοπρεπής 
εμφάνιση  υπαλλήλων)  με  5,72  και  Ε21  (Λειτουργία  με  βάση  τα  συμφέροντα  των 
πολιτών) με βαθμολογία 5,57.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούσαν τις Αντιλήψεις των Εξωτερικών Πελατών 
της υπηρεσίας, την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν τα στοιχεία: P16 (Ευγένεια) ~ 44 ~
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με μέσο όρο βαθμολογίας 6,39,  P17 (Γνώσεις) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,32,  P19 
(Ωράριο  λειτουργίας)  με  βαθμολογία  6,28,  P12  (Προθυμία  Εξυπηρέτησης)  με 
βαθμολογία 6,27 και P9 (Ακριβής τήρηση αρχείου) με βαθμολογία 6,23.

Τα  μεγαλύτερα  αρνητικά  κενά  (χάσματα)  μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  των 
εξωτερικών  πελατών  εμφανίζονται  στα  εξής  ζεύγη  ερωτήσεων:  1  (Σύγχρονος 
εξοπλισμός) με κενό -0,87, 8 (Παροχή υπηρεσιών στο υποσχεμένο διάστημα) με κενό 
-0,63, 15 (Ασφάλεια στις συναλλαγές) με κενό -0,41, 10 (Ενημέρωση για τον ακριβή 
χρόνο  παροχής  των  υπηρεσιών)  με  κενό  -0,39  και  14  (Συμπεριφορά  που  εμπνεει 
εμπιστοσύνη)  χάσμα  μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  -0,33   ενώ  στο  ζεύγος 
ερωτήσεων  του  στοιχείου  3  (Αξιοπρεπής  εμφάνιση  υπαλλήλων)  οι  αντιλήψεις  των 
εξωτερικών πελατών ξεπερνούν τις προσδοκίες τους  και εμφανίζεται θετική διαφορά 
0,43. 

Γράφημα 5.3.3.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για 
την κατηγορία «Εξωτερικοί Πελάτες»

Όσον  αφορά  τη  βαθμολογία  των  προσδοκιών  των  Εξωτερικών  πελατών  από  τις 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ανά διάσταση, η Ασφάλεια (Assurance) συγκέντρωσε 
τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  με  μέσο  όρο  6,45  ενώ  η  διάσταση  Υλικά  Στοιχεία 
(Tangibles) συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία με μέσο όρο 5,91.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, η βαθμολογία που έλαβε η διάσταση της Ασφάλεια 
(Assurance)  προηγείται  όλων με 6,25 βαθμούς ενώ τελευταία είναι η διάσταση των 
Υλικών Μέσων (Tangibles) με μέσο όρο βαθμολόγησης 5.72.

Το  μεγαλύτερο  αρνητικό  κενό  (-0,34)  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  Αξιοπιστίας 
(Reliability)  και  το  μικρότερο  αρνητικό  κενό  -0,11  βαθμών  στη  διάσταση  της 
Ενσυναίσθησης (Empathy).

Γράφημα 5.3.3.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση για 
την κατηγορία «Εξωτερικοί Πελάτες»
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5.3.4 Επισκέπτες
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση  για  τις  Προσδοκίες  και  τις  Αντιλήψεις  της  πρώτης  υποκατηγορίας  των 
Εξωτερικών Πελατών, των Επισκεπτών της υπηρεσίας.

Πίνακας 5.3.4.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για τους Επισκέπτες

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ερώτη
ση

Προσδοκίες 
(Expectations)

Αντιλήψεις 
(Perceptions

)

Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν - 
Προσδοκι
ών (Pi - Ei)

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν - 
Προσδοκι

ών (Pi - Ei)

Υλικά 
Στοιχεία 

(Tangibles)

1 6,26 5,50 -0,76

5,79 5,65 -0,14
2 5,86 5,50 -0,36

3 5,43 6,00 0,57

4 5,60 5,60 0,00

Αξιοπιστία 
(Reliability)

5 6,12 5,64 -0,48

6,28 5,80 -0,48

6 6,19 5,81 -0,38

7 6,29 6,05 -0,24

8 6,40 5,57 -0,83

9 6,40 5,95 -0,45

Ανταπόκρισ
η 

(Responsive
ness)

10 6,33 5,98 -0,36

6,17 5,90 -0,27
11 6,14 5,95 -0,19

12 6,31 5,90 -0,40

13 5,88 5,76 -0,12

Ασφάλεια 
(Assurance)

14 6,33 5,98 -0,36

6,30 6,05 -0,25
15 6,38 5,98 -0,40

16 6,17 6,24 0,07

17 6,31 6,00 -0,31

Ενσυναίσθη
ση 

(Empathy)

18 6,02 5,67 -0,36

5,90 5,56 -0,34

19 6,19 5,90 -0,29

20 6,02 5,43 -0,60

21 5,50 5,29 -0,21

22 5,74 5,50 -0,24

Μέσες Τιμές: 6,09 5,79 -0,29

Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούν  τις  Προσδοκίες  των  Επισκεπτών,  τη 
μεγαλύτερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  κατά  σειρά  οι  ερωτήσεις: Ε8  (Παροχή 
υπηρεσιών στο υποσχεμένο χρονικό διάστημα) και E9 (Ακριβής τήρηση αρχείων) με 
μέσο  όρο  βαθμολογίας  6,40,  E15  (Ασφάλεια  στις  συναλλαγές)  με  6,38,  Ε10 
(Ενημέρωση  για  ακριβή  χρόνο  εξυπηρέτησης)  και  E14  (Συμπεριφορά  που  εμπνέει 
εμπιστοσύνη) με 6,33, E12 (Προθυμία Εξυπηρέτησης) και Ε17 (Επάρκεια Γνώσεων) με 
6,31 και Ε7 (Παροχή υπηρεσίας με σωστό τρόπο από την πρώτη στιγμή) με 6,29. Τη 
χαμηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  οι  ερωτήσεις:  E3  (Αξιοπρεπής  εμφάνιση 
υπαλλήλων) με μέσο όρο βαθμολογίας 5,43, Ε21 (Λειτουργία με βάση τα συμφέροντα 
των πολιτών) με βαθμολογία 5,50, Ε4 (Καλαισθησία εντύπων) με 5,60, Ε22 (Γνώση 
αναγκών πολιτών) με  5,74 και Ε2 (Καλαισθησία γραφείων) με 5,86 βαθμούς. 
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Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  τις  Αντιλήψεις  των  Επισκεπτών  της 
υπηρεσίας,  την  υψηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  τα  στοιχεία:  P16  (Ευγένεια 
υπαλλήλων) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,24, Ρ7 (Παροχή υπηρεσίας με σωστό τρόπο 
από την πρώτη στιγμή) 6,05, Ρ3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) και P17 (Επάρκεια 
γνώσεων)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  6,  P10  (Ενημέρωση  για  ακριβή  χρόνο 
εξυπηρέτησης),  Ρ14  (Συμπεριφορά  υπαλλήλων  που  εμπνέει  εμπιστοσύνη)  και  Ρ15 
(Ασφάλεια στις συναλλαγές) με βαθμολογία 5,98, και P9 (Ακριβής τήρηση αρχείου) 
και  Ρ11  (Γρήγορη  παροχή  υπηρεσιών)  με  βαθμολογία  5,95.  Τη  χαμηλότερη 
βαθμολογία, όσον αφορά τις Αντιλήψεις των Επισκεπτών της υπηρεσίας συγκέντρωσαν 
οι εξής ερωτήσεις: P21 (Λειτουργία με βάση το συμφέρον των πολιτών) 5,29 βαθμοί, 
P20 (Ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πολίτη) 5,43 βαθμοί, P1 (Σύγχρονος εξοπλισμός), P2 
(Καλαίσθητα γραφεία), P22 (Γνώση αναγκών πολιτών) 5,50, P8 (Παροχή υπηρεσιών 
στο υποσχεμένο χρονικό διάστημα) 5,57 και P4 (Καλαίσθητα έντυπα) 5,60.

Τα  μεγαλύτερα  αρνητικά  κενά  (χάσματα)  μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  των 
Επισκεπτών  εμφανίζονται  στα  εξής  ζεύγη  ερωτήσεων:  8  (Παροχή  υπηρεσιών  στο 
υποσχεμένο διάστημα)  με  κενό  -0,83,  1  (Σύγχρονος  εξοπλισμός)  με  κενό -0,76,  20 
(Ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πολίτη) με κενό -0,60, 5 (Τήρηση υποσχέσεων) με κενό 
-0,48 και  9 (Επιμελής τήρηση αρχείων) με χάσμα μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών 
-0,33  ενώ στο ζεύγος ερωτήσεων του στοιχείου 3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) 
και του στοιχείου 16 (Ευγένεια προσωπικού) οι αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών 
ξεπερνούν τις προσδοκίες τους  και εμφανίζεται θετική διαφορά 0,57 και 0,07 βαθμών 
αντίστοιχα.
Γράφημα 5.3.4.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για 
την κατηγορία «Επισκέπτες»

Όσον αφορά τη βαθμολογία των προσδοκιών των Επισκεπτών από τις υπηρεσίες του 
δημόσιου τομέα, ανά διάσταση, η Ασφάλεια (Assurance) συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία με μέσο όρο 6,30 ενώ η διάσταση Υλικά Στοιχεία (Tangibles) συγκέντρωσε 
τη χαμηλότερη βαθμολογία με μέσο όρο 5,79.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, η βαθμολογία που έλαβε η διάσταση της Ασφάλειας 
(Assurance)  προηγείται  όλων με  6,05 βαθμούς ενώ τελευταία είναι  η  διάσταση της 
Ενσυναίσθησης (Empathy) με μέσο όρο βαθμολόγησης 5,56.

Το  μεγαλύτερο  αρνητικό  κενό  (-0,48)  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  Αξιοπιστίας 
(Reliability) και το μικρότερο αρνητικό κενό -0,14 βαθμών στη διάσταση των Υλικών 
Στοιχείων (Tangibles).
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Γράφημα 5.3.4.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση για 
την κατηγορία «Επισκέπτες»
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5.3.5 Αιτηθέντες με Ολοκληρωμένη Υπόθεση
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση  για  τις  Προσδοκίες  και  τις  Αντιλήψεις  της  δεύτερης  υποκατηγορίας  των 
Εξωτερικών Πελατών, των πολιτών που έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα στην υπηρεσία 
και η υπόθεσή τους έχει ολοκληρωθεί.
Πίνακας 5.3.5.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για τους Αιτηθέντες με Ολοκληρωμένη Υπόθεση

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Ερώτησ
η

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψε

ων - 
Προσδοκι
ών (Pi - 

Ei)

Προσδοκίες 
(Expectations

)

Αντιλήψεις 
(Perceptions)

Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν - 
Προσδοκι
ών (Pi - Ei)

Υλικά 
Στοιχεία 

(Tangibles)

1 6,24 5,47 -0,76

5,83 5,69 -0,14
2 5,75 5,51 -0,24

3 5,69 6,16 0,47

4 5,65 5,61 -0,04

Αξιοπιστία 
(Reliability)

5 6,07 5,86 -0,21

6,38 5,92 -0,46

6 6,33 5,93 -0,40

7 6,41 6,01 -0,40

8 6,53 5,68 -0,85

9 6,57 6,11 -0,46

Ανταπόκρισ
η 

(Responsive
ness)

10 6,43 5,99 -0,44

6,30 5,99 -0,31
11 6,32 5,96 -0,36

12 6,44 6,14 -0,31

13 6,01 5,87 -0,14

Ασφάλεια 
(Assurance)

14 6,50 6,07 -0,43

6,47 6,18 -0,29
15 6,50 6,05 -0,44

16 6,44 6,36 -0,08

17 6,43 6,22 -0,21

Ενσυναίσθη
ση 

(Empathy)

18 6,15 5,94 -0,21

6,11 5,86 -0,24

19 6,33 6,14 -0,20

20 6,22 5,87 -0,35

21 5,90 5,61 -0,29

22 5,93 5,76 -0,17

Μέσες Τιμές: 6,22 5,93 -0,29

Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούν  τις  Προσδοκίες  των  «Αιτηθέντων  με 
Ολοκληρωμένη Υπόθεση», τη μεγαλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσαν κατά σειρά οι 
ερωτήσεις: E9 (Ακριβής τήρηση αρχείων) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,57, Ε8 (Παροχή 
υπηρεσιών στο υποσχεμένο χρονικό διάστημα) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,53,  E14 
(Συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη) και E15 (Ασφάλεια στις συναλλαγές) με 6,50, 
E12 (Προθυμία Εξυπηρέτησης) και Ε16 (Ευγένεια προσωπικού) με 6,44 βαθμούς και 
Ε10 (Ενημέρωση για ακριβή χρόνο εξυπηρέτησης) και Ε17 (Επάρκεια Γνώσεων) με 
6,43 βαθμούς. 

Τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι ερωτήσεις: Ε4 (Καλαισθησία εντύπων) 
με μέσο όρο βαθμολογίας 5,65, E3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) με βαθμολογία 
5,69,  Ε2  (Καλαισθησία  γραφείων)  με  5,75  βαθμούς,  Ε21  (Λειτουργία  με  βάση  τα ~ 50 ~
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συμφέροντα των πολιτών) με βαθμολογία 5,90 και Ε22 (Γνώση αναγκών πολιτών) με 
5,93 βαθμούς. 

Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  τις  Αντιλήψεις  των  «Αιτηθέντων  με 
Ολοκληρωμένη Υπόθεση», την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν τα στοιχεία: P16 
(Ευγένεια υπαλλήλων) με μέσο όρο βαθμολογίας 6,36, P17 (Επάρκεια γνώσεων) με 
μέσο όρο βαθμολογίας  6,22,  Ρ3 (Αξιοπρεπής εμφάνιση υπαλλήλων) με βαθμολογία 
6,16, Ρ12 (Προθυμία Εξυπηρέτησης) και Ρ19 (Ωράριο λειτουργίας) με βαθμολογία 6,14 
και P9 (Ακριβής τήρηση αρχείου) με 6,11 βαθμούς.

Τη  χαμηλότερη  βαθμολογία,  όσον  αφορά  τις  Αντιλήψεις  των  «Αιτηθέντων  με 
Ολοκληρωμένη  Υπόθεση»  συγκέντρωσαν  οι  εξής  ερωτήσεις:  P1  (Σύγχρονος 
εξοπλισμός) με μέσο όρο βαθμολογίας 5,47, P2 (Καλαίσθητα γραφεία) με μέσο όρο 
βαθμολογίας 5,47, P21 (Λειτουργία με βάση το συμφέρον των πολιτών) 5,61 βαθμοί, 
P8  (Παροχή  υπηρεσιών  στο  υποσχεμένο  χρονικό  διάστημα)  5,68  και  P22  (Γνώση 
αναγκών πολιτών) 5,76.

Τα  μεγαλύτερα  αρνητικά  κενά  (χάσματα)  μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  των 
«Αιτηθέντων με Ολοκληρωμένη Υπόθεση» εμφανίζονται στα εξής ζεύγη ερωτήσεων: 8 
(Παροχή  υπηρεσιών  στο  υποσχεμένο  διάστημα)  με  κενό  -0,85,  1  (Σύγχρονος 
εξοπλισμός)  με  κενό  -0,76,  9  (Ακριβής  τήρηση αρχείου)  -0.46,  15  (Ασφάλεια  στις 
συναλλαγές) -0,44 και 14 (Συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη) -0,43.
Γράφημα 5.3.5.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για 
την κατηγορία «Αιτηθέντες - Ολοκληρωμένη Υπόθεση»

Όσον  αφορά  τη  βαθμολογία  των  προσδοκιών  των  Αιτηθέντων  με  Ολοκληρωμένη 
Υπόθεση  από  τις  υπηρεσίες  του  δημόσιου  τομέα,  ανά  διάσταση,  η  Ασφάλεια 
(Assurance) συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία με μέσο όρο 6,47 ενώ η διάσταση 
Υλικά Στοιχεία (Tangibles) συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία με μέσο όρο 5,83.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, η βαθμολογία που έλαβε η διάσταση της Ασφάλειας 
(Assurance) προηγείται όλων με 6,18 βαθμούς ενώ τελευταία είναι η διάσταση Υλικά 
Στοιχεία (Tangibles) με μέσο όρο βαθμολόγησης 5,69.

Το  μεγαλύτερο  αρνητικό  κενό  (-0,46)  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  Αξιοπιστίας 
(Reliability) και το μικρότερο αρνητικό κενό -0,14 βαθμών στη διάσταση των Υλικών 
Στοιχείων (Tangibles). Δεν υπάρχουν θετικά χάσματα, δηλαδή σε όλες τις διαστάσεις οι 
Αντιλήψεις των ερωτώμενων υπολείπονται των προσδοκιών τους.
Γράφημα 5.3.5.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση για 
την κατηγορία «Αιτηθέντες - Ολοκληρωμένη Υπόθεση»~ 51 ~
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5.3.6 Αιτηθέντες σε Αναμονή Ολοκλήρωσης Υπόθεσης
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας ανά ερώτηση και ανά 
διάσταση  για  τις  Προσδοκίες  και  τις  Αντιλήψεις  της  τρίτης  υποκατηγορίας  των 
Εξωτερικών Πελατών, των πολιτών που έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα στην υπηρεσία 
και αναμένουν να ολοκληρωθεί η υπόθεσή τους.

Πίνακας 5.3.6.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση και 
Ερώτηση για τους Αιτηθέντες σε Αναμονή Ολοκλήρωσης Υπόθεσης

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ερώτησ
η

Προσδοκίες 
(Expectation

s)

Αντιλήψεις 
(Perception

s)

Διαφορά 
Αντιλήψεω

ν -
Προσδοκιώ
ν (Pi - Ei)

Προσδοκίες 
(Expectation

s)

Αντιλήψεις 
(Perception

s)

Διαφορά 
Αντιλήψεων 

- 
Προσδοκιώ
ν (Pi - Ei)

Υλικά 
Στοιχεία 

(Tangibles)

1 6,59 5,45 -1,14

6,11 5,78 -0,342 6,07 5,66 -0,41
3 5,79 6,10 0,31
4 6,00 5,90 -0,10

Αξιοπιστία 
(Reliability)

5 6,21 6,31 0,10

6,38 6,36 -0,02
6 6,48 6,41 -0,07
7 6,38 6,28 -0,10
8 6,38 6,28 -0,10
9 6,45 6,52 0,07

Ανταπόκριση 
(Responsiven

ess)

10 6,59 6,34 -0,24

6,53 6,37 -0,1611 6,34 6,28 -0,07
12 6,55 6,59 0,03
13 6,62 6,28 -0,34

Ασφάλεια 
(Assurance)

14 6,52 6,45 -0,07

6,41 6,43 0,0215 6,59 6,28 -0,31
16 6,28 6,45 0,17
17 6,28 6,55 0,28

Ενσυναίσθησ
η (Empathy)

18 6,31 6,55 0,24

5,95 6,17 0,22
19 6,55 6,62 0,07
20 6,45 6,48 0,03
21 4,76 5,41 0,66
22 5,69 5,79 0,10

Μέσες Τιμές: 6,28 6,22 -0,05

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που αφορούν τις Προσδοκίες των «Αιτηθέντων σε Αναμονή 
Ολοκλήρωσης Υπόθεσης», τη μεγαλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσαν κατά σειρά οι 
ερωτήσεις: Ε13  (Ιδιαίτερη  Προσοχή  στα  αιτήματα  των  πολιτών  ανεξαρτήτως 
απασχόλησης)  με  μέσο  όρο  βαθμολόγησης  6,62,  Ε1  (Σύγχρονος  εξοπλισμός,  Ε10 
(Ενημέρωση για ακριβή χρόνο εξυπηρέτησης) και E15 (Ασφάλεια στις συναλλαγές) με 
6,59,  E12  (Προθυμία  Εξυπηρέτησης)  και  Ε19  (Ωράριο  λειτουργίας)  με  6,55,  Ε14 
(Συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη) με 6,52 και Ε6 (Ειλικρινές Ενδιαφέρον) με 
6,48  βαθμούς.  Τη  χαμηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  οι  ερωτήσεις:  Ε21 
(Λειτουργία με βάση τα συμφέροντα των πολιτών) με βαθμολογία 4,76, Ε22 (Γνώση 
αναγκών  πολιτών)  με   5,69  βαθμούς,  E3  (Αξιοπρεπής  εμφάνιση  υπαλλήλων)  με 
βαθμολογία  5,79,  Ε4  (Καλαισθησία  εντύπων)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  6  και  Ε2 
(Καλαισθησία γραφείων) με 6,07 βαθμούς. 

Όσον  αφορά  τις  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  τις  Αντιλήψεις  των  «Αιτηθέντων  σε 
Αναμονή  Ολοκλήρωσης  Υπόθεσης»,  την  υψηλότερη  βαθμολογία  συγκέντρωσαν  τα 
στοιχεία:  Ρ19  (Ωράριο  λειτουργίας)  με  βαθμολογία  6,62,  Ρ12  (Προθυμία 
Εξυπηρέτησης) με 6,59, P17 (Επάρκεια γνώσεων) και Ρ18 (Εξατομικευμένη προσοχή) 
με 6,55, P9 (Ακριβής τήρηση αρχείου) με 6,52 βαθμούς και P20 (Ιδιαίτερη προσοχή σε 
κάθε πολίτη) με 6,48 βαθμούς.

Τη χαμηλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τις Αντιλήψεις των «Αιτηθέντων σε Αναμονή 
Ολοκλήρωσης Υπόθεσης» συγκέντρωσαν οι εξής ερωτήσεις: P21 (Λειτουργία με βάση 
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το  συμφέρον  των  πολιτών)  5,41  βαθμοί,  P1  (Σύγχρονος  εξοπλισμός)  με  μέσο  όρο 
βαθμολογίας  5,45,  P2  (Καλαίσθητα  γραφεία)  με  μέσο  όρο  βαθμολογίας  5,66, P22 
(Γνώση αναγκών πολιτών) 5,79 και Ρ4 (Καλαίσθητα έντυπα) με 5,90.

Τα  μεγαλύτερα  αρνητικά  κενά  (χάσματα)  μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  των 
«Αιτηθέντων  σε  Αναμονή  Ολοκλήρωσης  Υπόθεσης»  εμφανίζονται  στα  εξής  ζεύγη 
ερωτήσεων: 1 (Σύγχρονος εξοπλισμός) με κενό -1,14, 2 (Καλαίσθητα γραφεία) με κενό 
-0,41, 13 (Ιδιαίτερη Προσοχή στα αιτήματα των πολιτών ανεξαρτήτως απασχόλησης) 
-0.34,  15  (Ασφάλεια στις  συναλλαγές)  -0,31  και  10 (Ενημέρωση για  ακριβή  χρόνο 
εξυπηρέτησης) με κενό -0,24.
Γράφημα 5.3.6.1: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Ερώτηση για 
την κατηγορία «Αιτηθέντων σε Αναμονή Ολοκλήρωσης Υπόθεσης»

Όσον  αφορά  τη  βαθμολογία  των  προσδοκιών  των  Αιτηθέντων  σε  Αναμονή 
Ολοκλήρωσης  Υπόθεσης από  τις  υπηρεσίες  του  δημόσιου  τομέα,  ανά  διάσταση,  η 
Ανταπόκριση (Responsiveness) συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία με μέσο όρο 
6,53  ενώ  η  διάσταση  Ενσυναίσθηση  (Empathy)  συγκέντρωσε  τη  χαμηλότερη 
βαθμολογία με μέσο όρο 5,95.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους, η βαθμολογία που έλαβε η διάσταση της Ασφάλειας 
(Assurance) προηγείται όλων με 6,43 βαθμούς ενώ τελευταία είναι η διάσταση Υλικά 
Στοιχεία (Tangibles) με μέσο όρο βαθμολόγησης 5,78.

Το  μεγαλύτερο  αρνητικό  κενό  (-0,34)  παρατηρείται  στη  διάσταση  της  των  Υλικών 
Στοιχείων  (Tangibles)  ενώ  θετικό  χάσμα  0,22  βαθμών  παρατηρείται  στη  διάσταση 
Ενσυναίσθηση (Empathy).
Γράφημα 5.3.6.2: Βαθμολογία και Χάσματα Αντιλήψεων και Προσδοκιών ανά Διάσταση για 
την κατηγορία «Αιτηθέντες σε Αναμονή Ολοκλήρωσης Υπόθεσης»
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5.3.7 Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις 
Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  οι  μέσες  τιμές  και  οι  τυπικές  αποκλίσεις  των 
απαντήσεων  που  δόθηκαν  από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων,  για  κάθε  ερώτηση 
ξεχωριστά.

Παρατηρούμε στις πρώτες τρεις στήλες τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις για 
κάθε μία από τις 22 ερωτήσεις των προσδοκιών. Οι μέσες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 
5.58 και 6.53 ενώ οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ 0.785 και 1.753.

Στις τελευταίες τρεις στήλες παρατηρούμε τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις για 
κάθε μία από τις 22 ερωτήσεις των αντιλήψεων. Οι μέσες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 
5.48 και 6.40 ενώ οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ 0.932 και 1.741.
Πίνακας 5.3.7.1: Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις

Στοιχεία Προσδοκιών
Μέσ
ος 

Όρος

Τυπική
Απόκλισ

η
Στοιχεία Αντιλήψεων

Μέσος 
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

Ε1. Τα γραφεία μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό

6.35 1.193 P1. Τα γραφεία του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν 
σύγχρονο εξοπλισμό

5.48 1.066

Ε2. Τα γραφεία μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
έχουν καλή αισθητική

5.85 1.246 P2. Τα γραφεία του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν 
καλή αισθητική

5.56 1.126

Ε3. Οι υπάλληλοι μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση

5.75 1.350 P3. Οι υπάλληλοι του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν 
αξιοπρεπή εμφάνιση

6.16 .932

Ε4. Σε μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία, τα υλικά μέσα που 
σχετίζονται με τις παρεχόμενες 
απ' αυτήν υπηρεσίες (π.χ. 
ενημερωτικά φυλλάδια και 
έντυπα) θα πρέπει να είναι 
καλαίσθητα

5.76 1.319 P4. Τα υλικά μέσα (π.χ. 
ενημερωτικά φυλλάδια 
και έντυπα) που 
σχετίζονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχει το 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι 
καλαίσθητα

5.71 1.089

Ε5. Όταν μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία υπόσχεται να κάνει 
κάτι, το κάνει

6.12 1.230 P5. Όταν το ΤΑΚΚΕ 
Ημαθίας υπόσχεται να 
κάνει κάτι, το κάνει

6.02 1.225

Ε6. Όταν ένας πολίτης έχει 
πρόβλημα, μια άριστη  Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να δείχνει 
ειλικρινές ενδιαφέρον για την 
επίλυσή του

6.40 .986 P6. Όταν ένας πολίτης 
έχει πρόβλημα, το 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δείχνει 
ειλικρινές ενδιαφέρον για 
την επίλυσή του

6.10 1.229

Ε7. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να  παρέχει τις 
υπηρεσίες της με σωστό τρόπο, 
από την πρώτη στιγμή

6.43 .959 P7. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
παρέχει τις υπηρεσίες του 
με σωστό τρόπο, από την 
πρώτη στιγμή

6.11 1.258

Ε8. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στο χρονικό 
διάστημα που υπόσχεται

6.48 .856 P8. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
παρέχει τις υπηρεσίες του 
στο χρονικό διάστημα 
που υπόσχεται

5.87 1.338

Ε9. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να τηρεί τα 
αρχεία της με ακρίβεια

6.53 .889 P9. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
τηρεί τα αρχεία του με 
ακρίβεια

6.25 1.183

Ε10. Οι υπάλληλοι σε μία 
άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
πολίτες για τον ακριβή χρόνο 
που θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους

6.46 .785 P10. Οι υπάλληλοι στο 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
ενημερώνουν τους 
πολίτες για τον ακριβή 
χρόνο που θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους

6.09 1.202

Ε11. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να παρέχει 
γρήγορες υπηρεσίες στους 
πολίτες

6.33 .987 P11. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
παρέχει γρήγορες 
υπηρεσίες στους πολίτες

6.07 1.203
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Ε12. Οι υπάλληλοι σε μία 
άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι 
να εξυπηρετήσουν τους πολίτες

6.48 .867 P12. Οι υπάλληλοι στο 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι 
πάντα πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν τους 
πολίτες

6.30 1.216

Ε13. Οι υπάλληλοι μίας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
δίνουν την απαραίτητη προσοχή 
στα αιτήματα των πολιτών, όσο 
απασχολημένοι κι αν είναι

6.19 1.194 P13. Οι υπάλληλοι στο 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δίνουν 
την απαραίτητη προσοχή 
στα αιτήματα των 
πολιτών, όσο 
απασχολημένοι κι αν 
είναι

6.02 1.461

Ε14. Η συμπεριφορά των 
υπαλλήλων σε μια άριστη 
Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να 
εμπνέει εμπιστοσύνη στους 
πολίτες

6.50 .822 P14. Η συμπεριφορά των 
υπαλλήλων του ΤΑΚΚΕ 
Ημαθίας εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους 
πολίτες  

6.20 1.172

Ε15. Οι πολίτες πρέπει να 
νοιώθουν ασφάλεια κατά τις 
συναλλαγές τους με μία άριστη 
Δημόσια Υπηρεσία

6.52 .786 P15. Οι πολίτες νοιώθουν 
ασφάλεια κατά τις 
συναλλαγές τους με το 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

6.13 1.144

Ε16. Οι υπάλληλοι σε μία 
άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να είναι ευγενικοί

6.40 1.123 P16. Οι υπάλληλοι του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι 
ευγενικοί

6.40 .967

Ε17. Οι υπάλληλοι μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 
για να απαντούν στις ερωτήσεις 
των πολιτών

6.39 .893 P17. Οι υπάλληλοι του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις 
για να απαντούν στις 
ερωτήσεις των πολιτών

6.31 1.003

Ε18. Οι υπάλληλοι μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
δίνουν εξατομικευμένη προσοχή 
σε κάθε πολίτη

6.20 1.032 P18. Οι υπάλληλοι του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δίνουν 
εξατομικευμένη προσοχή 
στον κάθε πολίτη

6.14 1.282

Ε19. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να τηρεί 
ωράριο λειτουργίας που 
εξυπηρετεί τους πολίτες

6.39 .882 P19. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
τηρεί ωράριο λειτουργίας 
που εξυπηρετεί τους 
πολίτες

6.30 1.134

Ε20. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε 
πολίτη

6.29 1.063 P20. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
σε κάθε πολίτη

6.09 1.367

Ε21. Μια άριστη Δημόσια 
Υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί 
με βάση το συμφέρον των 
πολιτών

5.58 1.753
P21. Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
λειτουργεί με βάση το 
συμφέρον των πολιτών

5.59 1.741

Ε22. Οι υπάλληλοι μιας άριστης 
Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να 
γνωρίζουν τις ανάγκες των 
πολιτών

5.83 1.503 P22. Οι υπάλληλοι του 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
γνωρίζουν τις ανάγκες 
των πολιτών

5.81 1.520

5.3.8 Ανάλυση αξιοπιστίας
Η  ανάλυση  αξιοπιστίας  με  χρήση  του  συντελεστή  Cronbach  Alpha  έδειξε  καλά 
αποτελέσματα, καθώς όλοι οι συντελεστές ήταν πάνω του 0.8 και για την ακρίβεια της 
τάξεως  του  0.9.  O  παρακάτω πίνακας  δείχνει  τον  συντελεστή  Cronbach  Alpha  για 
ανάλυση αξιοπιστίας μεταξύ των ερωτήσεων των προσδοκιών,  των αντιλήψεων και 
την  ανάλυση  αξιoπιστίας  στο  σύνολο  των  ερωτήσεων  των  προσδοκιών  και  των 
αντιλήψεων.
Πίνακας 5.3.8.1: Ανάλυση Αξιοπιστίας

Reliability Statistics

Προσδοκίες Αντιλήψεις Σύνολο Ερωτήσεων
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Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha N of Items

.918 22 .960 22 .948 44
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5.4 Ερευνητικά Ερωτήματα
Στην  ενότητα  αυτή  θα  ασχοληθούμε  με  τα  δύο  κύρια  ερευνητικά  ερωτήματα  της 
μελέτης. Αρχικά θα δούμε τις διαφορές  μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών ανάμεσα 
σε  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  πελάτες  γενικά  και  έπειτα  τις  διαφορές  μεταξύ 
αντιλήψεων και προσδοκιών ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες ως προς 
συγκεκριμένες κατηγορίες των δημογραφικών χαρακτηριστικών.

5.4.1 Το Πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα
Όσον αφορά το 1ο ερευνητικό ερώτημα το οποίο είναι αν υπάρχουν γενικά διαφορές 
μεταξύ  αντιλήψεων  και  προσδοκιών  στους  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  πελάτες, 
πρέπει να αναφερθεί γενικά σαν περιορισμός της έρευνας ότι υπήρχαν μόλις 4 άτομα 
που ήταν εσωτερικοί πελάτες. 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση 
τιμή των μεταβλητών  Προσδοκίες – Αντιλήψεις για τα 22 ζευγάρια των αντίστοιχων 
ερωτήσεων για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Στον Πίνακα  5.4.1.1 παρατηρούμε ότι για τους εσωτερικούς πελάτες το 0 ανήκει στα 
διαστήματα εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει 
διαφορά  μεταξύ  προσδοκιών  και  αντιλήψεων  στους  εσωτερικούς  πελάτες  στις 
ερωτήσεις 1 έως 4. 

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στους εξωτερικούς πελάτες καθώς στις ερωτήσεις 1 και 2, το 0 
δεν ανήκει στα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Μάλιστα η διαφορά Προσδοκίες - Αντιλήψεις είναι πάντα θετική, δηλαδή μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι οι Προσδοκίες των εξωτερικών πελατών είναι περισσότερες από τις 
αντιλήψεις τους.
Πίνακας  5.4.1.1: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες-  Αντιλήψεις  για  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  πελάτες  για  τις  ερωτήσεις  1  -  4 
(Διάσταση Υλικά Στοιχεία)

  

Προσδοκίε
ς

Αντιλήψεις 
1

Προσδοκίε
ς

Αντιλήψεις 
2

Προσδοκίε
ς

Αντιλήψεις 
3

Προσδοκίε
ς

Αντιλήψεις 
4

Εσωτερικ
οί 
Πελάτες 95%

Διάστημα
Εμπιστοσύν
ης

Κάτω 
όριο

Άνω 
όριο

-0,30 -2,14 -1,30 -1,77

2,30 2,64 1,30 1,27

Εξωτερικ
οί 
Πελάτες

Κάτω 
όριο    

Άνω 
όριο

0,59 0,01 -0,71 -0,20

1,16 0,56 -0,14 0,32

Ομοίως  στον  Πίνακα  5.4.1.2,  παρατηρούμε  ότι  δεν  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική 
διαφορά μεταξύ αντιλήψεων και  προσδοκιών  για  τους  εσωτερικούς  πελάτες  για  τις 
ερωτήσεις 5 έως 9 (Το 0 ανήκει στα διαστήματα εμπιστοσύνης) ενώ οι προσδοκίες των 
εξωτερικών πελατών είναι μεγαλύτερες από τις αντιλήψεις τους στις ερωτήσεις 6 – 9 με 
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ξαίρεση  το  στοιχείο  6  όπου  το  0  δεν  ανήκει  στα  διαστήματα  εμπιστοσύνης  και 
συμπεραίνουμε ότι οι αντιλήψεις τους διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες τους.
Πίνακας  5.4.1.2: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες-  Αντιλήψεις  για  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  πελάτες  για  τις  ερωτήσεις  5  -  9 
(Διάσταση Αξιοπιστία)

  

Προσδοκί
ες

Αντιλήψει
ς 5

Προσδοκί
ες

Αντιλήψε
ις 6

Προσδοκί
ες

Αντιλήψε
ις 7

Προσδοκί
ες

Αντιλήψει
ς 8

Προσδοκί
ες

Αντιλήψε
ις 9

Εσωτερι
κοί 
Πελάτες 95% 

Διάστη
μα 
Εμπιστ
οσύνης

Κάτω 
όριο

Άνω 
όριο

-1,77 -0,55 -0,55 -1,30 -1,77

 1,27 1,05 1,05 1,30 1,27

Εξωτερι
κοί 
Πελάτες

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο

-0,19 0,02 0,01 0,33 0,07

0,43 0,60 0,62 0,93 0,54

Συνεχίζοντας στον Πίνακα 5.4.1.3, παρατηρούμε πάλι ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 
αντιλήψεων και προσδοκιών για τους εσωτερικούς πελάτες στις ερωτήσεις 10-13, ενώ 
υπάρχει διαφορά για τους εξωτερικούς πελάτες στην ερώτηση 10 όπου συναντώνται 
μεγαλύτερες προσδοκίες από αντιλήψεις.
Πίνακας  5.4.1.3: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες- Αντιλήψεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες για τις ερωτήσεις 10 - 13 
(Διάσταση Ανταπόκριση)

  
Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

10

Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

11

Προσδοκί
ες

Αντιλήψει
ς 12

Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

13

Εσωτερικ
οί 
Πελάτες 95% 

Διάστημ
α 
Εμπιστο
σύνης

Κάτω 
όριο    

Άνω 
όριο

-1,30 -1,30 -1,42 -2,09

1,30 1,30 0,42 1,09

Εξωτερικ
οί 
Πελάτες

Κάτω 
όριο

Άνω 
όριο

0,13 -0,02 -0,08 -0,11

0,65 0,58 0,50 0,50

Στον Πίνακα  5.4.1.4, παρατηρούμε πάλι ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αντιλήψεων 
και  προσδοκιών  για  τους  εσωτερικούς  πελάτες  στις  ερωτήσεις  14-17,  ενώ  υπάρχει 
διαφορά για τους εξωτερικούς πελάτες στις ερωτήσεις  14 και 15 όπου συναντώνται 
μεγαλύτερες προσδοκίες από αντιλήψεις.

Πίνακας  5.4.1.4: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες- Αντιλήψεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες για τις ερωτήσεις 14 - 17 
(Διάσταση Ασφάλεια)

  
Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

14

Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

15

Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

16

Προσδοκίες
Αντιλήψεις 

17

Εσωτερικοί 
Πελάτες

95% 
Διάστημα 
Εμπιστοσύνης

Κάτω 
όριο

Άνω όριο

-1,05 -1,30 -1,05 -0,55

0,55 1,30 0,55 1,05

Εξωτερικοί 
Πελάτες

Κάτω 
όριο 

Άνω όριο

0,06 0,15 -0,26 -0,19

0,59 0,66 0,28 0,32
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Τέλος, στον Πίνακα  5.4.1.5 δεν παρατηρούνται γενικώς διαφορές μεταξύ προσδοκιών 
και  αντιλήψεων  ούτε  σε  εσωτερικούς  αλλά  ούτε  και  σε  εξωτερικούς  πελάτες  στις 
ερωτήσεις 18-22.

Πίνακας  5.4.1.5: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες - Αντιλήψεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες για τις ερωτήσεις 18 - 22 
(Διάσταση Ενσυναίσθηση)

  

Προσδοκ
ίες

Αντιλήψ
εις 18

Προσδοκ
ίες

Αντιλήψ
εις 19

Προσδοκ
ίες

Αντιλήψ
εις 20

Προσδοκ
ίες

Αντιλήψε
ις 21

Προσδοκί
ες 

Αντιλήψε
ις 22

Εσωτερ
ικοί 
Πελάτε
ς

95% 
Διάστ
ημα 
Εμπιστ
οσύνη
ς

Κάτω 
όριο    

Άνω 
όριο

-1,42 -1,42 -1,55 -2,27 -3,75

0,42 0,42 0,05 0,77 0,25

Εξωτερι
κοί 
Πελάτε
ς

Κάτω 
όριο    

Άνω 
όριο

-0,21 -0,15 -0,04 -0,29 -0,17

0,37 0,39 0,51 0,33 0,35

5.4.2 Το Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα
Στο  2ο ερευνητικό  ερώτημα  όπου  θα  μελετηθούν,  αν  υπάρχουν,  διαφορές  μεταξύ 
αντιλήψεων και προσδοκιών για τους εξωτερικούς πελάτες σε διάφορες κατηγορίες των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών.

5.4.2.1 Φύλο
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τις μέσες τιμές 
των μεταβλητών Προσδοκίες – Αντιλήψεων σε εξωτερικούς πελάτες στην κατηγορία 
του Φύλου. Οι άντρες έχουν ίδιες αντιλήψεις και προσδοκίες στις ερωτήσεις 2 έως 4 της 
πρώτης  διάστασης  και  περισσότερες  προσδοκίες  στην  ερώτηση  1.  Ομοίως  και  οι 
γυναίκες έχουν περισσότερες προσδοκίες μόνο στην ερώτηση 1.

Κατά  παρόμοιο  τρόπο   παρατηρούμε  ότι  δεν  υπάρχει  σημαντική  διαφορά  μεταξύ 
αντιλήψεων και προσδοκιών όσον αφορά τους άντρες στις ερωτήσεις 5 έως 9 και 10 
έως 13 αν και εμφανίζουν περισσότερες προσδοκίες στην ερώτηση 8. Όσον αφορά τις 
γυναίκες περισσότερες προσδοκίες συναντάμε στις ερωτήσεις 8 - 11.

Στις ερωτήσεις που αφορούν τη διάσταση της Ασφάλειας παρατηρούμε ότι οι άντρες 
δεν έχουν περισσότερες προσδοκίες σε καμία ερώτηση ενώ οι γυναίκες στις ερωτήσεις 
14 και 15.

Τέλος,  στη  διάσταση  της  Ενσυναίσθησης  παρατηρούμε  ότι  οι  άντρες  δεν  έχουν 
περισσότερες προσδοκίες σε καμία ερώτηση ενώ οι γυναίκες στις ερωτήσεις 20 και 22.

Γενικά οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερες προσδοκίες από τους άντρες.

Πίνακας 5.4.2.1: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες-Αντιλήψεις για εξωτερικούς πελάτες στη κατηγορία του φύλου

Descriptives

Διάσταση 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound Upper Bound

Υλικά στοιχεία
(Tangibles) Προσδοκίες-Αντιλήψεις 1

Άνδρας ,44 1,15
Γυναίκα ,49 1,39

Total ,59 1,16
Προσδοκίες-Αντιλήψεις 2 Άνδρας -,22 ,54

Γυναίκα -,01 ,81
Total ,01 ,56
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Προσδοκίες-Αντιλήψεις 3
Άνδρας -,83 -,07
Γυναίκα -,84 ,03

Total -,71 -,14

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 4
Άνδρας -,15 ,60
Γυναίκα -,46 ,27

Total -,20 ,32

Αξιοπιστία
(Reliability)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 5
Άνδρας -,31 ,35
Γυναίκα -,31 ,73

Total -,19 ,43

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 6
Άνδρας -,18 ,47
Γυναίκα -,02 ,94

Total ,02 ,60

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 7
Άνδρας -,10 ,67
Γυναίκα -,13 ,82

Total ,01 ,62

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 8
Άνδρας ,03 ,74
Γυναίκα ,39 1,34

Total ,33 ,93

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 9
Άνδρας -,03 ,60
Γυναίκα -,03 ,68

Total ,07 ,54

Ανταπόκριση
(Responsiveness)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 10
Άνδρας -,11 ,64
Γυναίκα ,13 ,87

Total ,13 ,65

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 11
Άνδρας -,42 ,46
Γυναίκα ,11 ,93

Total -,02 ,58

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 12
Άνδρας -,36 ,40
Γυναίκα -,06 ,83

Total -,08 ,50

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 13
Άνδρας -,25 ,50
Γυναίκα -,21 ,75

Total -,11 ,50

Ασφάλεια
(Assurance)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 14
Άνδρας -,31 ,39
Γυναίκα ,21 ,98

Total ,06 ,59

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 15
Άνδρας -,06 ,55
Γυναίκα ,14 ,97

Total ,15 ,66

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 16
Άνδρας -,61 ,12
Γυναίκα -,15 ,65

Total -,26 ,28

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 17
Άνδρας -,40 ,23
Γυναίκα -,19 ,61

Total -,19 ,32

Ενσυναίσθηση
(Empathy)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 18
Άνδρας -,39 ,31
Γυναίκα -,28 ,66

Total -,21 ,37

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 19
Άνδρας -,39 ,23
Γυναίκα -,13 ,74

Total -,15 ,39

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 20
Άνδρας -,31 ,27
Γυναίκα ,02 ,94

Total -,04 ,51

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 21
Άνδρας -,49 ,21
Γυναίκα -,34 ,69

Total -,29 ,33

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 22
Άνδρας -,68 ,03
Γυναίκα ,11 ,85

Total -,17 ,35

5.4.2.2 Μορφωτικό Επίπεδο
Στον  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  τα  διαστήματα  εμπιστοσύνης  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες- Αντιλήψεις για τους εξωτερικούς πελάτες για το σύνολο των ερωτήσεων 
στην κατηγορία «Μορφωτικό Επίπεδο».
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Ο αριθμός των ερωτήσεων όπου οι διάφορες κατηγορίες μόρφωσης είχαν περισσότερες 
προσδοκίες  ήταν:  Δημοτικό:  2,  Γυμνάσιο:  5,  Λύκειο/ΙΕΚ:  1,  ΑΕΙ/ΤΕΙ:  12 
Μεταπτυχιακό: 2. 

Συνεπώς περισσότερες προσδοκίες εμφανίζουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Πίνακας 5.4.2.2:  Διαστήματα εμπιστοσύνης 95% για τη μέση τιμή των μεταβλητών 
Προσδοκίες-Αντιλήψεις  για  εξωτερικούς  πελάτες  στη  κατηγορία  του  μορφωτικού 
επιπέδου

Descriptives

Διάσταση 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound Upper Bound

Υλικά στοιχεία
(Tangibles)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 1

Γυμνάσιο ,14 1,73
Δημοτικό -,54 ,94

Λύκειο/IEK ,11 1,01
Μεταπτυχιακό ,47 2,13

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,81 2,07
Total ,59 1,16

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 2

Γυμνάσιο -,25 ,91
Δημοτικό -,61 1,01

Λύκειο/IEK -,58 ,38
Μεταπτυχιακό -,01 2,01

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,07 1,21
Total ,01 ,56

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 3

Γυμνάσιο -,54 ,68
Δημοτικό -2,05 ,45

Λύκειο/IEK -1,02 ,05
Μεταπτυχιακό -1,27 ,27

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,95 ,07
Total -,71 -,14

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 4

Γυμνάσιο ,12 ,94
Δημοτικό -1,02 ,82

Λύκειο/IEK -,76 ,17
Μεταπτυχιακό -,91 1,31

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,11 ,83
Total -,20 ,32

Αξιοπιστία
(Reliability)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 5

Γυμνάσιο -,04 ,97
Δημοτικό -,47 1,47

Λύκειο/IEK -,77 ,38
Μεταπτυχιακό -1,14 ,74

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,23 1,03
Total -,19 ,43

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 6

Γυμνάσιο -,16 1,09
Δημοτικό -,60 1,20

Λύκειο/IEK -,44 ,49
Μεταπτυχιακό -,86 ,46

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,15 1,61
Total ,02 ,60

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 7

Γυμνάσιο ,12 1,34
Δημοτικό -1,01 1,41

Λύκειο/IEK -,65 ,26
Μεταπτυχιακό -,31 ,51

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,28 1,80
Total ,01 ,62

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 8

Γυμνάσιο -,08 1,41
Δημοτικό ,06 1,54

Λύκειο/IEK -,16 ,80
Μεταπτυχιακό -,24 1,44

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,33 1,83
Total ,33 ,93

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 9

Γυμνάσιο -,22 1,02
Δημοτικό ,00 1,20

Λύκειο/IEK -,37 ,32
Μεταπτυχιακό ,00 ,00

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,17 1,43
Total ,07 ,54
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Ανταπόκριση
(Responsiveness)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 10

Γυμνάσιο -,22 ,76
Δημοτικό -,47 1,87

Λύκειο/IEK -,22 ,41
Μεταπτυχιακό -,34 1,34

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,01 1,51
Total ,13 ,65

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 11

Γυμνάσιο -,08 1,02
Δημοτικό -1,09 1,69

Λύκειο/IEK -,53 ,43
Μεταπτυχιακό -,71 1,31

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,03 1,33
Total -,02 ,58

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 12

Γυμνάσιο -,59 ,59
Δημοτικό -1,80 1,60

Λύκειο/IEK -,27 ,51
Μεταπτυχιακό -,90 ,10

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,13 1,55
Total -,08 ,50

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 13

Γυμνάσιο ,22 1,92
Δημοτικό -,96 ,76

Λύκειο/IEK -,47 ,33
Μεταπτυχιακό -,81 ,61

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,48 1,20
Total -,11 ,50

Ασφάλεια
(Assurance)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 14

Γυμνάσιο -,13 1,47
Δημοτικό -,83 ,83

Λύκειο/IEK -,30 ,39
Μεταπτυχιακό -,73 ,53

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,20 1,56
Total ,06 ,59

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 15

Γυμνάσιο ,03 1,83
Δημοτικό -1,20 ,80

Λύκειο/IEK -,15 ,49
Μεταπτυχιακό -,29 ,89

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,15 1,37
Total ,15 ,66

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 16

Γυμνάσιο -,35 1,02
Δημοτικό -2,52 1,12

Λύκειο/IEK -,53 ,05
Μεταπτυχιακό -,81 ,61

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,02 1,14
Total -,26 ,28

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 17

Γυμνάσιο -,37 1,30
Δημοτικό -1,87 ,67

Λύκειο/IEK -,58 ,14
Μεταπτυχιακό -,33 ,13

ΤΕΙ/ΑΕΙ ,14 1,14
Total -,19 ,32

Ενσυναίσθηση
(Empathy)

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 18

Γυμνάσιο -,38 1,18
Δημοτικό -1,53 ,73

Λύκειο/IEK -,73 ,14
Μεταπτυχιακό -,46 ,86

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,04 1,32
Total -,21 ,37

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 19

Γυμνάσιο -,68 1,35
Δημοτικό -,67 ,67

Λύκειο/IEK -,29 ,39
Μεταπτυχιακό -1,47 ,47

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,25 1,05
Total -,15 ,39

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 20

Γυμνάσιο -,15 1,35
Δημοτικό -1,12 1,12

Λύκειο/IEK -,41 ,16
Μεταπτυχιακό -,48 ,48

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,01 1,61
Total -,04 ,51

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 21 Γυμνάσιο -,41 1,21
Δημοτικό -,24 1,44

Λύκειο/IEK -,93 ,10
Μεταπτυχιακό -,89 ,69~ 64 ~
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ΤΕΙ/ΑΕΙ -,40 1,04
Total -,29 ,33

Προσδοκίες-Αντιλήψεις 22

Γυμνάσιο -,06 1,26
Δημοτικό -1,06 ,46

Λύκειο/IEK -,59 ,15
Μεταπτυχιακό -,09 1,29

ΤΕΙ/ΑΕΙ -,48 ,96
Total -,17 ,35

5.4.2.3 Χώρα Καταγωγής
Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μεταβλητών 
Προσδοκίες - Αντιλήψεις  για το σύνολο των ερωτήσεων στην κατηγορία της χώρας 
καταγωγής.

Ο αριθμός των ερωτήσεων όπου οι εμφανίζονταν κατά χώρα καταγωγής  περισσότερες 
προσδοκίες ήταν: Ελληνική: 1, Αλβανία: 5, Άλλη: 5. Κατά συνέπεια, οι μη έχοντες την 
ελληνική καταγωγή εμφανίζουν τις περισσότερες προσδοκίες.
Πίνακας  5.4.2.3: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες-Αντιλήψεις  στη κατηγορία της χώρας καταγωγής

Descriptives
95% Confidence Interval for Mean

Lower Bound Upper Bound
Υλικά στοιχεία

(Tangibles)
Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 1

Αλβανία ,30 1,02

Άλλο ,60 2,10
Ελλάδα ,55 1,70

Total ,59 1,16

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 2

Αλβανία -,18 ,55
Άλλο ,13 1,37

Ελλάδα -,45 ,70
Total ,01 ,56

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 3

Αλβανία -,98 -,15
Άλλο -,70 ,10

Ελλάδα -,48 ,48
Total -,71 -,14

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 4

Αλβανία -,20 ,44
Άλλο -,51 ,71

Ελλάδα -1,04 ,54
Total -,20 ,32

Αξιοπιστία
(Reliability)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 5

Αλβανία -,17 ,54

Άλλο -,30 1,20
Ελλάδα -1,55 ,43

Total -,19 ,43

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 6

Αλβανία -,10 ,59
Άλλο -,05 1,65

Ελλάδα -,66 ,54
Total ,02 ,60

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 7

Αλβανία -,05 ,73
Άλλο -,15 1,35

Ελλάδα -,80 ,55
Total ,01 ,62

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 8

Αλβανία ,33 1,06
Άλλο ,30 1,80

Ελλάδα -,88 ,63
Total ,33 ,93

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 9

Αλβανία ,06 ,67
Άλλο -,25 ,85

Ελλάδα -,50 ,63
Total ,07 ,54

Ανταπόκριση
(Responsiveness)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 10

Αλβανία ,00 ,65

Άλλο ,17 1,63
Ελλάδα -,48 ,48

Total ,13 ,65
Αλβανία -,24 ,54~ 65 ~
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Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 11

Άλλο -,06 1,46
Ελλάδα -,28 ,78

Total -,02 ,58

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 12

Αλβανία -,23 ,44
Άλλο -,26 1,56

Ελλάδα -,60 ,72
Total -,08 ,50

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 13

Αλβανία -,13 ,53
Άλλο -,55 1,45

Ελλάδα -,88 ,63
Total -,11 ,50

Ασφάλεια
(Assurance)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 14

Αλβανία -,01 ,63

Άλλο -,03 1,43
Ελλάδα -,66 ,54

Total ,06 ,59

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 15

Αλβανία ,08 ,72
Άλλο -,03 1,33

Ελλάδα -,45 ,70
Total ,15 ,66

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 16

Αλβανία -,47 ,22
Άλλο -,24 1,14

Ελλάδα -,55 ,55
Total -,26 ,28

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 17

Αλβανία -,38 ,28
Άλλο -,09 ,89

Ελλάδα -,63 ,88
Total -,19 ,32

Ενσυναίσθηση
(Empathy)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 18

Αλβανία -,27 ,42

Άλλο -,47 1,17
Ελλάδα -1,04 ,54

Total -,21 ,37

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 19

Αλβανία -,26 ,41
Άλλο -,26 ,96

Ελλάδα -,80 ,80
Total -,15 ,39

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 20

Αλβανία -,17 ,39
Άλλο -,16 1,76

Ελλάδα -,60 ,72
Total -,04 ,51

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 21

Αλβανία -,62 ,22
Άλλο -,13 1,43

Ελλάδα -,14 ,39
Total -,29 ,33

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 22

Αλβανία -,34 ,30
Άλλο -,03 1,23

Ελλάδα -,88 ,63
Total -,17 ,35

5.4.2.4 Φάση Συναλλαγής με την υπηρεσία

Ο Πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μεταβλητών Προσδοκίες- 
Αντιλήψεις  για  το  σύνολο  των  ερωτήσεων  ερωτήσεις  στις  υποκατηγορίες  των  εξωτερικών 
πελατών, ανάλογα με τη φάση συναλλαγής τους με την υπηρεσία.

Παρατηρείται ότι οι ερωτήσεις στις οποίες οι προσδοκίες ξεπερνούν τις αντιλήψεις ανέρχονται:  
Για  αυτούς  που  έχουν  καταθέσει  φάκελο  υπόθεσης  και  περιμένουν  την  ολοκλήρωση  της 
υπόθεσής τους σε 3,  για τους Επισκέπτες που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σε 6 και για  
αυτούς που έχουν καταθέσει φάκελο υπόθεσης και η υπόθεσή τους έχει ολοκληρωθεί σε 3.

Συνεπώς περισσότερες  προσδοκίες  εμφανίζουν οι  εξωτερικοί  πελάτες  που επισκέπτονται  το 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας για να μάθουν τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

Πίνακας  5.4.2.4: Διαστήματα  εμπιστοσύνης  95%  για  τη  μέση  τιμή  των  μεταβλητών 
Προσδοκίες-Αντιλήψεις  στη κατηγορία «Φάση συναλλαγής με την υπηρεσία»

Descriptives
Διάσταση 95% Confidence Interval for Mean~ 66 ~
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Lower Bound Upper Bound

Υλικά Στοιχεία
(Tangibles)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 1

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

,66 1,61

Επισκέπτες ,31 1,21
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

,16 1,37

Total ,59 1,16

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 2

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,01 ,84

Επισκέπτες -,15 ,86
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,43 ,57

Total ,01 ,56

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 3

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,92 ,30

Επισκέπτες -1,05 -,09
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,76 ,10

Total -,71 -,14

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 4

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,36 ,56

Επισκέπτες -,42 ,42
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,42 ,62

Total -,20 ,32
Αξιοπιστία
(Reliability)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 5

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,59 ,39

Επισκέπτες ,04 ,91
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,88 ,55

Total -,19 ,43

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 6

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,27 ,41

Επισκέπτες -,12 ,88
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,21 1,07

Total ,02 ,60
Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 7

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,29 ,50

Επισκέπτες -,25 ,73
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

-,06 1,33

Total ,01 ,62
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Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 8

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,28 ,49

Επισκέπτες ,43 1,23
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

,10 1,63

Total ,33 ,93

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 9

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,37 ,23

Επισκέπτες ,15 ,75
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

-,15 1,08

Total ,07 ,54

Ανταπόκριση
(Responsiveness)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 10

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,12 ,60

Επισκέπτες -,02 ,74
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

-,07 1,21

Total ,13 ,65

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 11

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,45 ,59

Επισκέπτες -,29 ,67
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

,01 1,19

Total -,02 ,58

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 12

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,46 ,39

Επισκέπτες -,14 ,95
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμένη

-,35 ,69

Total -,08 ,50

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 13

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

,05 ,64

Επισκέπτες -,41 ,64
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,53 ,87

Total -,11 ,50
Ασφάλεια

(Assurance)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 14

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,32 ,46

Επισκέπτες -,04 ,76
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,07 1,14

Total ,06 ,59
Προσδοκίες-

Αντιλήψεις 15
Αιτηθέντες - 

Αναμονή 
ολοκλήρωσης 

υπόθεσης

,02 ,60

Επισκέπτες ,00 ,81~ 68 ~
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Αιτηθέντες – 
Υπόθεση 

Ολοκληρωμέν
η

-,13 1,13

Total ,15 ,66

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 16

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,49 ,15

Επισκέπτες -,62 ,48
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,12 ,72

Total -,26 ,28

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 17

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,61 ,06

Επισκέπτες -,17 ,79
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,37 ,50

Total -,19 ,32
Ενσυναίσθηση

(Emoathy)

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 18

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,62 ,13

Επισκέπτες -,14 ,86
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,61 ,61

Total -,21 ,37

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 19

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,42 ,28

Επισκέπτες -,21 ,78
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,44 ,58

Total -,15 ,39

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 20

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-,35 ,28

Επισκέπτες ,09 1,10
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,53 ,53

Total -,04 ,51

Προσδοκίες-
Αντιλήψεις 21

Αιτηθέντες - 
Αναμονή 

ολοκλήρωσης 
υπόθεσης

-1,36 ,05

Επισκέπτες -,25 ,67
Αιτηθέντες – 

Υπόθεση 
Ολοκληρωμέν

η

-,07 ,87

Total -,29 ,33
Προσδοκίες-

Αντιλήψεις 22
Αιτηθέντες - 

Αναμονή 
ολοκλήρωσης 

υπόθεσης

-,61 ,40

Επισκέπτες -,20 ,67
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Αιτηθέντες – 
Υπόθεση 

Ολοκληρωμέν
η

-,41 ,55

Total -,17 ,35

5.5 Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα στοιχεία που την 
συγκροτούν, είτε ως δημογραφικά χαρακτηριστικά είτε ως ευρήματα.

Το σύνολο των μέσων τιμών των βαθμολογήσεων των ερωτήσεων σχετικά με τις προσδοκίες 
και τις αντιλήψεις κυμάνθηκε μεταξύ της κλίμακας 4 «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και 7 
«Συμφωνώ απόλυτα». Δηλαδή σε καμία ερώτηση οι μέσες τιμές της δεν κυμαίνονταν αρνητικά.

Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ερωτηθέντες  έχουν  σχετικά  υψηλές  προσδοκίες  αναφορικά  με  την 
ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  θα  έπρεπε  να  τους  παρέχονται  από  τον  Δημόσιο  Τομέα  και 
ταυτόχρονα,  αξιολογούν θετικά και  τις  υπηρεσίες  που τους  παρέχονται  από το υπό έρευνα 
τμήμα, αλλά όχι τόσο θετικά ώστε να ξεπεραστούν οι προσδοκίες τους.

Από την παράθεση των ευρημάτων προέκυψαν τα επιμέρους στοιχεία στα οποία εντοπίζονται οι 
μεγαλύτερες και οι χαμηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 
ερωτώμενων.

Κατόπιν  παρατέθηκαν  τα  σχετικά  με  την  στατιστική  επεξεργασία  των  εν  λόγω ευρημάτων 
στοιχεία, απ’ όπου προέκυψε ότι κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορούσε το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, 
δηλαδή εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προσδοκιών – αντιλήψεων ανάμεσα σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς πελάτες, δεν υπήρχε τέτοια σημαντική διαφορά, με εξαίρεση τα στοιχεία 1 
(Σύγχρονος Εξοπλισμός), 2 (Καλή αισθητική γραφείων), 6 (Ειλικρινές ενδιαφέρον υπαλλήλων), 
10  (Ενημέρωση  για  ακριβή  χρόνο  παροχής  υπηρεσίας),  14  (Συμπεριφορά  που  εμπνέει 
εμπιστοσύνη)  και  15  (Αίσθημα  ασφάλειας  κατά  τις  συναλλαγές)  όπου  οι  γνώμες  των 
εξωτερικών  πελατών  διέφεραν  σημαντικά  από  αυτές  των  εσωτερικών  υπαλλήλων  και  οι 
προσδοκίες τους υπολείπονταν των προσδοκιών τους.

Σε  ό,τι  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα,  δηλαδή  αν  υπάρχουν  διαφοροποιήσεις  μεταξύ  των 
εξωτερικών πελατών ανάλογα με τα ειδικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά ή με τη φάση 
συναλλαγής τους με την υπηρεσία, διαπιστώθηκε ομοίως ότι σε γενικές γραμμές οι γνώμες τους 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με εξαίρεση τις γυναίκες οι οποίες έχουν περισσότερες 
προσδοκίες από τους άντρες, τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους επισκέπτες 
της υπηρεσίας οι γνώμες των οποίων διαφέρουν σημαντικά από τους υπολοίπους όσον αφορά 
το κενό μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων, με τις προσδοκίες πάντα να είναι μεγαλύτερες των 
αντιλήψεών τους.
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Παράρτημα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σχετικά με την Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

Το ερωτηματολόγιο  που βλέπετε  καταρτίσθηκε από τον  Ιωάννη Ράπτη,  προϊστάμενο του Τμήματος  Αστικής  Κατάστασης και 
Κοινωνικής Ένταξης του Νομού Ημαθίας (στο εξής: ΤΑΚΚΕ Ημαθίας), της υπηρεσίας δηλαδή που ασχολείται με την εφαρμογή 
των  διατάξεων  του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας  και  την  τήρηση  των  βιβλίων  των  Μητρώων  Αρρένων  και  έχει  γεωγραφική 
αρμοδιότητα τον Νομό Ημαθίας.

Σκοπός της εν λόγω  έρευνας είναι η διαπίστωση του επιπέδου της  ποιότητας των  υπηρεσιών που προσφέρει το εν λόγω Τμήμα 
στους πολίτες που συναλλάσσονται με αυτό, μέσω της σύγκρισης των προσδοκιών που έχουν αυτοί από μια άριστη - κατά τη γνώμη 
τους - δημόσια υπηρεσία και του τί τελικά αποκομίζουν ύστερα από τη συναλλαγή τους με την εν λόγω υπηρεσία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της  διπλωματικής εργασίας του κ. Ράπτη στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι  εμπιστευτική και τα στοιχεία που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους 
σκοπούς πέραν της εν λόγω επιστημονικής έρευνας.

Η συμπλήρωσή του διαρκεί 10 έως 15 λεπτά.

Ενότητα Α΄: Προσωπικά Στοιχεία
Σημειώστε την επιλογή σας στο κατάλληλο πεδίο

1. Ποιο είναι το φύλο σας;
Άντρας
Γυναίκα

2. Πόσων ετών είστε;
Κάτω των 18
19 έως 30
31 έως 40
41 έως 50
51 έως 60
Άνω των 61

3. Σε ποιον Δήμο του Νομού Ημαθίας κατοικείτε;
Αλεξάνδρειας
Βέροιας
Νάουσας

4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;
α. Δημοτικό δ. ΤΕΙ/ΑΕΙ
β. Γυμνάσιο ε. Μεταπτυχιακό
γ. Λύκειο/ΙΕΚ στ. Δεν έχω πάει σχολείο

5. Ποια είναι η σχέση σας με το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας;
α. Είμαι εργαζόμενος/η του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας 
β. Επισκέπτομαι το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας για να μάθω τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
καταθέσω για να δημιουργηθεί φάκελος υπόθεσής μου
γ. Έχω καταθέσει φάκελο υπόθεσης στο ΤΑΚΚΕ Ημαθίας και περιμένω την ολοκλήρωση της υπόθεσής μου
δ. Έχω καταθέσει φάκελο υπόθεσης στο ΤΑΚΚΕ Ημαθίας και η υπόθεσή μου έχει ολοκληρωθεί

6. Ποια είναι η χώρα καταγωγής σας;
……………………..

Ενότητα Β΄ - Προσδοκίες από μια Δημόσια Υπηρεσία

Στην  ενότητα  αυτή  καλείσθε  να  βαθμολογήσετε τις  Προσδοκίες που  έχετε  ως  πολίτης  από  μια  άριστη  Δημόσια Υπηρεσία, 
βαθμολογώντας τις προτάσεις που ακολουθούν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7 όπου το 1 σημαίνει «Διαφωνώ απόλυτα» και το 7 
«Συμφωνώ απόλυτα».
Κυκλώστε ή σημειώστε τον αριθμό με τον οποίο βαθμολογείτε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν:
Α/ Πρόταση Βαθμολογία Πρότασης~ 74 ~
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Α
Διαφων

ώ
απόλυτα

Διαφων
ώ

αρκετά

Διαφων
ώ

Ούτε 
διαφωνώ

ούτε 
συμφωνώ

Συμφων
ώ

Συμφων
ώ

αρκετά

Συμφων
ώ

απόλυτα

Ε1 Τα γραφεία μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό

1 2 3 4 5 6 7

Ε2 Τα γραφεία μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να έχουν καλή αισθητική

1 2 3 4 5 6 7

Ε3 Οι υπάλληλοι μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση

1 2 3 4 5 6 7

Ε4 Σε μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία, τα υλικά μέσα που 
σχετίζονται με τις παρεχόμενες απ' αυτήν υπηρεσίες 
(π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα) θα πρέπει 
να είναι καλαίσθητα

1 2 3 4 5 6 7

Ε5 Όταν μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία υπόσχεται να 
κάνει κάτι, το κάνει

1 2 3 4 5 6 7

Ε6 Όταν ένας πολίτης έχει πρόβλημα, μια άριστη 
Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να δείχνει ειλικρινές 
ενδιαφέρον για την επίλυσή του

1 2 3 4 5 6 7

Ε7 Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να  παρέχει 
τις υπηρεσίες της με σωστό τρόπο, από την πρώτη 
στιγμή

1 2 3 4 5 6 7

Ε8 Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στο χρονικό διάστημα που υπόσχεται

1 2 3 4 5 6 7

Ε9 Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να τηρεί τα 
αρχεία της με ακρίβεια

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
0

Οι υπάλληλοι σε μία άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για τον ακριβή 
χρόνο που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
1

Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να παρέχει 
γρήγορες υπηρεσίες στους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
2

Οι υπάλληλοι σε μία άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν 
τους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
3

Οι υπάλληλοι μίας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στα 
αιτήματα των πολιτών, όσο απασχολημένοι κι αν 
είναι

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
4

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων σε μια άριστη 
Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
5

Οι πολίτες πρέπει να νοιώθουν ασφάλεια κατά τις 
συναλλαγές τους με μία άριστη Δημόσια Υπηρεσία

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
6

Οι υπάλληλοι σε μία άριστη Δημόσια Υπηρεσία 
πρέπει να είναι ευγενικοί

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
7

Οι υπάλληλοι μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 
απαντούν στις ερωτήσεις των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
8

Οι υπάλληλοι μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να δίνουν εξατομικευμένη προσοχή σε κάθε 
πολίτη

1 2 3 4 5 6 7

Ε1
9

Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να τηρεί 
ωράριο λειτουργίας που εξυπηρετεί τους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

Ε2
0

Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε πολίτη

1 2 3 4 5 6 7

Ε2
1

Μια άριστη Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί 
με βάση το συμφέρον των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7

Ε2
2

Οι υπάλληλοι μιας άριστης Δημόσιας Υπηρεσίας 
πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7
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Η Ποιότητα των Παρεχομένων Υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα - Η Περίπτωση του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

Ενότητα Γ΄ - Τί έχετε αποκομίσει ύστερα από τις συναλλαγές σας με το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας
 

Στην ενότητα αυτή  καλείσθε να βαθμολογήσετε  σε  μια κλίμακα από το  1 έως το  7 όπου  1 σημαίνει  «Διαφωνώ απόλυτα» και  7 
«Συμφωνώ απόλυτα», το τί έχετε αποκομίσει κατά ή μετά την οποιαδήποτε συναλλαγή σας στην υπηρεσία μας, το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας.
Συναλλαγή θεωρούμε ότι είναι είτε η απλή επίσκεψη για ενημέρωση είτε η υποβολή αίτησης για την παροχή μιας υπηρεσίας από το 
ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είτε η ολοκλήρωση της υπόθεσής σας από το γραφείο μας ή η συνολική εικόνα και των τριών αυτών γεγονότων.
Κυκλώστε ή σημειώστε τον αριθμό με τον οποίο βαθμολογείτε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν

Α/
Α Πρόταση

Βαθμολογία Πρότασης

Διαφων
ώ

απόλυτα

Διαφων
ώ

αρκετά

Διαφων
ώ

Ούτε 
διαφωνώ

ούτε 
συμφων

ώ

Συμφων
ώ

Συμφων
ώ

αρκετά

Συμφων
ώ

Απόλυτα

P1 Τα γραφεία του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν σύγχρονο 
εξοπλισμό

1 2 3 4 5 6 7

P2 Τα γραφεία του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν καλή 
αισθητική

1 2 3 4 5 6 7

P3 Οι υπάλληλοι του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν αξιοπρεπή 
εμφάνιση

1 2 3 4 5 6 7

P4 Τα υλικά μέσα (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια και 
έντυπα) που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει 
το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι καλαίσθητα

1 2 3 4 5 6 7

P5 Όταν το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας υπόσχεται να κάνει κάτι, 
το κάνει

1 2 3 4 5 6 7

P6 Όταν ένας πολίτης έχει πρόβλημα, το ΤΑΚΚΕ 
Ημαθίας δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για την 
επίλυσή του

1 2 3 4 5 6 7

P7 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας παρέχει τις υπηρεσίες του με 
σωστό τρόπο, από την πρώτη στιγμή

1 2 3 4 5 6 7

P8 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
χρονικό διάστημα που υπόσχεται

1 2 3 4 5 6 7

P9 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια 1 2 3 4 5 6 7
P10 Οι υπάλληλοι στο ΤΑΚΚΕ Ημαθίας ενημερώνουν 

τους πολίτες για τον ακριβή χρόνο που θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους

1 2 3 4 5 6 7

P11 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας παρέχει γρήγορες υπηρεσίες 
στους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

P12 Οι υπάλληλοι στο ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι πάντα 
πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

P13 Οι υπάλληλοι στο ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δίνουν την 
απαραίτητη προσοχή στα αιτήματα των πολιτών, όσο 
απασχολημένοι κι αν είναι

1 2 3 4 5 6 7

P14 Η συμπεριφορά των υπαλλήλων του ΤΑΚΚΕ 
Ημαθίας εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες  

1 2 3 4 5 6 7

P15 Οι πολίτες νοιώθουν ασφάλεια κατά τις συναλλαγές 
τους με το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας

1 2 3 4 5 6 7

P16 Οι υπάλληλοι του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας είναι ευγενικοί 1 2 3 4 5 6 7
P17 Οι υπάλληλοι του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να απαντούν στις ερωτήσεις 
των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7

P18 Οι υπάλληλοι του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δίνουν 
εξατομικευμένη προσοχή στον κάθε πολίτη

1 2 3 4 5 6 7

P19 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας τηρεί ωράριο λειτουργίας που 
εξυπηρετεί τους πολίτες

1 2 3 4 5 6 7

P20 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε 
πολίτη

1 2 3 4 5 6 7

P21 Το ΤΑΚΚΕ Ημαθίας λειτουργεί με βάση το συμφέρον 
των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7

P22 Οι υπάλληλοι του ΤΑΚΚΕ Ημαθίας γνωρίζουν τις 
ανάγκες των πολιτών

1 2 3 4 5 6 7
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