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Περίληψη 

 

Το Εσωτερικό Μάρκετινγκ αποτελεί μια έννοια ή φιλοσοφία ή  πρακτική μάνατζμεντ 

(Grönroos, 1985, George,1990, Wilson, 1990) που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο 

ερευνητών όσο και μάνατζερ που αναζητούν λύσεις για την αύξηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο τομέα του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται εμπειρική έρευνα στην Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Οι εσωτερικές υπηρεσίες του οργανισμού αυτού είναι σημαντικές τόσο 

για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία υπάγεται η υπηρεσία όσο και για 

το κοινό που εξυπηρετεί. Η μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας  θα μπορούσε να δώσει 

χρήσιμα συμπεράσματα στην Διοίκηση προκειμένου να υλοποιηθούν βελτιώσεις και 

ικανοποίηση των εργαζομένων της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στις παροχές στο 

εξωτερικό της περιβάλλον. 

Πιο αναλυτικά, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί :  

i. Στην επιλογή κατάλληλου εργαλείου για την μέτρηση της ποιότητας στο 

συγκεκριμένο ερευνητικό περιβάλλον. 

ii. Στην αναζήτηση των διαστάσεων του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί. 

iii. Στην μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών της 

Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση στο θέμα που επιλέχθηκε και την αναζήτηση 

κατάλληλου εργαλείο έγινε επιλογή του μοντέλου SERVPRF που μετρά την ποιότητα 

αξιολογώντας τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων. Στην συνέχεια με αναλύσεις που 

διενεργήθηκαν (διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση) προέκυψαν 

τέσσερις διαστάσεις ποιότητας για την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

από την πλευρά των εργαζομένων. Οι υποδομές, τα χαρακτηριστικά του προσωπικού και 

της υπηρεσίας, η ανταπόκριση και η τεχνολογία είναι τετρα-διάστατη δομή που 

οδηγηθήκαμε μετά από την ανάλυση.  Με σχετικό ερώτημα στα ερωτηματολόγια που 

διανεμήθηκαν στους εργαζομένους της υπηρεσίας αξιολογήθηκε η ικανοποίηση τους από 

την υπηρεσία σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν κατά την πρόσληψη τους σε αυτήν.   
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1  

1. Εισαγωγή  

Έπειτα από σημαντικές μελέτες στο χώρο του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχει αναγνωριστεί η ύπαρξη δυο ειδών 

αγορών και πελατών : οι εσωτερικές και οι εξωτερικές ( Piercy,1995). Στην προσπάθεια 

κατανόησης αυτού του διαχωρισμού και στην δημιουργία προσανατολισμού προς την 

υπηρεσία και τους πελάτες στην κουλτούρα των οργανισμού, ενισχύεται η υιοθέτηση της 

ιδέας του Εσωτερικού Μάρκετινγκ. Όπως αναφέρει ο George  (1990) το Εσωτερικό 

Μάρκετινγκ θεωρείται μια προσέγγιση προκειμένου να εδραιωθεί ένας προσανατολισμός 

προς της υπηρεσίες  ως μια οργανωτική ανάγκη, αναπτύσσοντας και διατηρώντας την 

κουλτούρα των υπηρεσιών και υιοθετώντας νέες πρακτικές μάρκετινγκ ( Hartley και Lee, 

1986; Lewis,1989). Εκτός των άλλων, είναι γενικώς αποδεκτό ότι σκοπός του 

εσωτερικού Μάρκετινγκ είναι η προσπάθεια ικανοποίησης των εργαζομένων 

προκειμένου να αυξηθεί η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και ικανοποίηση (George,1990; 

Groonros,1985).  

Η δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας των υπηρεσιών σήμερα καθώς 

πλήθος πολιτών τις επισκέπτεται καθημερινά και λαμβάνει τις παροχές τους. Ωστόσο 

λίγη σημασία δίνεται στο εσωτερικό των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις θεωρίες του εσωτερικού 

μάρκετινγκ οι εργαζόμενοι αποτελούν παράγοντα κλειδί για την ποιότητα των υπηρεσιών 

όμως στον δημόσιο τομέα δεν δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάλυση αυτού του 

εσωτερικού περιβάλλοντος. Το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη 

στις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις που συμβαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες και να αυξηθεί 

η ποιότητα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών υπηρεσιών και έτσι να υπάρχει 

ένα θετικό κλίμα στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπου οι εργαζόμενοι θα είναι 

ικανοποιημένοι από τις παροχές που ίδιοι λαμβάνουν και έτσι θα μπορούν να  παρέχουν 

και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες της χώρας.   

Η ποιότητα των εσωτερικών δημόσιων υπηρεσιών εξετάζεται σπάνια από τους 

ανώτερους που βρίσκονται στην κυβέρνηση καθώς απαιτεί υψηλά κόστη και χρόνο, ενώ 

δεν βρίσκεται και στην κουλτούρα του δημόσιου μάνατζμεντ .Στον χώρο των ερευνητών 

γίνεται συνήθως λόγος για την μέτρηση ποιότητας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον 

εξωτερικό πελάτη και είναι μικρότερος ο αριθμός των ερευνών που αξιολογούν την 
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εσωτερική ποιότητα. Ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στον δημόσιο τομέα αντίστοιχες 

έρευνες εσωτερικής ποιότητας είναι ακόμη λιγότερες.  

Η Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα ιδανικό αντικείμενο 

μελέτης καθώς είναι μια υπηρεσία που υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

και εξυπηρετεί μεγάλο κοινό. Αυτό σημαίνει πως καθημερινά διενεργούνται πολλές 

συναλλαγές εντός της υπηρεσίας , υπάρχουν τμήματα με διαφορετικές αρμοδιότητες και 

οι διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών απαιτεί την συνεργασία των διαφόρων 

τμημάτων.  

1.1 Σκοποί Εργασίας  

Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να εξερευνήσουμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με 

τις αντιλήψεις των εσωτερικών πελατών και αν αυτές οι διαστάσεις ακολουθούν τις 

διαστάσεις του μοντέλου των καθηγητών Cronin και Taylor (1992). Το μοντέλο αυτό που 

ονομάζεται SERVPERF αποτελείται από πέντε διαστάσεις και αυτές μαζί με μια έκτη 

διάσταση που προσθέσαμε θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Επιπρόσθετα, θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε τους παράγοντες που έχουν αξία για 

τους εργαζομένους που ανήκουν στην υπηρεσία όπου θα διεξαχθεί η ερευνά μας και ποιοι 

από αυτούς θέλουν βελτίωση.  Ένα ακόμα στοιχείο που θα εξεταστεί είναι πόσο 

ικανοποιημένοι είναι τελικά οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις αρχικές τους προσδοκίες 

κατά την πρόσληψη τους στην υπηρεσία. Όλα αυτά θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες 

στην διοίκηση της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

πραγματοποιήσει αλλαγές που μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα της έχοντας 

αντίκτυπο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά αυτής και τελικά να μεγιστοποιήσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες και την ικανοποίηση τους.     

1.2 Δομή Εργασίας  

Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προκειμένου να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που διαφέρουν 

σημαντικά σε σχέση με την παραγωγή προϊόντων και τα συστατικά στοιχειά ποιότητας 

αυτών. Επιπλέον, ορίζονται οι έννοιες του εσωτερικού Μάρκετινγκ , του εσωτερικού 

πελάτη και της εσωτερικής ποιότητας όπως αυτές προκύπτουν από βιβλιογραφικές και 
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εμπειρικές μελέτες. Αναλύονται τα δυο δημοφιλέστερα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών και γίνεται σύγκριση αυτών προκειμένου να γίνει η επιλογή αυτού που 

θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα.  

Στο δεύτερος μέρος , γίνεται περιγραφή της έρευνας που υλοποιήθηκε στην Διεύθυνση 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, παρουσίαση των αναλύσεων που διενεργήσαν και 

τον αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, με την επιλογή του μοντέλου 

SERVPERF δίνεται μια προσέγγιση μέτρησης της ποιότητας για την υπηρεσία αυτή , 

διερευνώνται οι διαστάσεις του εργαλείου και αξιολογείται η ικανοποίηση των 

εσωτερικών πελατών. 

Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και γίνονται σχετικά σχόλια  με την χρήση 

πινάκων ώστε η παρουσίαση να είναι κατανοητή και να γίνονται αντίστοιχοι σχολιασμοί. 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψιν την βιβλιογραφία γίνονται 

κάποιες προτάσεις βελτίωσης προς την Διοίκηση της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.  
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε βασικές έννοιες που σχετίζονται με το ευρύτερο 

πλαίσιο των υπηρεσιών αλλά και στοιχεία που αφορούν το εσωτερικό μάρκετινγκ. 

Γίνεται ανάλυση σχετικά με το βιβλιογραφικό περίγραμμα της ποιότητας υπηρεσιών και 

εσωτερικών υπηρεσιών.  Επιπλέον, διερευνώνται τα μοντέλα μέτρησης ποιότητας των 

υπηρεσιών και σχολιάζεται η καταλληλόλητα αυτών ενώ γίνονται και συγκρίσεις για να 

επιλεχθεί η μέθοδος που συνδέεται καλύτερα με την εμπειρική μελέτη που θα 

ακολουθήσει. Η ενότητα αυτή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παρούσας εργασίας 

καθώς βοηθά στην κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου που σχετίζεται με την ποιότητα 

των εσωτερικών υπηρεσιών ενώ βοηθά στην παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων 

και στις διοικητικές υποδείξεις.  

2.1 Η έννοια των υπηρεσιών  

Oι Armstrong και Kotler (2009, σελ.313) ορίζουν τις υπηρεσίες ως μια μορφή προϊόντος 

που συνίσταται από προσφερόμενες προς πώληση ενέργειες, οφέλη ή ικανοποιήσεις που 

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

άλλα λόγια , η υπηρεσία είναι μια χρονικά φθαρτή, άυλη εμπειρία, η οποία εκτελείται για 

έναν πελάτη, ο οποίος βρίσκεται στον ρόλο του συμπαραγωγού. (James Fitzsimmons). 

Σύμφωνα με τον Γούναρη (2015) η υπηρεσία αποτελεί την εμπειρία που αποκομίζει ένας 

καταναλωτής / αγοραστής ως αποτέλεσμα :  

 συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες προβαίνει εκείνος που παρέχει την υπηρεσία, 

 την ικανότητα τους να επιτυγχάνει και να διατηρεί συγκεκριμένα πρότυπα (standards) 

κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών και, τέλος, 

 του βαθμού στον οποίο ικανοποιούνται οι προσδοκίες του καταναλωτή αναφορικά 

με την εμπειρία που ήλπιζε ότι θα αποκομίσει προτού αποφασίσει να εμπλακεί σε μια 

σχέση συναλλαγής με τον παροχέα της υπηρεσίας.  

Οι Ponsington et al. (2007) καταλήγουν σε τρεις οπτικές των υπηρεσιών. Η πρώτη 

αναφέρει τις υπηρεσίες ως μια ξεχωριστή βιομηχανία που περιλαμβάνει διάφορους 

τομείς της οικονομίας που δεν ασχολείται με την παραγωγή αγαθών. Η δεύτερη οπτική 

παρουσιάζει τις υπηρεσίες ως ένα αποτέλεσμα, τι δηλαδή λαμβάνει τελικά ο πελάτης ενώ 

η τρίτη τις ορίζει ως « τον τρόπο με τον οποίο το αποτέλεσμα μεταφέρεται στον πελάτη» 

( Mohr και Bitner, 1995).Η σημασία των υπηρεσιών σήμερα απεικονίζεται σε όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες και σε όλα τα επίπεδα και για αυτό αποτελούν αντικείμενο 
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συνεχούς έρευνας. Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 2.1) παρουσιάζονται οι κυριότερες 

κατηγορίες υπηρεσιών που υπάρχουν στις σύγχρονες οικονομίες και οι οποίες 

εξελίσσονται συνεχώς.  

Σχήμα 1 Ο ρόλος των υπηρεσιών στην σύγχρονη οικονομία ( Πηγή : After Bruce R. Guile 

και James Brian Quinn, eds., Technology in services: Policies for Growth, Trade, 

Washington, D.C.: National Academy Press, 1988, p. 214, όπως αναφέρεται από τους 

Fitzsimmons J. και Fitzsimmons M., 2011, σελ. 5).  

Στην σύγχρονη οικονομία ακόμα και οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα 

εμπεριέχουν στις δραστηριότητες τους και παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 

δημιουργήσουν εμπειρίες στους πελάτες τους και τελικά να διαφοροποιηθούν και να 

πετύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι υπηρεσίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

των οικονομιών των χωρών καθώς αναπτύσσονται τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο 

και σε καταναλωτικό επίπεδο. Ο Miles (1993) ταξινομεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με  δυο 

διαστάσεις , την αγορά (καταναλωτική, ενδιάμεση ή δημόσια αγορά) όπου παρέχονται 

και με τι σχετίζονται (αντικείμενα , άνθρωπος, πληροφορίες). Το επίπεδο της αγοράς 

αναφέρεται στο αν οι υπηρεσίες απευθύνονται στην κοινωνία, ή άμεσα σε καταναλωτές 

ή και σε συνδυασμό αυτών, ή σε άλλες επιχειρήσεις. Από την άλλη η δεύτερη διάσταση 

αυτής της ταξινόμησης αφορά το «αντικείμενο» της υπηρεσίας και αντιστοιχίζεται σε 

τρεις κατηγορίες: (1) αντικείμενο, δηλαδή υπηρεσίες που σχετίζονται με την διατήρηση 

ή μεταφορά εγκαταστάσεων, αγαθών ή και ανθρώπων, (2) υπηρεσίες προς τον άνθρωπο 

Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες 

 Χρηματοδότηση 

 Μίσθωση 

 Ασφάλεια 

Υπηρεσίες Υποδομής 

 Επικοινωνίες 

 Μεταφορές  

 Επιχειρήσεις Κοινής 

Ωφελείας 

Υπηρεσίες μέσα στη Βιομηχανία 

 Χρηματοοικονομικά  

 Λογιστήριο  

 Νομικό Τμήμα 

 Τμήμα Ανάπτυξης και 

Υπηρεσίες 

Διανομής 

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 

 Συμβουλευτική  

 Επιθεωρήσεις  

 Διαφήμιση  

 Διαχείριση Αποβλήτων  

Ατομικές Υπηρεσίες 

 Υγεία  

 Εστίαση  

Καταναλωτές 

(Self-service) 

Κρατικές Υπηρεσίες 

 Στρατός  

 Εκπαίδευση  

 Δικαιοσύνη 

 Αστυνομία – Πυροσβεστική  
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που στοχεύουν σε γνωστικές ικανότητες, κοινωνική και σωματική ευεξία και (3) 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή πληροφόρησης.  

Ο Groonros (1982) αναφέρει ότι η επιρροή των καταναλωτών στην παροχή υπηρεσιών 

είναι διπλή, από την μια ο καταναλωτής συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία και 

συνεπώς έχει αντίκτυπο σε αυτά που τελικά λαμβάνει και από την άλλη οι υπόλοιποι 

πελάτες που ταυτόχρονα αγοράζουν ή καταναλώνουν την υπηρεσία που λαμβάνει ο 

πρώτος. Συνεπώς, η παροχή υπηρεσιών αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία 

επηρεάζεται από τα ίδια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τα οποία θα αναλυθούν 

παρακάτω.  

 

2.2 Τα Χαρακτηριστικά Των Υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες διαφέρουν σημαντικά από τα αγαθά καθώς η δημιουργία και παροχή των 

πρώτων διαφέρει από την παραγωγή των δεύτερων. Στην βιβλιογραφία των υπηρεσιών 

υπογραμμίζονται τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν προκλήσεις στους 

μάνατζερ και στους καταναλωτές αυτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι 

τα εξής : η άυλη φύση τους , η αδιαιρετότητα, η ετερογένεια και η φθαρτότητα 

(Regan,1963; Rathmell, 1966; Shostack, 1977).  

Οι υπηρεσίες είναι άυλες δηλαδή δεν έχουν φυσική υπόσταση, δεν μπορεί κάποιος να τις 

δει, να τις γευθεί, να τις αισθανθεί, να τις ακούσει, ή να τις οσφρανθεί πριν αυτές 

αγορασθούν ( Kotler και Armstrong, 2009, σελ. 343). Αυτό το χαρακτηριστικό είναι και 

μια βασική και εύκολα κατανοητή διαφορά μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών. Το 

χαρακτηριστικό της αϋλότητας δυσκολεύει το έργο των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων πρώτης γραμμής καθώς δημιουργεί την ανάγκη εύρεσης τρόπου όσο το 

δυνατόν καλύτερης επικοινωνίας της υπηρεσίας και της αξίας αυτής στους τελικούς 

αποδέκτες. Η μετάδοση πληροφοριών για την ποιότητα του προϊόντος που σε αυτή την 

περίπτωση είναι άυλο, είναι κρίσιμη για την επιτυχία της παροχής της υπηρεσίας και κατ’ 

επέκταση της  συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Από αυτό το χαρακτηριστικό 

πηγάζουν θεμελιώδη προβλήματα για τους μάνατζερ των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, τα οποία καλούνται να επιλύσουν ώστε να διαθέτουν ανταγωνιστικά 

προϊόντα.  
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Η αδιαιρετότητα των υπηρεσιών αναφέρεται στην «αδυναμία διαχωρισμού της 

παραγωγής μιας υπηρεσίας   από τον τόπο κατανάλωσης, της παραγωγής της υπηρεσίας 

από την συμμετοχή του καταναλωτή στην παραγωγή και των εμπειριών των υπολοίπων 

καταναλωτών που παρευρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής από το τελικό αποτέλεσμα 

της παραγωγής» ( Γούναρης, 2015, σελ. 59).  Οι υπηρεσίες δηλαδή λειτουργούν σαν ένα 

ανοιχτό σύστημα όπως αναφέρουν οι Fitzsimmons (2011,p.19) όπου οι απαιτήσεις των 

πελατών έχουν άμεση επίδραση σε όλη την διαδικασία. Από αυτό το χαρακτηριστικό 

προκύπτουν επίσης προβλήματα που απαιτούν λύση ώστε οι επιχειρήσεις να 

επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι η ετερογένεια δηλαδή η δυσκολία 

συστηματοποίησης των αποτελεσμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών (Zeithaml et al 

1985). Η διαδικασία παραγωγής μιας υπηρεσίας απαιτεί σύνθετες διαδικασίες και 

εμπλοκή πολλών προσώπων όπως την συνεργασία των εργαζομένων πρώτης γραμμής με 

αυτών που στηρίζουν το έργο τους και διαδικασίες εξυπηρέτησης μεταξύ αυτών , την 

επικοινωνία των εργαζομένων σε ρόλο επαφής με τους πελάτες και τέλος τους 

υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον και περιμένουν να 

εξυπηρετηθούν ή λαμβάνουν την υπηρεσία.   

Τέλος, η φθαρτότητα είναι επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο των υπηρεσιών και η οποία 

πηγάζει από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν και κατά 

συνέπεια η δυναμικότητα που δεν αξιοποιείται πρακτικά χάνεται από την επιχείρηση 

(Rathmell, 1966, Donnelly, 1976, Zeithaml et al, 1985). Σε διαστήματα χαμηλών 

απαιτήσεων οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παράγουν υπηρεσίες τις οποίες θα διαθέσουν 

στους καταναλωτές σε διαστήματα υψηλών απαιτήσεων και έτσι προκύπτουν πιθανές 

καθυστερήσεις και ουρές αναμονής. Όπως σχολιάζουν οι Kotler και Armstrong (2009, 

σελ.344) « η φθαρτότητα δεν αποτελεί πρόβλημα όταν η ζήτηση είναι σταθερή αλλά σε 

περιόδους σημαντικών διακυμάνσεων».  

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία δυσκολεύουν την τυποποίησης της «διαδικασίας παραγωγής» 

της υπηρεσίας και κατά συνέπεια όλοι οι πελάτες της επιχείρησης και κάθε φορά που 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία είναι δύσκολο να λάβουν το ίδιο ακριβώς επίπεδο 

εξυπηρέτησης (Γούναρης, 2015) . 
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2.3  Ποιότητα Υπηρεσιών  

Η έννοια της ποιότητας αποτελεί θεμελιώδη έννοια στο χώρο τον επιχειρήσεων και 

αποτελεί πεδίο συνεχής έρευνας καθώς οι συνέπειες αυτής υπογραμμίζονται σε πολλούς 

τομείς των οργανισμών. Όπως αναφέρουν πολλοί ερευνητές, η ποιότητα είναι ένα 

στρατηγικό εργαλείο για τους μάνατζερ των επιχειρήσεων για βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ( Anderson and Zeithalm,1984; Bakabus and 

Boller ,1992; Gravin 1983; Phillips, Chang and Buzzell,1983). Στην παρούσα έρευνα 

εστιάζουμε στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα, δηλαδή την ποιότητα όπως αυτή 

αποτυπώνεται από τις αντιλήψεις των πελατών. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι ένα από τα 

κρισιμότερα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι μάνατζερ (Gupta και Chen, 1995). 

Όπως αναφέρουν οι Buzzell  και Gale (1987) « ποιότητα είναι ό,τι ορίζει ο πελάτης της 

υπηρεσίας και η ποιότητα μιας υπηρεσίας κρίνεται βάσει του πώς ο πελάτης την 

αντιλαμβάνεται ». Οι Cronin και Taylor (1992) αναφέρουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών 

είναι δυσνόητη και αφηρημένη έννοια που είναι δύσκολο να μετρηθεί και να οριστεί και 

ότι συνδέεται με τις αντιλήψεις των πελατών. Ο Kotler (2009,σελ.321) ορίζει ως 

ποιότητα «τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχει μια υπηρεσία στην επιδίωξη της να 

ικανοποιήσει δηλωμένες ή τεκμαιρόμενες ανάγκες πελατών». 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί από τους πελάτες σε 

σχέση με την ποιότητα των προϊόντων. Οι Parasurman et al. (1994) σχολιάζουν ότι : (1) 

Η ποιότητα υπηρεσιών πηγάζει από την σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών των πελατών 

και των εμπειριών που τελικά βιώνουν και (2) η αξιολόγηση ποιότητας των υπηρεσιών 

εξαρτώνται όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά και από την διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας. Στην σύγχρονη οικονομία υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών και σύμφωνα με τους 

Parasurman et al. (1995) οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια για να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ανεξάρτητα από τον τύπο της υπηρεσίας.  

 

2.4  Ποιότητα Υπηρεσιών και Ικανοποίηση  

Η ποιότητα των υπηρεσιών πολλές φορές συγχέεται με την ικανοποίηση των πελατών 

και το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο ερευνών με τις απόψεις να διίστανται για το αν 

πρόκειται για δυο διαφορετικές έννοιες ή όχι. ). Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση διαφέρουν (Parasurman et al.,1988; Carman, 1990; 

Taylor και Baker, 1994) ενώ από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι που προτείνουν 
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προσεκτική και περαιτέρω ανάλυση προκειμένου να ερευνηθεί αν οι δυο έννοιες 

ταυτίζονται (Rust και Oliver, 1994). Η ικανοποίηση στο μάρκετινγκ αναφέρεται ως μια 

συναισθηματική αντίδραση ευχαρίστησης ή απογοήτευσης που εκφράζει ο καταναλωτής 

μετά την αξιολόγηση της υπηρεσίας (η οποία αξιολόγηση προκύπτει μετά από την 

κατανάλωση της υπηρεσίας που παρέχεται) και λαμβάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες που 

ο ίδιος έχει (Fournier και Mick, 1999). 

Η έρευνα των Oliver και Richard (1980) προτείνει ότι η ποιότητα υπηρεσιών και η 

ικανοποίηση των πελατών αποτελούν ξεχωριστά στοιχεία αλλά συνδέονται καθώς η 

ικανοποίηση μεσολαβεί στην επίδραση των αντιλήψεων προηγούμενων περιόδων 

σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας ώστε να δημιουργηθεί , τελικά, μια 

αναθεωρημένη αντίληψη για την ποιότητα αυτής.  Ομοίως και οι Parasurman et.al (1985) 

υπογραμμίζουν την σύνδεση των δυο εννοιών και αναφέρουν και αυτοί ότι 

επαναλαμβανόμενα γεγονότα ικανοποίησης αναβαθμίζουν την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα που εκφράζουν οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών. Σε αντίθετη τροχιά 

βρίσκεται η άποψη των Cronin και Taylor οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αντιληπτική 

ποιότητα επηρεάζει την ικανοποίηση και έπειτα εκδηλώνεται ως πρόθεση αγοράς. Σε 

επόμενη έρευνα τους οι Parasuraman et. al (1994) αναθεωρούν και παρουσιάζουν ένα 

μοντέλο αξιολόγησης της συνολικής ικανοποίησης των πελατών, στο οποίο η 

ικανοποίηση προκύπτει ως συνάρτηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας , την 

ποιότητας του αγαθού και της τιμής.  

Σύμφωνα με τους De Ruyter et al. (1997) οι διαφορές μεταξύ ποιότητας υπηρεσίας και 

ικανοποίησης έχουν τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής :  

1) Η ικανοποίηση του πελάτη επηρεάζεται από τις μεταβλητές απόκλισης των 

προσδοκιών άμεσα ενώ αυτό δεν παρατηρείται στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

2) Για την ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παροχή της 

υπηρεσίας ενώ για την ποιότητα των υπηρεσιών δεν ισχύει το αντίστοιχο. 

3)  Η προβλεπόμενη προσδοκία αποτελεί κριτήριο για την ικανοποίηση ενώ για την 

ποιότητα η ιδανική προσδοκία. 

4)  Οι διαστάσεις ποιότητας και οι διαστάσεις ικανοποίησης παρουσιάζουν αριθμητικές 

διαφορές και διαφορές στο περιεχόμενο τους.   
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Συμπερασματικά, αυτό που προκύπτει είναι ότι και οι δυο έννοιες είναι εξίσου 

σημαντικές και η σύνδεση τους υψηλή και επομένως οι μάνατζερ θα πρέπει να 

αξιολογούν τα δυο αυτά στοιχεία καθώς έχουν άμεσες συνέπειες στην συνολική απόδοση 

των επιχειρήσεων και επιδρούν τελικά στα οικονομικά αποτελέσματα. Ενώ δίνεται 

μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών , στην μέτρηση αυτής και της 

σχετιζόμενες τεχνικές δεν έχει δοθεί η απαραίτητη μελέτη στην ικανοποίηση του 

εσωτερικού πελάτη. Όπως παρατηρούν πολλοί ερευνητές (Berry, 1991; Gale,1992) 

«χαρούμενος υπάλληλος» σημαίνει «χαρούμενος πελάτης». Η στροφή προς την 

εσωτερική αγορά μπορεί να δώσει στους μάνατζερ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

ευκαιρίες που αναζητούν. Στις επόμενες ενότητες θα αναλυθεί αυτή η προσέγγιση της 

εσωτερικής αγοράς , η σημασία της και οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει.   

 

2.5 Εσωτερικό Μάρκετινγκ 

Η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ εμφανίστηκε στην διεθνή βιβλιογραφία την 

δεκαετία του ’80 (Berry,1980; Grönroos, 1981) και σήμερα αποτελεί αντικείμενο πολλών 

ερευνών στο Μάρκετινγκ και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα από ποικίλες 

ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν προκύψει διάφοροι ορισμοί που αναφέρουν  το 

εσωτερικό μάρκετινγκ είτε ως έννοια, είτε ως φιλοσοφία ή ως πρακτική μάνατζμεντ 

(Grönroos, 1985; George,1990; Wilson, 1990, όπως αναφέρει ο Lings,2000). Ο Berry 

(1981) προτείνει το εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια προσέγγιση της διοίκησης υπηρεσιών 

η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή του παραδοσιακού μάρκετινγκ και του σχετικού 

μίγματος μάρκετινγκ στον οργανισμό και τους υπαλλήλους προκειμένου να βελτιώσει 

τις σχέσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι Grönroos (1985) και George (1990) 

ορίζουν το εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια φιλοσοφία που παρακινεί και υποστηρίζει τους 

υπαλλήλους, ενώ ο Cowell (1984) αναφέρει το εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια μορφή 

μάνατζμεντ που ενεργοποιεί και παρακινεί όλα τα μέλη του οργανισμού να εξετάσουν το 

δικό τους ρόλο μέσα σε αυτόν και να υιοθετήσουν προσανατολισμό προς τον πελάτη και 

την υπηρεσία ώστε οι εργαζόμενοι (πρώτης γραμμής και αυτοί των υπολοίπων 

τμημάτων) να ικανοποιούν της ανάγκες των εξωτερικών πελατών. Ο Kotler (1991) 

ερμηνεύει το εσωτερικό μάρκετινγκ ως μια μέθοδο την οποία οι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν για να προσλάβουν, να διατηρήσουν και να παρακινήσουν τους 

υπαλλήλους ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Όλοι οι 

παραπάνω ορισμοί υπογραμμίζουν την σύνδεση μεταξύ των ενεργειών των οργανισμών 
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προς τους υπαλλήλους τους με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι τελικοί αποδέκτες, 

δηλαδή οι εξωτερικοί πελάτες. Συνεπώς, το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει 

στοιχείο που θα δώσει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι πυλώνας 

της γενικότερης στρατηγικής μάρκετινγκ επηρεάζοντας το βαθμό που αυτές 

καταφέρνουν να πετύχουν τους στόχους τους αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης των 

πελατών τους και της εξυπηρέτησης τους (Γούναρης, 2015). 

 

Οι ερευνητές τους εσωτερικού μάρκετινγκ που έχουν διατυπώσει την έννοια του 

καταλήγουν σε δυο επαναλαμβανόμενες ιδέες ,όπως περιγράφουν στο άρθρο τους οι 

Kang , James και Alexandris (2002). Η πρώτη αφορά στο ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ 

αποτελεί μια φιλοσοφία διαχείρισης σχετικά μεγάλων υπηρεσιών όπου οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται ως πελάτες εντός του οργανισμού ( Cahill, 1996) και η δεύτερη ότι το 

εσωτερικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες σκοπεύουν να ενισχύσουν 

την εσωτερική επικοινωνία και την καταναλωτική συνείδηση ανάμεσα στους 

εργαζόμενους και τη σύνδεση όλων αυτών των δραστηριοτήτων με την εξωτερική αγορά 

(Hogg et al.,1998).  

Από  τους ορισμούς που αναφέρθηκα παραπάνω δημιουργείται μια σύγχυση εννοιών 

σχετικά με το τι είναι το εσωτερικό μάρκετινγκ, πως υλοποιείται και από ποιόν. Οι Rafiq 

και Ahmed (2000) μέσα από την ανάλυση των βασικών εννοιολογικών και ερευνητικών 

δεδομένων κατέληξαν στην αναγνώριση πέντε βασικών στοιχείων του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, τα οποία είναι τα εξής:  

 

1) Υποκίνηση και ικανοποίηση των εργαζομένων 

2) Προσανατολισμός προς τον πελάτη και ικανοποίηση αυτού. 

3) Διαλειτουργικός συντονισμός και ολοκλήρωση.  

4) Προσέγγιση μάρκετινγκ στα παραπάνω 

5) Εφαρμογή συγκεκριμένων επιχειρησιακών ή λειτουργικών στρατηγικών.  

Συνθέτοντας αυτά τα στοιχεία οι Rafiq kai Αhmed (2000) ορίζουν ολοκληρωμένα την 

έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ ως « μια προσέγγιση μάρκετινγκ για να ξεπεραστεί η 

οργανωτική αδράνεια στην αλλαγή και για να εναρμονίσει , να παρακινήσει και να 

συντονίσει τους εργαζόμενους στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης ως προς την 

αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών της και των τμημάτων της ώστε να 
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ικανοποιηθούν οι πελάτες μέσω μιας διαδικασίας ανάπτυξης κινητοποιημένων και 

προσανατολισμένων προς τους πελάτες υπαλλήλων ».  

Η αλληλεπίδραση του εσωτερικού και του εξωτερικού μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντική 

στο συνολικό πρόγραμμα μάρκετινγκ αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Tansuhaj et al. (1998) η συμπεριφορά των εργαζόμενων 

έχει άμεση επίδραση στις δραστηριότητες εξωτερικού μάρκετινγκ και αντιστρόφως το 

επιτυχημένο εξωτερικό μάρκετινγκ αντικατοπτρίζεται στις αλλαγές στάσεων και 

συμπεριφορών των εσωτερικών πελατών.   

 

2.6 Εφαρμογή Εσωτερικού Μάρκετινγκ  

Το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι μια φιλοσοφία που απευθύνεται σε όλους τους 

εργαζόμενους και τα στελέχη μιας επιχείρησης, από την Ανώτατη Διοίκηση έως και τους 

νεοπροσληφθέντα μέλη της. Ο Berry (1981) ορίζει το εσωτερικό μάρκετινγκ και την 

εφαρμογή του ως έναν καθρέπτη όλων όσων γνωρίζουμε για το μάρκετινγκ που κάνουμε 

στους πελάτες ενός οργανισμού. Πολλοί συγγραφείς παρομοιάζουν το εσωτερικό 

μάρκετινγκ ως ένα όχημα για την εφαρμογή των στρατηγικών και την διοίκηση αλλαγών 

εντός του οργανισμού ( Rafiq και Ahmed, 2000). Ο George (1990) αναφέρει ότι αν οι 

εσωτερικές υπηρεσίες δεν είναι καλά δομημένες τότε και η τελική υπηρεσία που 

παρέχεται στον τελικό αποδέκτη-πελάτη θα είναι λιγότερο ποιοτική. Έτσι, η εφαρμογή 

ενός προγράμματος μάρκετινγκ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για μια επιχείρηση και είναι αποτελεσματικό να αποδίδεται σε αυτήν η ίδια 

βαρύτητα που δίνεται στα υπόλοιπα προγράμματα. 

Το περιβάλλον εφαρμογής ενός προγράμματος εσωτερικού μάρκετινγκ απαιτεί την 

υποστήριξη από τα ανώτερα στελέχη τόσο για την επιτυχία του προγράμματος όσο και 

για να δίνεται η αναγκαία σημασία από όλους τους υπαλλήλους για αυτό (Rafiq και 

Ahmed, 2000). Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος οι μάνατζερς είναι χρήσιμο να 

αναλύουν αρχικά τις ευκαιρίες και απειλές της εσωτερικής αγοράς και έπειτα να 

εναρμονίζουν τις επιδράσεις εσωτερικών αλλά και εξωτερικών χαρακτηριστικών των 

υποθέσεων που έλαβαν υπόψιν τους στο στάδιο ανάπτυξης  (Piercy και Morgan, 1991). 

Οι Reynoso και Moores (1996) αναγνωρίζουν έξι βασικά βήματα στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων Εσωτερικού Μάρκετινγκ :  
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1. Την δημιουργία εσωτερικής συνείδησης. 

2. Την αναγνώριση των εσωτερικών πελατών και προμηθευτών. 

3. Την εξακρίβωση των προσδοκιών από τους εσωτερικούς πελάτες. 

4. Την επικοινωνία των παραπάνω προσδοκιών στους εσωτερικούς προμηθευτές 

προκειμένου να συζητούν τις δικές τους ικανότητες ή και εμπόδια για την 

ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. 

5. Ως αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος, οι εσωτερικοί προμηθευτές θα 

πρέπει να κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές ώστε να είναι ικανοί να διανέμουν το 

επίπεδο της υπηρεσίας που απαιτείται. 

6. Την καθιέρωση ενός μοντέλου μέτρησης της εσωτερικής ποιότητας και την 

ανατροφοδότησης αν η διοίκηση επιθυμεί βελτίωση.     

 

Το πρόγραμμα εσωτερικού μάρκετινγκ ,όπως το εξωτερικό έχει το δικό του μίγμα το 

οποίο αποτελείται από τα 4P προσανατολισμένα στην εσωτερική αγορά και στους 

εσωτερικούς πελάτες. Τα στοιχεία του μίγματος αυτού είναι : το προϊόν, η τιμή, η 

προώθηση και η διανομή. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Piercy και Morgan (1990) 

έχουμε :  

Προϊόν : Το προϊόν για το εσωτερικό μάρκετινγκ είναι σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές 

και το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Επιπλέον, το προϊόν στην εσωτερική αγορά αφορά όλες 

τις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει το 

πρόγραμμα εσωτερικού μάρκετινγκ.  

Τιμή : Η τιμή προσδιορίζει το τι οφείλει να πληρώσει ο εσωτερικός πελάτης όταν 

επενδύει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η πληρωμή αυτή μπορεί να περιέχει την θυσία άλλων 

προγραμμάτων που ανταγωνίζονται με το σχέδιο του εσωτερικού μάρκετινγκ, το 

ψυχολογικό κόστος υιοθέτησης των διαφορετικών αξιών και αλλαγής του τρόπου που 

γίνεται η δουλεία. Επίσης όπως αναφέρει ο Γούναρης (2015) στην τιμή εμπεριέχονται 

και οι ώρες εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. 

 

Προώθηση : Η προώθηση που όπως αναφέρουν οι συγγραφείς είναι το πιο απτό 

χαρακτηριστικό του εσωτερικού μάρκετινγκ αποτελεί τα μέσα επικοινωνίας του 

προγράμματος προκειμένου να ενημερώσει, να πείσει και έχει αποτέλεσμα στη στάση 

του βασικού προσωπικού των οργανισμών. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν γραπτές 
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αναφορές, σύντομες περιλήψεις του σχεδίου μάρκετινγκ αλλά και προσωπικές 

συναντήσεις με τους υπαλλήλους.  

 

Διανομή : Τα κανάλια διανομής του εσωτερικού μάρκετινγκ αποτελούνται από τους 

φυσικούς και κοινωνικό-τεχνικούς χώρους  όπου διανέμεται το προϊόν και η γίνεται η 

προώθηση δηλαδή συναντήσεις, επιτροπές, προγράμματα εκπαίδευσης για τους 

μάνατζερ και το προσωπικό, σεμινάρια, γραπτές αναφορές και άλλα.  

 

 

 

2.7 Εσωτερικός Πελάτης  

Στο μάρκετινγκ υπηρεσιών οι εργαζόμενοι έχουν κυρίαρχο ρόλο στο να προσελκύουν , 

να αναπτύσσουν και να διατηρούν δυναμικές σχέσεις με τους πελάτες. Η κατανόηση 

αυτού του ρόλου των εργαζομένων έχει δημιουργήσει ένα νέο πεδίο στην έρευνα του 

εσωτερικού μάρκετινγκ όπου δίνεται μεγάλη έμφαση σε προγράμματα που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη των εργαζομένων ( Tansuhaj et.al, 1988). Αναγνωρίζεται στην 

βιβλιογραφία του μάρκετινγκ ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού είναι εσωτερικοί 

πελάτες αυτού (Gummesson, 1987; Bowen and Schneider; 1988, George; 1990; Lukas 

και Maignan,1996). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εαυτούς τους 

ως πελάτες ( εσωτερικούς ) που ενεργούν στο περιβάλλον της επιχείρησης (Mudie, 2003) 

και οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα διπλό ρόλο, προμηθευτές και πελάτες εντός αυτής 

(Gronroos, 1981; Foreman and Money; 1995). Με άλλα λόγια, οι εσωτερικοί πελάτες 

διακρίνονται σε προσωπικό επαφής και υποστηρικτικό προσωπικό. Το προσωπικό 

επαφής είναι όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης 

για να προσφέρουν τις υπηρεσίες της. Το υποστηρικτικό προσωπικό είναι όλοι όσοι δεν 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες  αλλά βρίσκονται στο back-office  και ασχολούνται 

με θέματα διεκπεραίωσης ή με άλλες διοικητικές λειτουργίες.  

 Η σημαντικότητα του εσωτερικού πελάτη έχει αναγνωριστεί ως βασικό ζήτημα στο 

σχεδιασμό των λειτουργιών του οργανισμού και την βελτίωση τους. Ο Berry (1981) 

εισάγει τη έννοια του εσωτερικού πελάτη στο φάσμα του εσωτερικού μάρκετινγκ 

υπογραμμίζοντας πως ομοίως με τους εξωτερικούς πελάτες και οι εσωτερικοί έχουν τις 

ίδια επιθυμία για ικανοποίηση των αναγκών τους.  Όλοι οι εργαζόμενοι όλων των 

τμημάτων αποτελούν μέρος της εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών και 
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σε αυτήν περιλαμβάνονται και όλες οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους (Rafiq 

και Ahmed, 2003). Η ιδέα του εσωτερικού μάρκετινγκ να αντιμετωπίζονται οι 

εργαζόμενοι ως πελάτες στοχεύει στο να τους κάνει πιο αφοσιωμένους, ενθουσιώδεις και 

συνεργατικούς και τελικά να τους παρακινεί. Για να είναι ένας οργανισμός πραγματικά 

αποτελεσματικός κάθε τμήμα του, κάθε δραστηριότητα του, κάθε άτομο και σε κάθε 

επίπεδο θα πρέπει να λειτουργούν μαζί σωστά καθώς όλα αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους (Muhlemann et al., 1992). 

Οι έννοιες του εσωτερικού πελάτη και του προσανατολισμού προς τον πελάτη 

συνδυάζονται και η σημασία αυτού του συνδυασμού υπογραμμίζονται στην σχετική 

βιβλιογραφία των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσπαθήσουν  να 

διαμορφώσουν τακτικές που θα συνδυάζουν τον προσανατολισμό προς τον πελάτη 

έχοντας παράλληλα και ικανοποιημένος εργαζομένους. Ο προσανατολισμός προς τον 

πελάτη είναι αποτελεσματικό να επιδιώκεται από το σύνολο των εργαζομένων τόσο ως 

προς τον τελικό πελάτη αλλά και ως προς την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Όπως 

αναφέρει ο Bowen (1996) ο προσανατολισμός προς τον πελάτη οδηγεί σε υψηλά επίπεδα 

εσωτερικής και εξωτερικής ικανοποίησης, τα οποία όπως αναφέραμε σε προηγούμενη 

ενότητα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Επιπλέον, το στοιχείο του προσανατολισμού 

προς τον πελάτη είναι κρίσιμο και θα πρέπει να είναι μέρος της κουλτούρας των 

οργανισμών που καθοδηγεί στάσεις και συμπεριφορές στα μέλη εντός αυτών με γνώμονα 

ποιοτικές υπηρεσίες στο εσωτερικό τους (Lukas και Maignan, 1996). Ο Mohr-Jackson 

(1991) προτείνει ένα πρόγραμμα που στοχεύει στον προσανατολισμό προς τον πελάτη 

και περιπλέκει και τους εσωτερικούς πελάτες στην όλη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει 

:  

(α) την κατανόηση των αναγκών του εσωτερικού πελάτη  για την αποτελεσματική 

κατανόηση των αναγκών των εξωτερικών πελατών, 

(β) την συλλογή πληροφοριών για ανάγκες και προτιμήσεις των εσωτερικών πελατών 

μέσω αποτελεσματικής διυπηρεσιακής επικοινωνίας και  

(γ) δημιουργία πρόσθετης αγοραστικής αξίας για τους τελικούς αποδέκτες αυξάνοντας 

τα προνόμια του εσωτερικού πελάτη.   

Έτσι, η παροχή ύψιστης αξίας στον τελικό πελάτη – καταναλωτή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την παροχή ύψιστης αξίας σε κάθε τμήμα της αλυσίδας αξίας της 

επιχείρησης (Conduit και Mavondo, 1998), μέρος της οποίας αποτελούν και οι 
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εργαζόμενοι της.Ο Berry (1981) τονίζει την σημασία των διαδικασιών μεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και συνδέει την ικανοποίηση των πρώτων με αυτή 

των δεύτερων. Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των δυο μερών συμβάλει ουσιαστικά την 

ποιότητα των υπηρεσιών.   

 

2.8 Εσωτερικές Υπηρεσίες και Ποιότητα Εσωτερικών Υπηρεσιών  

Οι εσωτερικές υπηρεσίες δημιουργούν ένα δίκτυο λειτουργικών τμημάτων τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές 

(Marshall et al., 1998). Ο Witt (1985,1988) ορίζει τις εσωτερικές υπηρεσίες ως τις 

υπηρεσίες που παρέχονται από ένα τμήμα ενός οργανισμούς σε άλλο τμήμα ή αυτές που 

παρέχονται μεταξύ των ανθρώπων του οργανισμού. Η λογική των εσωτερικών 

υπηρεσιών στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε τμήμα του οργανισμού αποτελεί μια ξεχωριστή 

μονάδα παραγωγής όπου εισροές μετατρέπονται σε εκροές για την άμεση χρήση από το 

επόμενο τμήμα ή εσωτερικό πελάτη (Marshall et al. ,1998). Ο Dodson (1991) 

υποστηρίζει ότι αυτή η προοπτική μπορεί να εφαρμοστεί τόσο οριζόντια ( στην ροή των 

λειτουργιών του οργανισμού) όσο και κάθετα (στις διοικητικές δραστηριότητες).  

Στο εσωτερικό μάρκετινγκ γίνεται λόγος για την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

(internal service quality), η οποία είναι εξίσου σημαντική καθώς αποτελεί βασικό 

στοιχείο για την συνολική επιτυχία του οργανισμού ( George, 1997; Gremler et al. 1994; 

Heskett, 1987; Schlesinger and  Bowen, 1985) αλλά και για την συνολική ποιότητα της 

στρατηγικής ( Feldman, 1991; Nagel and Cilliers, 1990). Η παροχή καλών εσωτερικών 

υπηρεσιών είναι συνδεδεμένη με ποιοτικές υπηρεσίες στον τελικό αποδέκτη αυτών, 

δηλαδή τον εξωτερικό πελάτη και μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη μείωση 

κόστους και αύξηση των κερδών ( Davis , 1991 και Rowen, 1992).  

Ο Heskett (1994) αναφέρει ότι η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται 

από τις στάσεις μεταξύ των ανθρώπων του οργανισμού και τον τρόπο που αυτοί 

αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο εντός αυτού. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία εσωτερικής 

ποιότητας όπως παραθέτουν οι Hallowell et al. (1996) έπειτα από την μελέτη πολλών 

ερευνών (Garvin, 1988; Zemke, 1989; Heskett, 1990; Zeithaml, 1990; Berry,1991) είναι: 

 Εργαλεία ( Όλα τα απαραίτητα στοιχεία εμπεριεχομένων και των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών των τελικών καταναλωτών). 
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 Τακτικές και διαδικασίες  

 Υποστήριξη από την διοίκηση  

 Ευθυγράμμιση των στόχων ( της διοίκησης με αυτούς των υπαλλήλων) 

 Αποτελεσματικό training 

 Επικοινωνία 

 Επιβράβευση και Αναγνώριση 

Η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών είναι και μια σύνθετη έννοια καθώς επηρεάζεται 

από όλες τις διαδικασίες της εσωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας και χαρακτηρίζεται από 

τις στάσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και από τον τρόπο με τον οποίο 

εξυπηρετούν ο ένας τον άλλο εντός του οργανισμού και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις 

εξωτερικές συναλλαγές (Stauss, 1995; Varey, 1995). Σημαντικό στοιχείο στις εσωτερικές 

υπηρεσίες, και από το οποίο αναδύει η αναγκαιότητα για εσωτερική ποιότητα, είναι το 

γεγονός ότι οι εσωτερικοί πελάτες, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς, δεν έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή της υπηρεσίας που θα λάβουν (Finn et. al, 

1996; Nagel και Cilliers, 1990) και θα συνεχίζουν να συνεργάζονται με τον ίδιο 

«προμηθευτή» συνέχεια. Αυτό οδηγεί πολλές φορές όπως υπογραμμίζει ο Albecht (1990) 

στην διαμόρφωση μιας «εγωιστικής στάσης» από κάποια τμήματα του οργανισμού που 

γνωρίζουν την θεμελιώδη σημασία τους για τις υπόλοιπες λειτουργίες και τελικά 

κλονίζεται το κλίμα συνεργασίας με επίδραση στην συνολική αποτελεσματικότητα.  

Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την εσωτερική ποιότητα είναι η 

ισχυρή ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα. Η κουλτούρα αποτελεί ζωτικής σημασίας 

παράγοντα για τον προσανατολισμό προς τον πελάτη της εσωτερικής αγοράς  

Christopher et.al. (1991). Οι Bowen  και Schneider (1988) μέσα από την έρευνα τους 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν οι εργαζόμενοι ταυτίζονται με αξίες και την 

κουλτούρα του οργανισμού , τότε αυτοί είναι λιγότερο πιθανό να παραιτηθούν και οι 

πελάτες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Αρκετοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών, ικανοποίηση εργαζομένων και διατήρηση του πελατολογίου (Bowen και 

Schneider ,1988, Schleisinger και Heskett,1991). Η διατήρηση των πελατών με τη σειρά 

της αποτελεί συνέπεια της ικανοποίησης των εργαζομένων και η δεύτερη εξαρτάται από 

το επίπεδο της ποιότητας που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι (Bellou και Andronikidis, 2008; 

Kuei,1999).  
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Η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών αποτελεί θεμελιώδης χαρακτηριστικό των 

οργανισμών παροχής υπηρεσιών και είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα (Speng 

και Macmoy,1996 ,όπως αναφέρουν οι Bellou και Andronikidis, 2008). Ο Gilbert (2000) 

μέσα από εμπειρική μελέτη ανακάλυψε δυο κυρίαρχες διαστάσεις ποιότητας οι οποίες 

έχουν αντίκτυπο στην ικανοποίηση των εργαζομένων και οι οποίες είναι : η προσωπική 

εξυπηρέτηση και οι τεχνικές ικανότητες. Οι Phaw et al.(1991) αναφέρουν ότι η 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών συνδέεται με την υψηλή ικανοποίηση των 

εσωτερικών πελατών. Το συμπέρασμα των Jun και Cai  (2010) έπειτα από την έρευνα 

τους ήταν ότι όταν οι προμηθευτές των εσωτερικών υπηρεσιών παρέχουν στους πελάτες 

τους υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, τότε το επίπεδο ικανοποίησής 

τους αυξάνεται. Η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα για την απόδοση της επιχείρησης καθώς αυτός συντελεί σημαντικά στο 

τελικό αποτέλεσμα παροχής μιας υπηρεσίας. Η εκπλήρωση των αναγκών των 

εργαζομένων ενισχύει την παρακίνηση τους και την διατήρηση τους και συνεπώς 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης που αποτυπώνεται και στην 

ικανοποίηση και πιστότητα των εξωτερικών πελατών (Rafiq και Ahmed , 2003). 

 

2.9 Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών 

Σε αντίθεση με τα προϊόντα όπου οι καταναλωτές έχουν απτά στοιχεία για να 

αξιολογήσουν την ποιότητα τους , η ποιότητα των υπηρεσιών στηρίζεται σε μεταβλητές 

που σχετίζονται με την εμπειρία και την αξιοπιστία και που οι οποίες είναι δύσκολο να 

μετρηθούν και να αξιολογηθούν ( Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985, Zeithaml and 

Bitner, 2001). Η σημασίας της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, διαφαίνεται τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρουν οι Brandon-Jones και Silvestro  ( 2010) 

η διανομή ποιοτικών υπηρεσιών στους εξωτερικούς πελάτες βασίζεται στην ποιότητα 

υπηρεσιών που υπάρχει στα εσωτερικά δίκτυα υπηρεσιών. Συνεπώς, η μέτρηση της 

ποιότητας αυτής , δηλαδή των εσωτερικών υπηρεσιών αποτελεί στοιχείο ζωτικής 

σημασίας για συνεχείς βελτιώσεις ( Koska, 1992; Reynoso and Moores, 1995; Young and 

Varble, 1997; Frost και Kumar, 2000).  

Για την μέτρηση της εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιούνται τα εργαλεία 

μέτρησης που χρησιμοποιούνται και για την εξωτερική ποιότητα. Έτσι, στην παρούσα 
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ερευνητική εργασία θα αναλύσουμε τα μοντέλα που μετρούν την ποιότητα υπηρεσιών 

και υιοθετούνται από τους ερευνητές και τους μάνατζερ που στοχεύουν στην μέτρηση 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. 

 

 

2.9.1 Μοντέλο SERVQUAL  

 

Η κλίμακα SERVQUAL αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην βιβλιογραφία της ποιότητας 

υπηρεσιών και έχει εφαρμοστεί εκτενώς σε διάφορους τομείς. Το μοντέλο αυτό αποτελεί 

μια από τις πρώτες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό και το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

Αμερικανούς καθηγητές Parasuraman, Berry και Zeithalm (1985, 1988) με σκοπό να 

ερμηνεύσουν και να μετρήσουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη δική τους 

ανάλυση , η ποιότητα υπηρεσιών διατυπώθηκε ως η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών 

των καταναλωτών και των αντιλήψεων για αυτό που θέλουν, στηρίζεται δηλαδή στη 

θεωρία διάψευσης των προσδοκιών. Οι ανάγκες που έχουν τα άτομα, η προηγούμενη 

εμπειρία στην υπηρεσία ή στην επιχείρηση που λαμβάνει την υπηρεσία αλλά και η επαφή 

με τον κοινωνικό του περιβάλλον επιδρούν στην δημιουργία προσδοκιών. Η σύγκριση 

μεταξύ των προσδοκιών και της υπηρεσίας που τελικά παρέχεται οδηγεί στην τελική 

εντύπωση που διαμορφώνεται για την ποιότητα της υπηρεσίας. Όπως αναφέρουν οι 

Parasuraman, Berry και Zeithalm (1988) η αρνητική απόκλιση μεταξύ αντιλήψεων και 

προσδοκιών οδηγούν σε δυσαρέσκεια, η θετική απόκλιση αντικατοπτρίζει την 

ευχαρίστηση του καταναλωτή.  

 

Το μοντέλο SERVQUAL απεικονίζει επτά χάσματα που προκύπτουν έπειτα από την 

ανάλυση προσδοκιών και αντιλήψεων. Συνολικά το μοντέλο αποτελείται από 44 στοιχεία 

τα οποία χωρισμένα ισομερώς αντιστοιχούν σε προσδοκίες και αντιλήψεις. Τα στοιχεία 

αυτά αντιστοιχίζονται σε πέντε διαστάσεις ποιότητας καθώς οι ερευνητές συμπέραναν 

ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν αυτές για την αξιολόγηση που κάνουν. Οι διαστάσεις 

αυτές είναι οι υποδομές ( tangibles), η αξιοπιστία (reliability),η ανταπόκριση ( 

responsiveness), η ασφάλεια (assurance) και η ενσυναίσθηση (empathy). Αναλυτικότερα, 

οι υποδομές αναφέρονται στην φυσική παρουσία του χώρου, των εγκαταστάσεων, του 

εξοπλισμού και του προσωπικού. Η αξιοπιστία αφορά την ικανότητα παροχής υπηρεσιών 

αξιόπιστα και με ακρίβεια όπως αυτές διατυπώθηκαν ότι θα παραχθούν. Η διάσταση της 

ανταπόκρισης αντικατοπτρίζεται στην προθυμία για βοήθεια προς τους πελάτες και 
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αμεσότητα στις υπηρεσίες.  Η ασφάλεια αφορά στην ικανότητα των υπαλλήλων να 

μεταδίδουν εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση στους πελάτες. Τέλος, η ενσυναίσθηση 

αναφέρεται στην ξεχωριστή προσοχή που δίνεται σε κάθε πελάτη και το ενδιαφέρον για 

τις ανάγκες του. Οι απαντήσεις του μοντέλου SERVQUAL είναι διαβαθμισμένες σε μια 

7-βάθμια κλίμακα Likert και από την σύγκριση αυτών προκύπτουν τα κενά – χάσματα 

(gaps). Η ανάλυση του μοντέλου οδηγεί σε χρήσιμες πληροφορίες για το επίπεδο της 

ποιότητας υπηρεσιών. Τα κενά που προκύπτουν μπορούν να βοηθήσουν τους μάνατζερ 

να πάρουν αποφάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις που χρειάζεται να υλοποιηθούν αλλά 

και να δουν που συναντούν τις προσδοκίες τον πελατών.  

 

Οι Parasuraman et al. σχολιάζουν πως το μοντέλο αυτό με μικρές αλλαγές μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, το μοντέλο 

SERVQUAL εκτός από την μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών για τον εξωτερικό πελάτη για 

τον οποίο αρχικά σχεδιάστηκε, χρησιμοποιείται τροποποιημένο και προσαρμοσμένο και 

για την μέτρηση εσωτερικής ποιότητας των υπηρεσιών (Young and Varble,1997, 

Kuei,1999, Frost and Kumar ,2000, Kang et al.,2002, Jun and Kai, 2010, Dhurup, 2012). 

Ωστόσο το μοντέλο έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από πολλούς ερευνητές, τόσο σε 

πρακτικό όσο και θεωρητικό επίπεδο (Buttle, 1996). Όπως ομαδοποιεί τις κριτικές ο 

Γούναρης (2015) το μοντέλο δεν είναι ίδιο για όλους τους κλάδους, επηρεάζεται από την 

κουλτούρα κάθε χώρας και είναι δύσκολο στην χρήση. Πιο αναλυτικά, οι Asubenteng et 

al. (1996) συμπέραναν ότι οι διαστάσεις του μοντέλου είναι στενά συνδεδεμένες με τον 

κλάδο του κάθε οργανισμού και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης, αρκετοί ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι πέντε διαστάσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω μεταβάλλονται ανάλογα με την κουλτούρα του λαού όπου 

εφαρμόζεται το μοντέλο με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικές διαστάσεις ( 

LeBlanc et al.,1988, Baker and Crompton, 2000, Athanasopoulos et al., 2001). Ως προς 

την δυσχρηστία του μοντέλου γίνονται αναφορές για την δυσκολία μέτρησης της 

ποιότητας με αυτό και για την αποτελεσματικότητα του. Το ερωτηματολόγιο που 

συνδέεται με το μοντέλο αποτελείται από πολλές μεταβλητές που καλείται να απαντήσει 

ο καταναλωτής – πελάτης και όπως αναφέρει ο Σταθακόπουλος (1999) τα μεγάλα 

ερωτηματολόγια κουράζουν με αποτέλεσμα οι απαντήσεις που καταγράφονται προς το 

τέλος να είναι περισσότερο μηχανικές και να χάνεται η ουσιαστική μέτρηση. Παρά τις 

κριτικές που δέχεται το μοντέλο αποτελεί βάση για τις έρευνες πολλών άλλων ερευνητών 

στο τομέα της ποιότητας υπηρεσιών .  
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2.9.2 Μοντέλο SERVPERF 

 

Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες του μοντέλου SERVQUAL, οι καθηγητές Cronin και 

Taylor (1992) που ήταν από τους πρώτους που έκαναν έντονες κριτικές πρότειναν ένα 

διαφοροποιημένο μοντέλο που ονόμασαν SERVPERF. Σύμφωνα με την θεωρητική και 

εμπειρική μελέτη των Cronin και Taylor (1992) προτείνεται η μέτρηση ποιότητας των 

υπηρεσιών ως μια στάση των καταναλωτών. Το μοντέλο SERVPERF αναπτύχθηκε με 

βάση τις θέσεις των δυο Αμερικανών καθηγητών που παρουσιάζουν μια λογική ιδιαίτερα 

ελκυστική. Από προγενέστερες έρευνες (Oliver , 1980) είχε προκύψει σημαντική 

συσχέτιση των εννοιών «ποιότητα» και «ικανοποίηση». Η στάση που διαμορφώνεται από 

τον καταναλωτή για μια υπηρεσία είναι συνάρτηση των προσδοκιών του όταν 

καταναλώνει πρώτη φορά την υπηρεσία ενώ σε επαναλαμβανόμενες πράξεις η στάση του 

καταναλωτή είναι συνάρτηση των προηγούμενων αλλά και της ικανοποίησης που 

λαμβάνει από την υπηρεσία. Οι Cronin και Taylor (1992) πραγματοποίησαν εμπειρικές 

μελέτες σε τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών ( τράπεζες, ταχεία 

εστίαση, καθαρισμός ρούχων, εταιρείες απολύμανσης κτιρίων) προκειμένου να 

επιβεβαιώσουν την ανωτερότητα του δικού της εργαλείου μέτρησης έναντι της κλίμακας 

SERVQUAL. Μεθοδολογικά, η κλίμακα SERVPERF εμφανίζεται σημαντικά 

βελτιωμένη σε σχέση με την προϋπάρχουσα της SERVQUAL. Αυτό γιατί, όχι μόνο είναι 

πιο αποτελεσματική μειώνοντας στο 50% τις μεταβλητές που μετριούνται αλλά και γιατί 

υπερτερεί όπως προέκυψε από τις εμπειρικές μελέτες καθώς μπορεί να εξηγήσει 

καλύτερα την διακύμανση στην συνολική ποιότητα υπηρεσιών μετρώντας μόνο το ένα 

στοιχείο, αυτό της αντιλαμβανόμενης ποιότητας ( Jain and Gupta, 2004). Έτσι εξηγείται 

η θεμελιώδη υποστήριξη που έχει προκύψει υπέρ το μοντέλου SERVPERF ( Babakus 

and Boller, 1992, Bolton and Drew ,1991,Boulding et al.,1993, Hartline and 

Ferrell,1996). Όπως και η κλίμακα SERVQUAL που αποτελεί την βάση δημιουργίας, 

έτσι και η κλίμακα SERVPERF αντιστοιχίζει τα 22 στοιχεία της στις πέντε διαστάσεις 

ποιότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω (υποδομές, αξιοπιστία , ανταπόκριση , ασφάλεια 

και  ενσυναίσθηση). Και σε αυτή την κλίμακα οι απαντήσεις είναι διαβαθμισμένες σε μια 

7-βάθμια κλίμακα Likert. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας των Cronin και Taylor (1992) προτείνουν ότι η 

ποιότητα υπηρεσιών προηγείται της ικανοποίησης των καταναλωτών και αυτή η 

ικανοποίηση ασκεί ισχυρότερη επιρροή σε καταναλωτικές συνήθειες από ότι η ποιότητα 
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των υπηρεσιών. Όπως αναφέρει ο Γούναρης (2015) , τα αποτελέσματα της έρευνας των 

δυο καθηγητών έδειξαν ότι η κλίμακα τους είναι αποτελεσματικότερη ως προς την 

περιγραφή της έννοιας της ποιότητας και ως προς την αξιοπιστία της στην πρόβλεψη των 

αγοραστικών προθέσεων των καταναλωτών. Τέλος, οι Cronin και Taylor (1992) 

υπογραμμίζουν ότι οι μεταβλητές που ορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών διαφέρουν από 

κλάδο σε κλάδο και για αυτό οι μάνατζερ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν κάνουν 

συγκρίσεις. 

 

2.9.3 Σύγκριση των μοντέλων SERVQUAL και SERVPERF.  

Η κλίμακα SERVPERF έχει δεχτεί επίσης πολλές κριτικές και ειδικότερα στην 

προσπάθεια σύγκρισης με την κλίμακα SERVQUAL υπάρχουν πολλές και ποικίλες 

απόψεις για το ποια υπερτερεί. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που αναγνωρίζουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δυο μεθόδους καθώς  είναι οι δυο πιο 

διαδεδομένες κλίμακες μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών. Όπως καταλήγουν οι 

Carrilat et al. (2007) μετά από την έρευνα τους , οι δυο κλίμακες είναι εξίσου επαρκείς  

και ακριβείς για την μέτρηση ποιότητας. Οι Jain και Gupta ( 2004) καθώς και οι Kettinger 

και Lee (1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλίμακα SERVPERF έχει ισχυρή 

συσχέτιση με την συνολική ποιότητα υπηρεσιών συγκριτικά με την κλίμακα 

SERVQUAL ενώ οι Quester και Romaniuk ( 1997) παρουσίασαν το αντίθετο, δηλαδή 

την υπεροχή της δεύτερης κλίμακας στην μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών (όπως 

αναφέρουν οι Carillat et al.,2007). Ο Brady et al (2002) επανέλαβαν και ανέπτυξαν την 

έρευνα των Cronin και Taylor καταλήγοντας στο ότι το μοντέλο αυτό υπερτερεί σε σχέση 

με το SERVQUAL ως μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. Οι ίδιοι οι 

δημιουργοί της κλίμακας SERVQUAL αναφέρουν ότι η επιλογή ανάμεσα στις δυο 

κλίμακες εξαρτάται από το αν χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς ή για την 

καθιέρωση θεωρητικών μοντέλων ( Parasuraman et al.1994). Oι Rodrigues et al. (2010) 

έπειτα από εμπειρική μελέτη αναφέρουν ότι ένα καλό αποτέλεσμα για την ποιότητα 

υπηρεσιών απαιτεί την χρήση και τον δυο μοντέλων προκειμένου τα συμπεράσματα να 

συνδυαστούν.   

Στην παρούσα έρευνα έπειτα από την μελέτη και των δυο μοντέλων καταλήξαμε και 

επιλέξαμε την κλίμακα SERVPERF. Η επιλογή αυτής στηρίχθηκε σε προγενέστερες 

έρευνες για την εσωτερική ποιότητα υπηρεσιών όπου χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αυτό 
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και έδωσε χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και στο γεγονός ότι τα στοιχεία που θα 

μετρήσουμε είναι λιγότερα (22 έναντι του μοντέλου SERVQUAL που απαιτεί 44), 

γεγονός που βοηθά το έργο των ερευνητών κατά την συλλογή των δεδομένων. Επιπλέον, 

το  μοντέλο SERVQUAL έχει δεχθεί πληθώρα κριτικών (Cronin and Taylor, 1992, Teas, 

1993, Churchil et al. 1993) και αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν αποτύχει να 

αναπαράγουν την επιτυχία του (Carman 1990, Babakus and Boller,1992). 

 

 

2.10 Ποιότητα Δημόσιων Υπηρεσιών 

Οι δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν μια ειδική κατηγορία πολυεπίπεδων οργανισμών. Η 

σημασία αυτών των οργανισμών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες έχει προκύψει από το 

γεγονός ότι το μέγεθος των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα είναι εξίσου μεγάλο όσο και 

του ιδιωτικού ( Bigne et al., 2003).  Η ανάγκη για αλλαγή θέτει τα θεμέλια για 

καινοτομίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα και ασκεί πιέσεις για 

βελτιώσεις στην απόδοση. Οι Hogget (1996) και Hood (1991) παραθέτουν ότι η 

απάντηση στην ανάγκη για αλλαγή στον δημόσιο τομέα οδήγησε στην δημιουργία μιας 

νέας φιλοσοφίας που καλείται Νέα Δημόσια Διοίκηση ( New Public Management – 

NPM). Ο Deming (1986) αναγνωρίζει προβλήματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

όπως η έλλειψη οράματος, η έμφαση σε βραχυπρόθεσμους στόχους, τα αρνητικά 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων απόδοσης και την αύξηση του κόστους χωρίς 

προστιθέμενη αξία. Η υιοθέτηση προσεγγίσεων για την ποιότητα υπηρεσιών στον 

δημόσιο τομέα δεν αποτελεί ένα εύκολο εγχείρημα και συναντά πολλά εμπόδια λόγω της 

φύσης των υπηρεσιών αυτών. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των δημόσιων υπηρεσιών που 

τις διαφοροποιούν πηγάζουν από τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα, το ενδιαφέρον 

τους για κοινωνική ευημερία και το γεγονός ότι δεν ακολουθούν τους νόμους της αγοράς 

σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά (Wagenheim and Reurink, 1991, Butler and 

Collins, 1995).  

Η έλλειψη ανταγωνισμού στον δημόσιο τομέα έχει ως αποτέλεσμα το να μην δίνεται 

έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει άλλος πάροχος, είναι 

δηλαδή ένα είδος μονοπωλίου (Van der Hart, 1990). Αποτελεί γεγονός ότι ο πελάτης στον 

δημόσιο τομέα είναι δύσκολο να οριστεί (Willink,1988). Με άλλα λόγια, υπάρχουν όπως 

αναφέρει ο Alford (2002) αυτοί που θα πληρώσουν για να λάβουν την υπηρεσία, αυτοί 
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που δεν θα συνεισφέρουν οικονομικά για να λάβουν την υπηρεσία και αυτοί που θα 

πληρώσουν αλλά δεν τους παρασχεθεί άμεσα η υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, αυτοί η 

διαφορετικότητα στους πελάτες-πολίτες των δημόσιων υπηρεσιών δημιουργεί δυσκολίες 

στην ανίχνευση των αναγκών τους. Επιπλέον, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στις 

υπηρεσίες του δημοσίου δεν είναι ελεύθεροι στο να επιλέξουν αλλά ελέγχονται από 

ανώτερους εκλεγμένους βουλευτές ή μέλη της κυβέρνησης. Αυτό πολλές σημαίνει ότι οι 

δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να πλήττονται από αλλαγές στις ανώτατες αρχές και να 

υπάρχει αστάθεια στην διαχείριση αυτών (Fryer et al. 2007). Ένα ακόμη στοιχείο των 

δημόσιων υπηρεσιών όπως αναφέρει ο Talbot (2003) είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 

αποτελούνται από τρεις ξεχωριστές κατηγορίες εμπλεκόμενων, τους πολιτικούς , την 

διοίκηση και αυτούς που ασκούν τις δραστηριότητες. Όπως σχολιάζει ο ερευνητής τα 

μέλη των ομάδων αυτών έχουν διαφορετικά κίνητρα, πρότυπα εργασίας και αξίες που 

μπορεί πολλές φορές να συγκρούονται με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα 

αστάθειας και αβεβαιότητας. Όλα τα παραπάνω επιδρούν στην ποιότητα των δημοσιών 

υπηρεσιών αλλά και όπως παρατηρεί ο Milakovicb (1991) βελτιώσεις στην ποιότητα δεν 

μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να αυξηθεί το κόστος γεγονός που είναι σημαντικό για 

τις δημόσιες διοικήσεις.  

Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) και άλλες συγκριτικές προσεγγίσεις 

εφαρμοσμένες στον δημόσιο τομέα έχουν βοηθήσει στην βελτίωση ποιότητας, την 

μείωση του κόστους και την σπατάλης ( Morgan and Murgatroyd, 1994). Όπως αναφέρει 

ο Wisniewki (2001), οι δημόσιοι οργανισμοί αρχίζουν να αναγνωρίζουν την κρισιμότητα 

της παροχής υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερόμενων (κοινοτήτων, πολιτών, πελατών) και ότι αυτοί αντιλαμβάνονται ως 

ποιότητα υπηρεσιών. Ο Gaster (1995) σχολιάζει ότι λόγω της πολυπλοκότητας της 

παροχής υπηρεσιών τον δημόσιο τομέα δεν τίθεται μόνο το θέμα ικανοποίησης των 

αναγκών αλλά και η ανεύρεση αναγκών που δεν υπάρχουν στην επιφάνεια, η θέσπιση 

προτεραιοτήτων, η κατανομή των πόρων και η δημόσια απολογία και απολογισμός για 

το τι έχει συμβεί.  Επιπλέον, οι προσδοκίες των πολιτών αλλάζουν συνεχώς και δίνεται 

όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα ως προς τις παροχές ενώ τα επίπεδα παροχών 

που ήταν αποδεκτά κάποιες δεκαετίες πριν πλέον είναι απαρχαιωμένα (Donelly and 

Shiu,1999) και συνεπώς η ανάγκη για αλλαγή είναι όλο και πιο επιτακτική. Όπως ο 

Skelcher (1992) παρατηρεί οι περιορισμοί αυτού του τομέα της αγοράς τείνει να δίνει 

έμφαση στην ικανοποίηση με τις υπάρχουσες υπηρεσίες και όχι στην αναγνώριση των  
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πραγματικών αναγκών των πολιτών και τις ενέργειες που απαιτούνται από τις δημόσιες 

αρχές για να εκπληρωθούν. Μια από τις κύριες προτεραιότητες των κρατών- μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προσπάθεια για βελτίωση ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών που σε αρκετές περιπτώσεις καταλήγει σε ιδιωτικοποίηση, αλλά με εφαρμογή 

των εργαλείων μάρκετινγκ στις δημόσιες υπηρεσίες αυτή η στάση μπορεί να αποτραπεί 

( Bigne et al., 2003). 

Σε ότι αφορά την εσωτερική ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και πάλι τα εμπόδια 

είναι σημαντικά. Η εφαρμογή προγραμμάτων Μάρκετινγκ στο εσωτερικό των 

οργανισμών είναι κάτι αρκετά πρόσφατο και δύσκολο στην εφαρμογή στις ιδιωτικές 

υπηρεσίες πόσο μάλλον στις δημόσιες όπου οι πόροι για την υλοποίηση είναι 

περιορισμένοι. Ανησυχίες για την εφαρμογή αυτών έχουν δημιουργηθεί καθώς η παροχή 

πόρων στο δημόσιο τομέα δεν συνδέεται με την απόδοση και συνεπώς δεν αποτελεί 

κίνητρο για συνεχή βελτίωση (Brysland and Curry, 2001). Όπως αναφέρουν οι Brysland 

και Curry (2001) οι μάνατζερ των δημόσιων υπηρεσιών δεν επιβραβεύονται για την 

απόδοση τους και δεν μπορούν να δράσουν ελεύθερα λόγω της φύσης των υπηρεσιών 

καθώς ελέγχονται από τους ανωτέρους ή από τους νόμους. Επιπλέον, τα ανώτερα 

στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών έχουν να αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικές 

διαδικασίες και πολιτικά εμπόδια  ενώ χαρακτηρίζονται και από την μη ανάληψη ρίσκου 

με αποτέλεσμα να μην υιοθετούν επιχειρηματικές συμπεριφορές (Maor, 1999)  και 

ιδεολογικά αμφιλεγόμενες πολιτισμικές αλλαγές (Doyle et al., 2000).  

Οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται με την μέτρηση ποιότητας όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από τους χρήστες των υπηρεσιών και όχι στο εσωτερικό περιβάλλον των 

δημόσιων υπηρεσιών. Όμως όπως σχολιάζουν οι Rosenblunth και Peters (1992) οι 

ανάγκες των τελικών αποδεκτών θα πρέπει να έρχονται σε δεύτερη θέση σε σχέση με 

αυτές των υπαλλήλων καθώς η ικανοποίηση των πρώτων θα είναι αδύνατη χωρίς την 

ικανοποίηση των δεύτερων. Έτσι στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια για μέτρηση 

της αντιλαμβανόμενης ποιότητας από την πλευρά των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.  
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3. Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Έρευνας  

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση του σχεδιασμού της έρευνας και της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Δίνονται οι σκοποί της ερευνητικής διαδικασίας και 

ένα περίγραμμα των σταδίων που υλοποιήθηκαν. Επιπλέον, γίνεται μια σύντομη 

περιγραφή του εργαλείου SERVPERF και αναφέρονται οι διαστάσεις του και τα 

αντίστοιχα στοιχεία αυτών που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο που καλούνται να 

απαντήσουν οι συμμετέχοντες. Μέρος της ενότητας αυτής αποτελεί μια σύντομη 

περιγραφή του πληθυσμού της έρευνας και της μεθόδου δειγματοληψίας. Στο τέλος, 

γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της έρευνας πεδίου. 

Στο σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη περιγραφή της Διεύθυνσης που θα 

αποτελέσει αντικείμενο της ερευνητικής μελέτης που θα ακολουθήσει. Η Διεύθυνση 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανήκει διοικητικά στην Γενική Διεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελείται 

από τέσσερα τμήματα : 

1. Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 

2. Τμήμα Αδειών Οδήγησης  

3. Τεχνικό Τμήμα  

4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Στη διεύθυνση αυτή ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των δήμων που υπάγονται σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες από αυτές 

τις δραστηριότητες είναι η έκδοση αδειών κυκλοφορίας νέων επιβατικών και δίκυκλων 

ιδιωτικής χρήσης αλλά και φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, τήρηση ειδικών 

αρχείων και μητρώων, αρχειοθέτηση των φακέλων κυκλοφορίας οχημάτων, η διάθεση 

των βιβλίων για τις εξετάσεις αδειών οδήγησης, η τήρηση του πρωτοκόλλου και άλλες 

πολλές. Με άλλα λόγια είναι μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τόσο πολίτες όσο και 

επαγγελματίες.    

 

3.1 Στόχος της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση του επιπέδου της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

από την πλευρά των εσωτερικών πελατών, δηλαδή των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Μέσα 
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από την εφαρμογή του εργαλείου SERVPERF θα προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων των διαφόρων τμημάτων της υπηρεσίας λαμβάνοντας 

υπόψιν τις έξη διαστάσεις ποιότητας. 

Επιπλέον , μέσα από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέξαμε σκοπός είναι να 

προσδιορίσουμε εάν στην Διεύθυνση μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης οι εργαζόμενοι 

αξιολογούν την ποιότητα με βάση αυτές τις διαστάσεις, σε ποια ή ποιες από τις 

διαστάσεις ποιότητας εντοπίζεται η μεγαλύτερη αδυναμία ή αδυναμίες σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των ίδιων των εργαζομένων, ποια από τις διαστάσεις είναι πιο σημαντική για 

αυτούς και κατά πόσο τελικά ικανοποιημένοι είναι από τις εσωτερικές υπηρεσίες που 

λαμβάνουν από την Διεύθυνση μεταφορών συγκριτικά με τις προσδοκίες που είχαν κατά 

την πρόσληψη τους.  

 

3.2 Μεθοδολογία και οργάνωση έρευνας  

Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2) παρουσιάζει τα διαφορετικά στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας μέτρησης ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον εσωτερικό πελάτη στη Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.  

 

Σχήμα 2: Στάδια της ερευνητικής μεθοδολογίας (Ιδιοκατασκευή) 

 

Η ομάδα έρευνας αποτελούνταν από επτά μέλη τα οποία ήταν οργανωμένα ως εξής : (i) 

δυο ακαδημαϊκά μέλη που είχαν στην επιστημονική καθοδήγηση, (ii) το «συντονιστή και 

1η Φάση
•Επιλογή του Δείγματος

2η Φάση
•Συλλογή Δεδομένων 

3η Φάση 
•Αξιολόγηση Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας Ερωτηματολογίου 

4η Φάση
•Ανάλυση Δεδομένων με Μεθόδους Περιγραφικής Στατιστικής 

5η Φάση
•Ανάλυση Δεδομένων με μεθόδους Επαγωγικής Στατστικής 
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αναλυτή» της έρευνας με ευθύνη τη διαχείριση της έρευνας, τη σύνταξη της τελικής 

αναφοράς, τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των δεδομένων και (iii) τους 

ερευνητές- συντονιστές οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τους ερωτώμενους και υλοποίησαν 

την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Πριν την έναρξη της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ομάδα των συντονιστών - ερευνητών προκειμένου 

να ενημερωθούν για την δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, τη μέθοδο 

διεξαγωγής αυτής και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούσαν με τους αποδέκτες της 

έρευνας.  

 

3.3 Εργαλείο Μέτρησης  

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της έρευνας είναι το μοντέλο 

SERVPERF το οποίο μετρά τις αντιλήψεις σχετικά με τις έξη διαστάσεις ποιότητας της 

υπηρεσίας. Η μέθοδος συλλογής των ερευνητικών δεδομένων που επιλέξαμε είναι αυτή 

του ερωτηματολογίου. Η έρευνα έλαβε χώρα εντός της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και έτσι ως δείγμα επιλέχθηκε το προσωπικό των διαφόρων τμημάτων 

της. Συγκεκριμένα , διανεμήθηκαν εξήντα οχτώ (68) ερωτηματολόγια σε γραπτή μορφή 

από τα οποία απαντήθηκαν τα πενήντα πέντε (55). Η διεξαγωγή της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε από τις 20/03/2018 έως της 26/03/2018. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το αρχικό μοντέλο SERVPERF αντιστοιχίζει τα 

στοιχεία του σε πέντε διαστάσεις ποιότητας (υποδομές, αξιοπιστία, ασφάλεια, 

ανταπόκριση, ενσυναίσθηση) ενώ στο μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

ερευνητική διαδικασία έχει προστεθεί μια ακόμα διάσταση αυτή της τεχνολογίας, η οποία 

αποτελεί πλέον αδιάσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας τόσο όσων παρέχουν 

υπηρεσίες όσο και αυτών που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με τους Freeman και Soete (1997) 

η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στις 

υπηρεσίες και κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος και ο τόπος παραγωγής και 

παροχής της υπηρεσίας περιορίζουν τις δυνατότητες.  Πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφοριών με στόχο να βελτιώσουν την 

αποδοτικότητα και την ταχύτητα ροής και αποθήκευσης πληροφοριών των back-office 

λειτουργιών (Barras,1986,1990).  Με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες 

δίνεται η δυνατότητα για ευκαιρίες βελτίωσης των front-line διαδικασιών, των 

συστημάτων διανομής , των back-office διαδικασιών και νέες δυνατότητες υπηρεσιών 
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έχουν αναδυθεί και αναπτυχθεί (Van der As, Elfring, 2002). Έτσι θεωρήσαμε την 

τεχνολογία μια σημαντική διάσταση ποιότητας για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μια 

κοινωνία στον 21ο αιώνα και προσθέσαμε αυτήν στο μοντέλο μέτρησης μας με στοιχεία 

που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών μέσω της τεχνολογίας σε μια υπηρεσία. 

Επιπλέον, έπειτα από συζήτηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών 

προστέθηκαν στο ερωτηματολόγιο δυο στοιχεία στην διάσταση που αφορά τη 

ανταπόκριση καθώς θεωρήθηκε σκόπιμο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ανταπόκριση ως προς την ταχύτητα παροχής των 

υπηρεσιών και τις ουρές αναμονής κατά την παροχή που αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

στην διαμόρφωση αντίληψης της ποιότητας για τα Διοικητικά μέλη της Διεύθυνσης 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.   

 

3.3.1 Ερωτηματολόγιο  

Πριν την διανομή του ερωτηματολογίου στους υπαλλήλους, η δομή και το περιεχόμενο 

του συζητήθηκε με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και επεξεργάστηκε προκειμένου να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά 

της υπό εξέταση υπηρεσίας.  

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα (Πίνακας 1) 

περιλαμβάνει είκοσι εννέα προτάσεις ,οι οποίες μετρούν τις αντιλήψεις των υπαλλήλων 

για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Κάθε μια από αυτές τις προτάσεις αντιστοιχεί σε μια 

από τις πέντε διαστάσεις ποιότητας και την πρόσθετη διάσταση της τεχνολογίας. Στην 

αρχή αυτής της ενότητας οι υπάλληλοι με σχετική ερώτηση προσδιορίζουν το τμήμα στο 

οποίο ανήκουν. Στην συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις για τις διαστάσεις ποιότητας και 

πιο συγκεκριμένα, τέσσερις προτάσεις αφορούν τα υλικά στοιχεία της υπηρεσίας, πέντε 

την διάσταση της αξιοπιστίας, έξι ερωτήσεις την ανταπόκριση, τέσσερις την ασφάλεια, 

πέντε την ενσυναίσθηση και τέσσερις την τεχνολογία. Οι ερωτώμενοι καλούνταν να 

αξιολογήσουν τις προτάσεις της ενότητας αυτής σε μια 7-βάθμια κλίμακα Likert. Στην 

αντιστοιχία της βαθμολόγησης έχουμε το 1 όπου σημαίνει «διαφωνώ απόλυτα» , το 5 

που αντιστοιχεί στο « ούτε συμφωνώ /ούτε διαφωνώ» και στο 7 που σημαίνει « συμφωνώ 

απόλυτα». Συνεπώς, σε κάθε μια από τις προτάσεις τις ενότητας αυτής της προσωπικό 

της Διεύθυνσης Μεταφοράς Δυτικής Θεσσαλονίκης κλήθηκε να εκφράσει τις αντιλήψεις 

του κυκλώνοντας τον αριθμό της προτίμησης του.  
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Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι καλούνται να κατανέμουν 100 

πόντους στις έξι παραπάνω διαστάσεις ανάλογα με την σπουδαιότητα εμφανίζει η κάθε 

μια σύμφωνα με την άποψη τους. Επιπλέον, διευκρινίζουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις 

που ακολουθούν την πιο σημαντική και την λιγότερο σημαντική διάσταση.     

Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία, όπου οι 

ερωτώμενοι σημειώνουν το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την θέση τους στην 

υπηρεσία, την προϋπηρεσία τους στην υπηρεσία και μια ερώτηση που σχετίζεται με το 

πόσο ικανοποιημένοι είναι σήμερα από την υπηρεσία σε σχέση με αυτό που 

προσδοκούσαν κατά την πρόσληψη τους.   

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας 

και της υιοθέτησης αυτής στην καθημερινότητα των σύγχρονων κοινωνιών εισήγαμε 

στην παρούσα έρευνα μια έκτη διάσταση στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου που 

αφορά την τεχνολογία. Η διάσταση αυτή εμπεριέχει στοιχεία που σχετίζονται με τα μέσα 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία για την διευκόλυνση καθημερινών 

δραστηριοτήτων, μείωση κόστους, ελάττωση χρόνου, ενημέρωση των πολιτών και 

δυνατότητα έκφρασης παραπόνων από την μεριά των πολιτών χρησιμοποιώντας 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Α/Α Προσαρμοσμένο Μοντέλο SERVPERF 

1η Διάσταση-Υποδομές 

1 Pe1: Η υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών που εργάζομαι, διαθέτη σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

2 Pe2: Οι φυσικές εγκαταστάσεις της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι (π.χ. 

χώρος αναμονής, τουαλέτες), είναι οπτικά ελκυστικές. 

3 Pe3: Όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι, είναι 

καθωσπρέπει ντυμένοι, καλλωπισμένοι και ενδεδυμένοι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας αυτής. 

4 Pe4: Τα υλικά και εργαλεία που αφορούν της διεύθυνσης μεταφορών είναι πάντα 

τακτοποιημένα και καθαρά 

2η Διάσταση – Αξιοπιστία 

5 Pe5: Το προσωπικό αυτής της διεύθυνσης μεταφορών όπου και εργάζομαι, όταν 

υπόσχεται κάτι το ολοκληρώνει στην κατάλληλη χρονική στιγμή. 

6 Pe6: Όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, το προσωπικό της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι, δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το επιλύσει. 

7 Pe7: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι είναι αξιόπιστη και 

παρέχει πάντα σωστές υπηρεσίες. 

8 Pe8: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι παρέχει τις υπηρεσίες 

της τη στιγμή που υποσχέθηκε να το κάνει. 
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9 Pe9: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι, διατηρεί τα αρχεία 

της σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου, στοιχεία κατόχου κ.ά.) και δεν 

κάνει λάθη. 

3η Διάσταση – Ανταπόκριση 

10 Pe10: Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι της διεύθυνσης υπηρεσιών που εργάζομαι και 

εγώ ενημερώνουμε πάντα τους πελάτες πολίτες για το πότε ακριβώς θα 

τελειώσουν – διεκπεραιωθούν οι σχετικές εργασίες και οι διαδικασίες που τους 

αφορούν. 

11 Pe11: Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους πελάτες πολίτες 

12 Pe11.1: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι διεκπεραιώνει 

γρήγορα χρονικά τις διεργασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

13 Pe11.2: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι εξυπηρετεί 

γρήγορα τους πελάτες χωρίς να δημιουργούνται χρονοβόρες ουρές αναμονής. 

14 Pe12: Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους πελάτες - πολίτες. 

15 Pe13: Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των πολιτών, όσο απασχολημένο και να 

είναι. 

4η Διάσταση – Ασφάλεια 

16 Pe14: Η συμπεριφορά των εργαζομένων της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες- πολίτες. 

17 Pe15: Οι πελάτες –πολίτες νιώθουν ασφαλείς στις συναλλαγές που 

πραγματοποιούν με το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών. 

18 Pe16: Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

είναι πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

19 Pe17: Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη από τη Διοίκηση ώστε να κάνουν καλά τη 

δουλειά τους. 

5η Διάσταση – Ενσυναίσθηση 

20 Pe18: Η Διοίκηση της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι δίνει 

ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη-πολίτη. 

21 Pe19: Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη-πολίτη. 

22 Pe20: Οι υπάλληλοι της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι καταλαβαίνουν 

και γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών-πολιτών. 

23 Pe21: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι έχει τα συμφέροντα 

των πελατών-πολιτών της κατά νου. 

24 Pe22: Οι ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι ταιριάζουν σε όλους τους πελάτες -πολίτες 

25 Pe23: Η τεχνολογία της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

βοηθάει τον πελάτη γιατί δίνει ξεχωριστή προσοχή στην ευκολία ενημέρωσης του 

πελάτη-πολίτη. 

6η Διάσταση – Τεχνολογία 

26 Pe24: Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

τροφοδοτούν στο Διαδίκτυο την ιστοσελίδα της υπηρεσίας με κατάλληλες 

πληροφορίες. 
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27 Pe25: Ο πελάτης- πολίτης μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά πριν ακόμη έρθει 

εδώ να την επισκεφθεί χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της διεύθυνσης 

μεταφορών στο Διαδίκτυο. 

28 Pe26: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών στην οποία εργάζομαι διευκολύνει 

τον πελάτη –πολίτη μέσα από την ενημέρωση που παρέχει στις κινητές συσκευές 

τους πχ sms, κινητό τηλέφωνο 

29 Pe27: Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών αυτή διευκολύνει τον πελάτη- 

πολίτη με ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως η δυνατότητα αξιολόγησης των 

υπηρεσιών αλλά και η κατανόηση και κάλυψη των παραπόνων των πολιτών 

Πίνακας 1 : Προτάσεις ερωτηματολογίου ανά διάσταση ποιότητας (Ιδιοκατασκευή) 

 

3.4 Πληθυσμός και Δειγματοληψία 

Η έρευνα έλαβε χώρα εντός της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης και όλοι 

οι εργαζόμενοι αυτής ενημερώθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας και κλήθηκαν να 

συμμετέχουν. Το σύνολο του πληθυσμού ήταν οι 68 υπάλληλοι της Διεύθυνσης και 

σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά μέλη ένα δείγμα 50 υπαλλήλων θα ήταν αποδεκτό για τον 

δεδομένο πληθυσμό. 

Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας με σκοπό να 

επιλεχθούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενοι. Τα υποκείμενα του δείγματος τοποθετήθηκαν 

με τυχαία σειρά ανά τμήμα όπου ανήκουν στην υπηρεσία και καλούνταν από τα μέλη της 

ομάδας των ερευνητών προκειμένου να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε χώρους τους υπηρεσίας όπου διασφαλιζόταν η ιδιωτικότητα του 

κάθε εργαζόμενου κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Με άλλα λόγια, κατά 

την συλλογή δεδομένων ο κάθε ερωτώμενος βρισκόταν σε χώρους (π.χ. βοηθητικά 

γραφεία) όπου δεν υπήρχε κάποιος άλλος συνάδελφος ώστε να υπάρχει ηρεμία και για 

να εξαλειφθεί το αίσθημα της αδιακρισίας από τρίτους. Έπειτα από σύντομη παρουσίαση 

του περιεχομένου του ερωτηματολογίου  ξεκινούσε η συμπλήρωση και ο συμμετέχων 

μπορούσε να ρωτήσει για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις τον ερευνητή – συντονιστή 

που βρισκόταν διακριτικά στο χώρο. Τελικά, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 55 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης, και αναλυτικότερα από 37 άντρες και 18 γυναίκες. 

 

3.5 Παρατηρήσεις και Περιορισμοί της Έρευνας Πεδίου 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Έπειτα από συνεννόηση με τον προϊστάμενο και διοικητικούς 
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υπαλλήλους της Διεύθυνσης δόθηκαν στους συντονιστές - ερευνητές χώροι εντός των 

δυο κτήριών της όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις εντός των ωρών εργασίας των 

υπαλλήλων. Οι συντονιστές - ερευνητές στις συναντήσεις με τους ερωτώμενους είχαν 

εκπαιδευτεί ώστε να ενημερώνουν τους δεύτερους σχετικά με το αντικείμενο της 

έρευνας, την σημασία της συμμετοχής τους στην βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και της δικής τους ικανοποίηση. Επιπλέον, στους 

συντονιστές – ερευνητές δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την συνομιλία τους 

με τον ερωτώμενο και αναλυτικότερα με πληροφορίες που οφείλαν να αναφέρουν όπως 

για παράδειγμα ότι η έρευνα πραγματοποιούνταν από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για 

λογαριασμό της διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας, ότι η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη κλπ..  

Σημαντικό είναι να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι πριν ξεκινήσει η έρευνα ο 

διευθυντής της υπηρεσίας ενημέρωσε τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων και 

εκείνοι με την σειρά τους τους υπόλοιπους εργαζόμενους σχετικά με την έρευνα και τους 

σκοπούς της. Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτή την ενημέρωση που είχαν οι ερωτώμενοι και 

εφόσον έδειχναν πρόθεση συμμετοχής οι συντονιστές- ερευνητές προχωρούσαν στην 

διάθεση των ερωτηματολογίων. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε ερευνητής 

συναντούσε έναν ερωτώμενο κάθε φορά ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμότητα άλλα και 

για να αισθάνονται πιο άνετα οι ερωτώμενοι εξαλείφοντας την πιθανότητα αδιακρισίας 

τρίτων αλλά και το αίσθημα αξιολόγησης που μπορεί να νιώθουν οι εσωτερικού πελάτες 

σε τέτοιου είδους έρευνες. 

Η διεξαγωγή των συναντήσεων υλοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και φιλικό 

και οι ερωτώμενοι εξέφρασαν αρκετές φορές σκέψεις και κριτικές αναφορές κάποιες από 

τις οποίες αναφέρονται παρακάτω. Κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι 

υπάλληλοι σχολίασαν ότι το ερωτηματολόγια ήταν αρκετά μακροσκελές κυρίως για την 

πρώτη ενότητα και στην δεύτερη ενότητα ήθελαν αρκετό χρόνο για να κατανέμουν 

σωστά τους 100 πόντους. Επιπλέον , κάποιοι ανέφεραν στους συντονιστές - ερευνητές 

ότι θα ήταν αποδοτικότερο να υπήρχαν ερωτήσεις πιο εξειδικευμένες σε χαρακτηριστικά 

της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Μεταφορών. 

Στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και στις βασικές ενότητες δεν παρατηρήθηκαν 

κενές απαντήσεις πέρα από την ερώτηση σχετικά με το τμήμα στο οποίο ανήκουν οι 

εργαζόμενοι εντός της υπηρεσίας. Κενά στην ερώτηση αυτή σχετικά με το τμήμα 
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υπάρχουν γιατί έχουν συμβεί οργανωτικές αλλαγές που οδήγησαν σε συγχώνευση ή 

κατάργηση τμημάτων και έτσι εργαζόμενοί μεταφέρθηκαν σε άλλο τμήμα διατηρώντας 

τις αρμοδιότητες που είχαν ή απλά διατήρησαν την θέση τους χωρίς ουσιαστικά να 

υπάγονται σε κάποιο τμήμα της υπηρεσίας. 

Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι ένα τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών 

Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το τεχνικό τμήμα βρίσκεται διασπασμένο σε 

δυο διαφορετικά κτίρια όπου επικρατούν διαφορετικές συνθήκες σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες των υπαλλήλων. Το ένα μέρος του τμήματος που είναι και το μεγαλύτερο 

βρίσκεται στο κύριο κτίριο της υπηρεσίας ενώ το υπόλοιπο τμήμα που συγχωνεύτηκε στο 

τεχνικό έπειτα από κατάργηση του θεσμού των δημόσιων ΚΤΕΟ βρίσκεται έναντι του 

κύριου κτιρίου και αποτελείται από μόλις τέσσερις υπαλλήλους, όπου οι εγκαταστάσεις 

είναι πολύ πιο σύγχρονες ενώ το κοινό που εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση είναι 

μικρότερο.  
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4. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων και Σχολιασμός των Αποτελεσμάτων 

Μετά την συμπλήρωση των ερωτηματολόγιών και την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου 

πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο ανάλυσης 

δεδομένων IBM SPSS Statistics 25. Στη τέταρτη αυτή ενότητα γίνεται ανάλυση των 

δεδομένων με την χρήση της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής αλλά και ο 

απαραίτητος έλεγχος που αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου 

μέτρησης. Παρουσιάζονται, δηλαδή, όλες οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

παρούσα ερευνητική διαδικασία. Επιπροσθέτως, γίνεται η παρουσίαση και ο σχολιασμός 

των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών που αφορούν το άθροισμα (55) των 

ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν από το συνολικό πληθυσμό των εσωτερικών 

πελατών της Διεύθυνσης Μεταφορών της Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Για την αξιολόγηση καταλληλόλητας του ερωτηματολογίου γίνονται δυο βασικοί 

έλεγχοι, οι οποίοι είναι ο έλεγχος εγκυρότητας και ο έλεγχος αξιοπιστίας. Ο πρώτος 

έλεγχος αφορά το αν το εργαλείο μέτρησης μετράει αυτό που επικαλείται ότι μετρά και 

ο δεύτερος σχετίζεται με την ύπαρξη σταθερότητας και συνέπειας που εμφανίζεται στις 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας είναι Ν=55. 

 

4.1 Έλεγχος Αξιοπιστίας Εργαλείου Μέτρησης  

Στην επιστήμη της στατιστικής, η αξιοπιστία (reliability) σχετίζεται με τη συνέπεια ή 

επανάληψη ενός εργαλείου μέτρησης. Με άλλα λόγια, εκφράζει τον βαθμό στον οποίο 

τα εργαλείο μέτρησης θα έχει τα ίδια αποτελέσματα σε διαδοχικές εφαρμογές του. Η 

αξιοπιστία επηρεάζεται από τα υποκείμενα της έρευνας δηλαδή τους ερωτώμενους και 

για αυτό το λόγω αξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των 

δεδομένων. Σύμφωνα με τον Kerlinger (1986) η αξιοπιστία αποτελείται από τις τέσσερις 

παρακάτω κατηγορίες : την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ( internal consistency) , την 

αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test-reset reliability) , την αξιοπιστία 

εναλλακτικών τύπων (alternative forms reliability) και την αξιοπιστία των ημίκλαστων 

(split-half reliability). 

Για τις ανάγκες τις παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της εσωτερικής 

συνέπειας και συγκεκριμένα ο συντελεστής Cronbach άλφα ( Cronbach, 1951). Ο 

συντελεστής αυτός δείχνει την ομοιογένεια της κλίμακας και για μα γίνει αποδεκτή η 
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τιμή του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη (>) του 0.7( Hinkin,1995) και μέγιστο όχι 

μεγαλύτερο του 0.95( Tavakol and Dennick, 2011). Ωστόσο, για ορισμένα εργαλεία 

μέτρησης η τιμή του συντελεστή γίνεται αποδεκτή όταν είναι μεγαλύτερη(>) από το 0.5.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής ( Litwin,1995). Όταν τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού 

υποδεικνύουν ότι μια κλίμακα παρουσιάζει μικρού βαθμού εσωτερική συνοχή τότε 

υπάρχει πιθανότητα για βελτίωση με την εισαγωγή επιπρόσθετων προτάσεων σε αυτή ή 

την επανεξέταση των υπαρχόντων.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας 

ανά διάσταση και  συνολικά όπως προκύπτουν σύμφωνα με την έρευνα στους 

εσωτερικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Πίνακας 1.1 : Τιμές συντελεστή Αξιοπιστίας Cronbach α, ανά διάσταση και συνολική 

αξιοπιστία (Πηγή : Άντληση στοιχείων από την Ανάλυση Δεομένων στο IBM SPSS 

Statistics 25-Ιδιοκατασκευή)  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) 

υπογραμμίζουν ικανοποιητική αξιοπιστία του μοντέλου των αντιλήψεων. Η συνολική 

αξιοπιστία εμφανίζει τιμή 0.863(>0.5). Οι διαστάσεις που αποδίδουν καλύτερα είναι η 

ανταπόκριση (0.859) και η αξιοπιστία (0.853) ενώ η διάσταση με τον χαμηλότερο 

συντελεστή Cronbach άλφα είναι η διάσταση των υποδομών (0.615).  Η κλίμακα, λοιπόν, 

των αντιλήψεων παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία και συμπεραίνουμε ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα κατανοήσαν σε υψηλό βαθμό το περιεχόμενο των 

προτάσεων και αυτό συντέλεσε στη συνοχή των απαντήσεων. Σε γενικές γραμμές τα 

Διάσταση Συντελεστής Cronbach α 

Υποδομές (Tangibles) 0.615 

Αξιοπιστία ( Reliability) 0.853 

Ανταπόκριση ( Responsiveness)  0.859 

Ασφάλεια (Assurance)  0.851 

Ενσυναίσθηση (Empathy)   0.712 

Τεχνολογία (Technology) 0.811 

Συνολική Αξιοπιστία ( Linear Combinations)  0.863 

Μέγεθος Δείγματος : 55 



 

37  

αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα αξιοπιστίας στη χρήση του μοντέλου για την μέτρηση ποιότητας των 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.   

 

4.2 Έλεγχος Εγκυρότητας Εργαλείου Μέτρησης  

Η εγκυρότητα (validity) ενός εργαλείου μέτρησης αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το 

εργαλείο μετράει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε (Drost, 2011). Όπως η αξιοπιστία 

έτσι και η εγκυρότητα αξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου και την 

συγκέντρωση των δεδομένων. Ο έλεγχος εγκυρότητας υλοποιείται με τους παρακάτω 

τρόπους : (α) εγκυρότητα περιεχόμενου (content validity), (β) εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής (construct validity), (γ) εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων ή προβλεπτική 

εγκυρότητα (criterion-related validity / predictive validity).  

 

4.2.1 Εγκυρότητα Περιεχόμενου  

Η διασφάλιση εγκυρότητας περιεχόμενου ( content validity) είναι η μοναδική μορφή 

εγκυρότητας που προηγείται της συλλογής δεδομένων μιας έρευνας ( Kaplan & Sacuzzo, 

1993) και αναφέρεται στο κατά πόσο το εργαλείο μέτρησης καλύπτει εννοιολογικά το 

σύνολο της μεταβλητής που μετράει. Στο πρώτο στάδιο αυτού του ελέγχου, ορίζεται η 

έννοια η οποία θα μετρηθεί και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των διαστάσεων που 

συνθέτουν την προς μέτρηση μεταβλητή ώστε να περιλαμβάνονται στις προτάσεις του 

εργαλείου μέτρησης που θα δημιουργηθεί ( Ουζούνη και Νανάκης, 2011). Η αξιολόγηση 

της εγκυρότητας αυτής της  μορφής προκύπτει από λογική επιχειρηματολογία μέσα από 

την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, την μελέτη του εργαλείου μέτρησης από 

ειδικούς με γνώσεις και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο αυτό και με πιλοτική έρευνα που 

προηγείται της έρευνας πεδίου. Επομένως, η επιβεβαίωση της εγκυρότητας περιεχομένου 

δεν είναι στατιστική και συνεπώς είναι υποκειμενική καθώς πηγάζει από ποιοτικά παρά 

ποσοτικά κριτήρια (Drost, 2011).  

Στην παρούσα έρευνα η εγκυρότητα περιεχομένου του ερωτηματολογίου κατοχυρώνεται 

από την ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (θεωρητικής, πρακτικής και 

εμπειρικής), την συνεργασία με τα ακαδημαϊκά στελέχη και τον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης και την πιλοτική εφαρμογή του.  
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4.2.2 Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής      

Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής είναι η πιο πολύτιμη και ουσιαστική αλλά και 

η πιο πολύπλοκη από τα εργαλεία μέτρησης (Baggozzi et al. 1991). Ο έλεγχος αυτού του 

είδους εγκυρότητας καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο το εργαλείο μέτρησης μετρά την 

ακρίβεια της έννοιας που έχει σχεδιαστεί να μετρήσει. Εάν το εργαλείο μέτρησης 

χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής τότε το πλήθος των 

στοιχείων που το αποτελούν εκφράζουν πιστά το σύνολο των πτυχών της εννοιολογικής 

κατασκευής, και δεν περιλαμβάνει στοιχεία που αντιστοιχούν πτυχές οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στην εννοιολογική κατασκευή (Forza, 2002).  

Η αποτίμηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής ενός εργαλείου μέτρησης 

πραγματοποιείται με δυο επιμέρους αναλύσεις οι οποίες είναι : (1) η συγκλίνουσα 

εγκυρότητα (convergent) και (2) η διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant). Η πρώτη 

μέθοδος εξετάζει την περίπτωση υψηλού βαθμού συσχέτισης μεταξύ του προτεινόμενου 

εργαλείου συσχέτισης και ενός παρόμοιου εργαλείου μέτρησης που μετρά την ίδια 

εννοιολογική κατασκευή. Η δεύτερη μέθοδος ελέγχει τη μη ύπαρξη συνάφειας μεταξύ 

του εργαλείου μέτρησης και ενός εργαλείου μέτρησης που στοχεύει στην εκτίμηση 

διαφορετικής εννοιολογικής κατασκευής. Με άλλα λόγια, η συγκλίνουσα εγκυρότητα 

μετρά εάν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των στοιχείων της ίδιας διάστασης ενώ η 

διακρίνουσα εξετάζει εάν οι διαστάσεις είναι διακριτές ή αλλιώς αν οι προτάσεις της 

κάθε διάστασης παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση με τις προτάσεις των άλλων 

διαστάσεων. Ο έλεγχος της συγκλίνουσας και διακρίνουσας εγκυρότητας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την στατιστική διαδικασία μείωσης του συνολικού πλήθους των 

δεδομένων, η οποία καλείται παραγοντική ανάλυση. 

Η Παραγοντική ανάλυση (factor analysis) χρησιμοποιείται σε προβλήματα όπου 

σημαντικές μεταβλητές δεν μπορούν να μετρηθούν απευθείας και μέσω αυτής γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης των μη παρατηρούμενων μεταβλητών (παραγόντων ή 

συνιστωσών) με μεταβλητές που μπορούν να παρατηρηθούν και για τις οποίες υπάρχουν 

μετρήσεις. Μέσα από την παραγοντική ανάλυση προκύπτει και μια ταξινόμηση των 

μεταβλητών σε κοινές συνιστώσες. Η στατιστική αυτή διαδικασία αποτελείται από δυο 

επιμέρους αναλύσεις : (α) την διερευνητική παραγοντική ανάλυση (explanatory factor 

analysis) που εξυπηρετεί στην εύρεση και ταυτοποίηση των παραγόντων που δεν είναι 

παρατηρίσιμοι και (β) την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (confirmatory factor 
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analysis) όπου γίνεται έλεγχος εάν το πλήθος των μεταβλητών που χρησιμοποιείται είναι 

επαρκές για την μέτρηση των μη ορατών μεταβλητών.  

Στη έρευνα για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών για τον εσωτερικό πελάτη στην 

Διεύθυνση μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 

SERVPERF σύμφωνα με το όποιο όπως ήδη αναφέρθηκε οι αντιλήψεις των υπαλλήλων 

ομαδοποιούνται σε πέντε παράγοντες ( υποδομές, αξιοπιστία, ανταπόκριση, ασφάλεια, 

ενσυναίσθηση) και μια έκτη διάσταση αυτή της τεχνολογίας  που αποτελούν τις μη 

εμφανείς μεταβλητές. Στο μοντέλο του σχήματος 3.2.2 οι 27 ερωτήσεις αντιστοιχούν στις 

εμφανείς μεταβλητές. Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση όπου προκύπτει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν 

ακολουθεί την δομή των πέντε διαστάσεων της θεωρίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης η ποιότητα των υπηρεσιών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Μεταφορών 

εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες που είναι οι εξής : (1) Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών 

και Προσωπικού , (2) Τεχνολογία (3) Ανταπόκριση και (4) Υποδομές. 

 

4.2.2.1 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (EFA) 

Οι σχετικοί δείκτες Kayser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy – KMO 

(0,734) και του ελέγχου σφαιρικότητας Bartlett (σημαντικότητα 0,00) φαίνεται ότι τα 

δεδομένα μας είναι επαρκή και κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση με την 

μεθοδολογία των κύριων συνιστωσών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η 

ποιότητα των υπηρεσιών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Μεταφορών εξαρτάται από 

τέσσερις (4) παράγοντες. Εφαρμόζοντας την τεχνική της ορθογώνιας περιστροφής της 

μέγιστης διακύμανσης (varimax rotation) έγινε προσπάθεια ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις κύριες συνιστώσες –παράγοντες μετά την 

περιστροφή και τις τιμές των παραγοντικών φορτίων (factor loadings) στις μεταβλητές 

που αντιστοιχίζονται στις συνιστώσες. Οι τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν από την 

παραγοντική ανάλυση εξηγούν συνολικά το 59.75% της συνολικής διακύμανσης. Η 

πρώτη συνιστώσα εξηγεί το 20.87% της συνολικής διακύμανσης και θα μπορούσε να 

αποκτήσει τον τίτλο « Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού ». Ο παράγοντας 

αυτός εμπερικλείει 9 από τις προτάσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι και 

οι οποίες ανήκουν σε τέσσερις από τις διαστάσεις ποιότητας όπως αυτές αναφέρονται 

στο μοντέλο SERVPERF. Αναλυτικότερα και αναφερόμενοι στο μοντέλο SERVPERF 
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οι μεταβλητές αυτού του  πρώτου παράγοντα αντιστοιχίζονται στην διάσταση υποδομών 

( 1 στοιχείο), στην διάσταση αξιοπιστίας (1 στοιχείο), στην διάσταση ανταπόκρισης (2 

στοιχεία), στην διάσταση ασφάλειας (2 στοιχεία) και στην διάσταση ενσυναίσθησης ( 3 

στοιχεία). Επίσης, ο πρώτος αυτός παράγοντας εμφανίζει τον δεύτερο (2ο ) μέσο όρο στις 

αντιλήψεις των εσωτερικών πελατών. 

Η δεύτερη διάσταση – παράγοντας που προκύπτει από την παραγοντική ανάλυση δίνει 

εξήγηση στο 15,36% της συνολικής διακύμανσης και ονομάστηκε « Τεχνολογία ». Η 

συνιστώσα αυτή αποτελείται από πέντε (5) προτάσεις του ερωτηματολογίου και από τις 

οποίες οι τέσσερις (4) αντιστοιχούν στην πρόσθετη διάσταση της τεχνολογίας όπως 

αναπτύχθηκε στο αρχικό υπόδειγμα των διαστάσεων της έρευνας και μια (1) η οποία 

αναφέρεται στην αξιοπιστία. Η τρίτη συνιστώσα-παράγοντας εξηγεί το 13,49% της 

συνολικής διακύμανσης και θα μπορούσε να ονομαστεί όπως και η τρίτη (3η ) διάσταση 

του μοντέλου SERVPERF δηλαδή «Ανταπόκριση» καθώς τα τρία στοιχεία που 

περιλαμβάνονται σε αυτή αφορούν στις ενέργειες του προσωπικού να συναντά τις 

ανάγκες του προσωπικού. Το τέταρτο (4ο ) στοιχείο αυτής της διάστασης προέρχεται από 

την ασφάλεια δηλαδή την τέταρτη (4η ) διάσταση του μοντέλου SERVPERF. Ο τρίτος 

αυτός παράγοντας της «ασφάλειας» εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο όρο (5.6) αντιλήψεων 

από τους τέσσερις που περιγράφουν την ποιότητα υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Η τέταρτη διάσταση – παράγοντας που προέκυψε από την ανάλυση είναι αυτή των 

«Υποδομών» και εμπεριέχει τρία (3) στοιχεία τα οποία αντιστοιχίζονται στην ίδια 

διάσταση του μοντέλου SERVPERF. Η διάσταση των υποδομών χαρακτηρίζεται από τον 

μικρότερο μέσο όρο αντιλήψεων (2.7) των εσωτερικών πελατών που σημαίνει ότι 

βαθμολογήθηκε χαμηλότερα στην 7-βάθμια κλίμακα από τους συμμετέχοντες. 

Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα δεν γίνεται επιβεβαίωση της δομής που 

προτείνουν οι Cronin και Taylor (1992).   

 

 

 



 

41  

Α/Α Παράγοντες 

Παραγοντικό 

Φορτίο (Factor 

Loading) 

Μέσος όρος 

Αντιλήψεων 

 
Παράγοντας 1: Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών 

και  Προσωπικού 
 5.4 

pe3 

Όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι είναι καθωσπρέπει ντυμένοι, 

καλλωπισμένοι και ενδεδυμένοι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας αυτής 

0.714 5.15 

pe7 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι είναι αξιόπιστη και παρέχει πάντα 

σωστές υπηρεσίες. 

0.723 5.62 

pe11.1 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι διεκπεραιώνει γρήγορα χρονικά τις 

διεργασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

0.506 5.02 

pe11.2 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι εξυπηρετεί γρήγορα τους πελάτες 

χωρίς να δημιουργούνται χρονοβόρες ουρές 

αναμονής. 

0.587 5.13 

pe14 

Η συμπεριφορά των εργαζομένων της υπηρεσίας  

της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες- πολίτες. 

0.686 5.30 

pe16 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι είναι πάντα συνεπείς 

και ευγενικοί. 

0.552 5.56 

pe18 

Η Διοίκηση της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι δίνει ξεχωριστή 

προσοχή στον κάθε πελάτη-πολίτη. 

0.676 5.76 

pe20 

Οι υπάλληλοι της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις 

ανάγκες των πελατών-πολιτών. 

0.755 5.76 

pe21 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι έχει τα συμφέροντα των πελατών-

πολιτών της κατά νου. 

0.660 5.46 

 Παράγοντας 2 : Τεχνολογία  3.7 

pe9 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι, διατηρεί τα αρχεία της σωστά (π.χ. 

καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου, στοιχεία 

κατόχου κ.ά.) και δεν κάνει λάθη. 

0.610 4.76 

pe24 

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι τροφοδοτούν στο 

Διαδίκτυο την ιστοσελίδα της υπηρεσίας με 

κατάλληλες πληροφορίες. 

0.720 4.09 
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pe25 

Ο πελάτης- πολίτης μπορεί να διευκολυνθεί 

σημαντικά πριν ακόμη έρθει εδώ να την 

επισκεφθεί χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της 

διεύθυνσης μεταφορών στο Διαδίκτυο. 

0.715 4.20 

pe26 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών στην 

οποία εργάζομαι διευκολύνει τον πελάτη –πολίτη 

μέσα από την ενημέρωση που παρέχει στις 

κινητές συσκευές τους πχ sms, κινητό τηλέφωνο. 

0.757 2.95 

pe27 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών αυτή 

διευκολύνει τον πελάτη- πολίτη με ηλεκτρονικές 

εφαρμογές όπως η δυνατότητα αξιολόγησης των 

υπηρεσιών αλλά και η κατανόηση και κάλυψη 

των παραπόνων των πολιτών. 

0.789 2.47 

 Παράγοντας 3 : Ανταπόκριση  5.6 

pe10 

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι της διεύθυνσης 

υπηρεσιών που εργάζομαι και εγώ 

ενημερώνουμε πάντα τους πελάτες πολίτες για το 

πότε ακριβώς θα τελειώσουν – διεκπεραιωθούν 

οι σχετικές εργασίες και οι διαδικασίες που τους 

αφορούν. 

0.679 5.80 

pe12 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι είναι πάντα πρόθυμο 

να βοηθήσει τους πελάτες - πολίτες. 

0.622 6.04 

pe13 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι ανταποκρίνεται πάντα 

στα αιτήματα των πολιτών, όσο απασχολημένο 

και να είναι. 

0.795 5.60 

pe17 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 

μεταφορών  που εργάζομαι λαμβάνουν την 

ανάλογη υποστήριξη από τη Διοίκηση ώστε να 

κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

0.631 4.85 

 Παράγοντας 4 : Υποδομές  2.7 

pe1 
H υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 

εργάζομαι, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 
0.789 2.53 

pe2 

Οι φυσικές εγκαταστάσεις της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι (π.χ. χώρος αναμονής, 

τουαλέτες), είναι οπτικά ελκυστικές. 

0.645 2.36 

pe4 

Τα υλικά και εργαλεία που αφορούν της 

διεύθυνσης μεταφορών είναι πάντα 

τακτοποιημένα και καθαρά. 

0.766 3.27 

Πίνακας 2: Παραγοντικά φορτία και μέσος όρος ανά μεταβλητή ( πηγή: Ανάλυση αποτελεσμάτων 

ερωτηματολογίου στο IBM SPSS Statistics 25 - Ιδιοκατασκευή) 
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4.2.2.2 Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (EFA) 

Με την ολοκλήρωση της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης  (EFA) και εφόσον 

έχουν διαμορφωθεί οι παράγοντες- διαστάσεις ποιότητας που ταιριάζουν στην παρούσα 

έρευνα, μπορεί να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η Επιβεβαιωτική Παραγοντική 

Ανάλυση (CFA) προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλόλητα του μοντέλου. Η παρακάτω 

σχήμα (Σχήμα 3) απεικονίζει τις παρατηρίσιμες μεταβλητές (pe), τις λανθάνουσες 

μεταβλητές που προέκυψαν από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση, τις αιτιακές 

διαδρομές μεταξύ αυτών και τα σφάλματα (e).  

 

 

Σχήμα 3 : (Πηγή: Ανάλυση Αποτελεσμάτων με το λογισμικό AMOS) 
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Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3) βλέπουμε τους πιο βασικούς δείκτες για την 

αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας του μοντέλου αντιλήψεων (Σχήμα 3) που 

δημιουργήσαμε. Ο δείκτης ποιότητας προσαρμογής (GFI) έχει τιμή 0.805 και μπορούμε 

να πούμε ότι το μοντέλο αντιλήψεων έχει μια καλή προσαρμογή καθώς αυτός παίρνει 

τιμές από το 0.000 έως 1.000 και τιμές άνω του 0.900 υπογραμμίζουν πολύ καλή 

προσαρμογή. Ο επόμενος δείκτης είναι ο διορθωμένος δείκτης ποιότητας προσαρμογής 

(AGFI) και ο οποίος παίρνει τιμές μεταξύ 0.000 έως 1.000, με τιμές από 0.500 να 

δείχνουν πολύ καλή προσαρμογή. Στην δική μας έρευνα ο δείκτης αυτός έχει τιμή 0.638 

και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο δείκτη μπορούμε να συμπεράνουμε μια 

ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου. Τέλος, αναφέρουμε και τον δείκτη μέση 

τετραγωνικής ρίζας του σφάλματος της προσέγγισης (RMSE) ο οποίος έχει τιμή 0.110 

ενώ αποδεκτές τιμές για πολύ καλή έως ικανοποιητική προσαρμογή είναι αντίστοιχα 

τιμές μεταξύ 0.05 έως 0.08.  

Από τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε ότι το μοντέλο αντιλήψεων έχει μια οριακή 

προσαρμογή αλλά αυτό δικαιολογείται και από το μέγεθος του δείγματος (Ν=55) το 

οποίο είναι πολύ μικρό. 

 

 

 

Παράμετρος  Μοντέλο 

Αντιλήψεων 

Αριθμός Εμφανών Μεταβλητών 21 

Αριθμός μη εμφανών μεταβλητών 25 

Αριθμός εκτιμώμενων παραμέτρων 69 

Βαθμοί ελευθερίας  183 

Χ2 (Chi-Square) 303.190 

P-Value .000 

Goodness of Fit (GFI) 0.805 

Adjusted goodness of fit (AGFI) 0.638 

Root Mean Square of error (RMSE) 0.110 

Μέγεθος Δείγματος : 55  

Πίνακας 3 (Ιδιοκατασκευή): Αποτελέσματα Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης (Πηγή : Αποτελέσματα Από Λογισμικό AMOS) 
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4.2.3 Εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων- Προβλεπτική εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα στη βάση των κριτηρίων ή προβλεπτική εγκυρότητα (criterion validity  or 

predictive validity) του εργαλείου μέτρησης αναφέρεται στον βαθμό τον οποίο προβλέπει 

ή τουλάχιστον συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία σχεδιάστηκε 

να προβλέπει (Nunnally, 1978). Για την εκτίμηση αυτής της μορφής εγκυρότητας είναι 

αναγκαία η χρήση μιας εξωτερικής μεταβλητής που συνδέεται εννοιολογικά με αυτό που 

μετράει το εργαλείο μέτρησης (Malhorta & Grover, 1998). 

Πίνακας 4 : Αποτελέσματα διμεταβλητής συσχέτισης (Πηγή : Ανάλυση στο λογισμικό IBM 

SPSS Statistics 25)   

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4) παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης 

(Spearman’s rho) της ερώτησης για την ποιότητα ( Ερώτηση 3.6) , η οποία αποτελεί 

εξωγενές κριτήριο που κατασκευάστηκε προκειμένου να μετρήσει το εργαλείο μέτρησης. 

Η εξωγενής αυτή μεταβλητή συγκρίνεται με τον μέσο όρο και το άθροισμα των 29 

προτάσεων που αντιστοιχούν στις αντιλήψεις των ερωτευμένων σχετικά με την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της προβλεπτικής εγκυρότητας προέρχεται 

από την εξέταση του βαθμού και της σημαντικότητας των συντελεστών συσχέτισης 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν πως το εργαλείο μέτρησης 

χαρακτηρίζεται από επαρκή προβλεπτική εγκυρότητα καθώς οι συντελεστές συσχέτισης 

είναι υψηλοί και στατιστικά σημαντικοί.  

Ολοκληρώνοντας τους ελέγχους (1) αξιοπιστίας και (2) εγκυρότητας (περιεχομένου, 

εννοιολογικής κατασκευής και προβλεπτικής εγκυρότητας), εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι αξιόπιστο και 

έγκυρο. Επομένως, στο επόμενο κεφάλαιο δίνεται η δυνατότητα για ανάλυση των 

ευρημάτων της έρευνας με μεθόδους περιγραφικής και  επαγωγικής στατιστικής.  

 

Εξωγενής Παράμετρος  Μοντέλο Αντιλήψεων 

 Άθροισμα Μέσος 

Ικανοποίηση  0.507** 0.487** 

Μέγεθος Δείγματος : 55 περιπτώσεις 

Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε διάστημα εμπιστοσύνης 99%. 
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4.3 Ανάλυση Δημογραφικών Στοιχείων - Προφίλ Συμμετεχόντων 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έκθεση αποτελεσμάτων που αφορά τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους εσωτερικούς 

πελάτες της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων που αξιοποιήθηκαν στις αναλύσεις είναι 55, όσο και το σύνολο των 

υπαλλήλων που δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα.  

Οι διενέργειες των στατιστικών αναλύσεων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση των λογισμικών Microsoft Excel 2013  και του 

στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 25.0.   

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις αυτού του κεφαλαίο 

αντιστοιχούν στην 3η Ενότητα του ερωτηματολογίου, αυτή δηλαδή των δημογραφικών 

στοιχείων και στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά το τμήμα στο οποίο 

ανήκει ο ερωτώμενος. Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές που εξετάζονται εδώ είναι : (1) 

τμήμα Διεύθυνσης Μεταφορών, (2) το φύλο , (2) η ηλικία, (3) το μορφωτικό επίπεδο, (4) 

θέση εργασίας, (5) προϋπηρεσία ερωτώμενου. 

Στο Κυκλικό Διάγραμμα 1 υπογραμμίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι άνδρες (67%) ενώ ο γυναίκες είναι λιγότερες κατά το 

ήμισυ σχεδόν του ποσοστού (33%). Ως προς την κατανομή των ηλικιών των 

εργαζομένων παρατηρούμε στο Κυκλικό Διάγραμμα 2 ότι το πενήντα τρία τις εκατό 

(53%) των εργαζομένων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 51-60 ετών και ακολουθεί η 

μικρότερη ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Σχετικά με την ανάλυση της ηλικιακής ομάδας 

προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στην υπηρεσία άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 

κάτω των 21 ετών και 21-30 ετών.  

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο όπως παρουσιάζεται στο Κυκλικό Διάγραμμα 3 το 

μεγαλύτερο ποσοστό (45%) των ερωτώμενων είναι απόφοιτοι Λυκείου και έπειτα το 

ακόλουθο ποσοστό (36%) αφορά όσους έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών ενώ το 

μικρότερο ποσοστό (2%) αναφέρεται στους τελειόφοιτους γυμνασίου. Επιπλέον, οι 

πλειοψηφία των εργαζομένων (93%) έχουν προϋπηρεσία στην Διεύθυνση Μεταφορών 

πέντε έτη και πάνω και οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

4.Η Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης απασχολεί το περισσότερο 

προσωπικό της στα Τμήματα Αδειών Κυκλοφορίας (38%) και Αδειών Οδήγησης (35%) 

όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5.  
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(Τα παρακάτω κυκλικά διαγράμματα αποτελούν ιδιοκατασκεύη). 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας (Πίνακας 5) με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.  

 

Χαρακτηριστικά 
Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Ποσοστό (%) 

Φύλλο 

Άντρες 37 67,00 

Γυναίκες 18 33,00 

Ηλικία 

31-40 ετών 4 7,0 

41-50 ετών 18 33,0 

51-60 ετών 19 53,0 

Άνω των 60 4 7,0 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Γυμνάσιο 1 2,0 

Λύκειο 25 46,0 

Τ.Ε.Ε 4 7,0 

ΙΕΚ 2 4,0 

Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι 36 36,0 

Μεταπτυχιακό 5 5,0 

Προϋπηρεσία 

Ένα έτος 2 4,0 

Δυο έτη 1 2,0 

Τρία έτη 1 2,0 

Πέντε έτη και άνω 51 92,0 

Τμήμα  

Τμήμα Αδειών οδήγησης 18 35,00 

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 20 38,00 

Γραμματειακή Υποστήριξη  4 8,00 

Τεχνικό Τμήμα 10 19,00 

Πίνακας 5  : Δημογραφικά Στοιχεία 

(Σημείωση : έχουν παραληφθεί οι μηδενικές αξίες) 

Πηγή : Αποτελέσματα Ανάλυσης  από το IBM SPSS Statistics 25 
(Ιδιοκατασκευή) 
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4.4 Μέσες Τιμές Αντιλήψεων ανά Διάσταση Ποιότητας  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.1) παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των αντιλήψεων 

για κάθε παράγοντα ποιότητας για την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση οι παράγοντες που διαμορφώθηκαν μετά την έρευνα 

είναι διαφοροποιημένη από το αρχικό υπόδειγμα του μοντέλου SERVPERF και στην 

παρούσα έρευνα υπενθυμίζουμε ότι οι διαστάσεις διαμορφώνονται ως εξής :  

1ος Παράγοντας : «Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού»: Προτάσεις 

3,7,11_1,11_2,14,16,18, 20,21.  

2ος Παράγοντας: «Τεχνολογία»: Προτάσεις  9,24,25,26,27. 

3ος Παράγοντας :«Ανταπόκριση»: Προτάσεις 10,12,13,17. 

4ος Παράγοντας : «Υποδομές»: Προτάσεις 1,2,4. 

Στον πίνακα (Πίνακας 6) βλέπουμε ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν σε κάθε διάσταση με 

αυτή του 3ου παράγοντα να είναι η πιο υψηλή (5.6). Δεύτερη έρχεται η μέση τιμή του 

παράγοντα που αφορά τα Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και το Προσωπικό (5.4) ενώ 

ακολουθεί η διάσταση της τεχνολογίας (4.2). Τέλος, οι υποδομές έχουν την χαμηλότερη 

μέση τιμή των 4ων παραγόντων (2.7).  

 

 

4.5 Ανάλυση των απαντήσεων στις 21 ερωτήσεις που αφορούν τις Διαστάσεις 

ποιότητας.  

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι 21 προτάσεις του ερωτηματολογίου που αντιστοιχούν 

στους παράγοντες ποιότητας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Παραγοντική Ανάλυση που 

 Αντιλήψεις 

Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού 5.4 

Τεχνολογία 3.7 

Ανταπόκριση  5.6 

Υποδομές 2.7 

Πίνακας 6: Μέσες τιμές αντιλήψεων ανά διάσταση(Ιδιοκατασκευή) 
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προηγήθηκε στο κεφάλαιο (5.2.2). Στις υποενότητες που ακολουθούν παρατίθενται τα 

διαγράμματα των κατανομών και των μέσων τιμών των αντιλήψεων για τις 21 ερωτήσεις. 

4.5.1. Όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι είναι 

καθωσπρέπει ντυμένοι, καλλωπισμένοι και ενδεδυμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της υπηρεσίας αυτής.  

Διάγραμμα 1. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Το ποσοστό των ερωτώμενων που σχεδόν συμφωνούν απόλυτα και συμφωνούν απόλυτα 

είναι ίσο (29.09%) γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υψηλή βαθμολογία για αυτό το 

στοιχείο στις αντιλήψεις των εργαζομένων ενώ μόλις το 7.2% διαφωνεί απόλυτα με αυτή 

την πρόταση. 

4.5.2 Η υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών που εργάζομαι είναι αξιόπιστη και 

παρέχει πάντα σωστές υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 
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Τα υψηλότερα και πάλι ποσοστά σημειώνονται στις απαντήσεις σχεδόν συμφωνώ 

απόλυτα ( 34,55%) και συμφωνώ απόλυτα (30.91%). Τρίτη σκοράρει η κατηγορία αυτών 

που απάντησαν πως ούτε συμφωνούν/ούτε διαφωνούν. 

4.5.3 Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι διεκπεραιώνει γρήγορα 

χρονικά τις διεργασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Διάγραμμα 3. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Σε αυτή την ερώτηση οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης μεταφορών απαντούν με ίσα 

ποσοστά τόσο για τις τιμές 5-6 της κλίμακας Likert όσο και με την τιμή 4 (23.64%) που 

δείχνει ουδέτερη στάση. Ένα μικρό ποσοστού ύψους 5.45% διαφωνεί σχεδόν απόλυτα. 

4.5.4 Η υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών που εργάζομαι εξυπηρετεί γρήγορα 

τους πελάτες – πολίτες χωρίς να δημιουργούνται χρονοβόρες ουρές αναμονή  

Με ίσα ποσοστά 25.45% οι ερωτώμενοι συμφωνούν και σχεδόν συμφωνούν απόλυτα 

στην συγκεκριμένη αντίληψη που αφορά την γρήγορη εξυπηρέτηση χωρίς χρονοβόρες 
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ουρές αναμονής. Ακολουθεί το 23.64% που εμφανίζει ουδέτερη στάση ενώ δεν υπάρχει 

κάποιος στο δείγμα όπου διαφωνεί απόλυτα. 

Διάγραμμα 4. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

4.5.5 Η συμπεριφορά των εργαζομένων της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες - πολίτες.   

Διάγραμμα 5. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Στην αντίληψη σχετικά με την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι εργαζόμενοι στους πολίτες 

οι περισσότεροι ερωτώμενοι βαθμολόγησαν υψηλά και αρκετά υψηλά (από 5 έως 7 όπου 

συγκεντρώνεται και το 72.22% των απαντήσεων) ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας ερωτώμενος 

στο δείγμα που να διαφωνεί απόλυτα.  

4.5.6. Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι είναι 

πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

Διάγραμμα 6. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 



 

53  

Για το 34.55% των ερωτηθέντων η αντίληψη είναι αρκετά υψηλή καθώς συμφωνούν 

απόλυτα ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό αυτών που σχηματίζουν ουδέτερη στάση 

(20%) σχετικά με την συνέπεια και την ευγένεια των εργαζομένων στην διεύθυνση 

μεταφορών.  

4.5.7. Η διοίκηση της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι δίνει ξεχωριστή 

προσοχή στον κάθε πελάτη-πολίτη  

Για το 38.36% των ερωτώμενων η αντίληψη για την ερώτηση αυτή είναι υψηλή καθώς 

συμφωνούν σχεδόν απόλυτα με την πρόταση και ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 

1.82% διαφωνούν απόλυτα με αυτή. 

Διάγραμμα 7. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

 

4.5.8 Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Μεταφορών που εργάζομαι καταλαβαίνουν και 

γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών – πολιτών. 

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 

βαθμολόγησε υψηλά έως πολύ υψηλά (67.28% ) την πρόταση αυτή απαντώντας ότι 

συμφωνούν σχεδόν απόλυτα και συμφωνούν απόλυτα. Στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει 

κάποιος εργαζόμενος που να την βαθμολόγησε με 2 μονάδες ότι δηλαδή συμφωνεί 

σχεδόν απόλυτα.   
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Διάγραμμα 8. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25)  

4.5.9 Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι έχει τα συμφέροντα των 

πελατών-πολιτών της κατά νου.  

Το 22.22% των ερωτώμενων εμφανίζει ουδέτερη στάση σχετικά με την συγκεκριμένη 

αντίληψη ενώ το 74.04% δίνει στο θέμα αναγνώρισης των συμφερόντων των πολιτών 

από την πλευρά των εργαζομένων υψηλή έως πολύ υψηλή βαθμολογία (5-7 στην κλίμακα 

Likert ). Οι αρνητικές απαντήσεις αντιστοιχούν σε ένα ελάχιστο ποσοστό 3.7% που 

διαφωνεί (τιμή 3) με την συγκεκριμένη πρόταση.  

Διάγραμμα 9. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 
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4.5.10  Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι, διατηρεί τα αρχεία 

της σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου, στοιχεία κατόχου κ.ά.) και δεν κάνει 

λάθη. 

Διάγραμμα 10. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Το 34.55% έδωσε αρκετά υψηλή βαθμολογία στην ερώτηση αυτή (τιμή 6) και το 24.45%  επίσης 

υψηλή βαθμολογία ( τιμή 5). Η αντίληψη των ερωτώμενων για την σωστή διατήρηση αρχείων 

χωρίς λάθη ήταν ουδέτερη για το 14.55% του δείγματος.  

 

4.5.11 Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

τροφοδοτούν στο Διαδίκτυο την ιστοσελίδα της υπηρεσίας με κατάλληλες 

πληροφορίες. 

 

Διάγραμμα 11. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 
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Το 20% των ερωτώμενων παρουσιάζουν ουδέτερη στάση σε αυτή την αντίληψη καθώς 

την βαθμολογούν με τιμή 4 στην κλίμακα και ακολουθεί ένα ποσοστό 18.18% το οποίο 

συμφωνεί με την πρόταση ενώ το 61.82% του δείγματος δίνει απαντήσεις κατανεμημένες 

στις υπόλοιπες τιμές της κλίμακας.    

4.5.12. Ο πελάτης- πολίτης μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά πριν ακόμη έρθει εδώ 

να την επισκεφθεί χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της διεύθυνσης μεταφορών στο 

Διαδίκτυο. 

Διάγραμμα 12. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Οι βαθμολογίες των αντιλήψεων κυμάνθηκαν σε όλο το εύρως των απαντήσεων με 

ελάχιστη δηλαδή την τιμή 1 σε ποσοστό 14.55% και μέγιστη την τιμή 7 με ποσοστό 

12.73%. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των αντιλήψεων εμφανίζεται στην τιμή 6 με 

ποσοστό 21.82% που δείχνει ότι οι ερωτώμενοι συμφωνούν σχεδόν απόλυτα. 
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4.5.13. Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών στην οποία εργάζομαι διευκολύνει 

τον πελάτη –πολίτη μέσα από την ενημέρωση που παρέχει στις κινητές συσκευές 

τους πχ sms, κινητό τηλέφωνο.  

 

Διάγραμμα 13. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Για το 41.82% των εργαζομένων η απαντήσεις στο ερώτημα αυτό είναι αρνητικές καθώς 

διαφωνούν απόλυτα με την πρόταση ενώ ένα συνολικό ποσοστό 41.85% βαθμολογεί την 

ερώτηση αυτή υψηλά έως αρκετά υψηλά (μεταξύ 5 έως 7 στην κλίμακα Likert). 

4.5.14. Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών αυτή διευκολύνει τον πελάτη- πολίτη 

με ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως η δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών αλλά 

και η κατανόηση και κάλυψη των παραπόνων των πολιτών.  

Ένα μεγάλο ποσοστό (43.64%) όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα έχει αρνητική 

αντίληψη σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν το πελάτη – πολίτη 

για αξιολόγηση υπηρεσιών και κατανόηση , κάλυψη των παραπόνων των πολιτών. Ένα 

ποσοστό μόλις 14.55% εμφανίζει να έχει θετικές αντιλήψεις στο συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό (τιμές 5-7 στην κλίμακα Likert). 
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Διάγραμμα 14. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

4.5.15. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι της διεύθυνσης υπηρεσιών που εργάζομαι και 

εγώ ενημερώνουμε πάντα τους πελάτες πολίτες για το πότε ακριβώς θα τελειώσουν 

– διεκπεραιωθούν οι σχετικές εργασίες και οι διαδικασίες που τους αφορούν. 

Διάγραμμα 15 (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Στην κλίμακα αυτή των αντιλήψεων μόλις το 1.82 % των ερωτώμενων προτίμησε 

ουδέτερη θέση, το 36.36% δήλωσε την υψηλότερη βαθμολογία (θέση 7) ενώ το 10.91% 

αθροιστικά προτίμησε τις θέσεις κάτω από την ουδέτερη στάση. 
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4.5.16. Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους πελάτες - πολίτες. 

 

Διάγραμμα 16(Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Η ερώτηση που αφορά την προθυμία του προσωπικού για βοήθεια προς τους πολίτες 

συγκέντρωσε κυρίως υψηλή βαθμολογία καθώς το 90.92 % των απαντήσεων 

αντιστοιχίζεται στις θέσεις 5-7 της κλίμακας Likert και οι αρνητικές θέσεις (2-3) 

συγκεντρώνουν ποσοστό 3.64%.  

4.5.17 Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των πολιτών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 

Διάγραμμα 17 (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 
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Η αντίληψη των εργαζομένων για την ανταπόκριση του προσωπικού στα αιτήματα των 

πολιτών ανεξάρτητα με το πόσο απασχολημένοι είναι έχουν ως εξής : στην ουδέτερη 

θέση (4) βρίσκεται το 9.09% των ερωτώμενων, κάτω από αυτήν το 9.09% αθροιστικά 

στις θέσεις (3) και (1) και  πάνω αυτή το 83.81%. 

4.5.18. Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών  που εργάζομαι 

λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη από τη Διοίκηση ώστε να κάνουν καλά τη 

δουλειά τους.  

 

Διάγραμμα 18. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Οι υψηλές βαθμολογίες στην αντίληψη αυτή σκόραραν περισσότερο με αθροιστικό 

ποσοστό 63.64% στις θέσεις 5 έως 7. Το 12.73% διατήρησε ουδέτερη θέση ενώ το 

10.91% διαφώνησε απόλυτα (θέση 1).  
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4.5.19. H υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι, διαθέτει σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

 

Διάγραμμα 19. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Στην αντίληψη αυτή δεν εμφανίζονται καθόλου οι θέσεις 6 και 7 ενώ η θέση 5 που δείχνει 

συμφωνία έχει ποσοστό 7.27%. Ένα σημαντικό ποσοστό 21.82% υποστηρίζει ουδέτερη 

θέση ( (τιμή 4) ενώ τα υπόλοιπο ποσοστό που είναι και το μεγαλύτερο αντιστοιχίζεται 

στις θέσεις 1 έως 3. Το μεγαλύτερο ποσοστό (30.91%) των ερωτώμενων δηλώνουν ότι 

διαφωνούν απόλυτα με την συγκεκριμένη αντίληψη.   

 

4.5.20 Οι φυσικές εγκαταστάσεις της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι (π.χ. 

χώρος αναμονής, τουαλέτες), είναι οπτικά ελκυστικές. 

 

Διάγραμμα 20. (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 
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Το ποσοστό των απαντήσεων που αντιστοιχούν στην ουδέτερη θέση αντιστοιχεί στο 

16.36% και το 10.92% στις θέσεις από 5 έως 7. Το μεγαλύτερο ποσοστό (50.91%) που 

καλύπτει και σχεδόν πάνω από το μισό των απαντήσεων αντιστοιχεί στην χαμηλότερη 

θέση (1), δηλαδή στην απόλυτη διαφωνία.   

 

4.5.21 Τα υλικά και εργαλεία που αφορούν της διεύθυνσης μεταφορών είναι πάντα 

τακτοποιημένα και καθαρά. 

 

Διάγραμμα 21 (Πηγή: Ανάλυση IBM SPSS Statistics 25) 

Σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων (52.72%) σχετικά με την αντίληψη για καθαρά και 

τακτοποιημένα εργαλεία και υλικά στην Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

κινήθηκαν στις βαθμολογίες μεταξύ 1 έως 3. Το 23.64% εκφράζει ουδέτερη άποψη ενώ 

το υπόλοιπο 23.64% δίνει υψηλότερες βαθμολογίες (5 έως 7). 

 

4.6 Κατάταξη απαντήσεων των αντιλήψεων. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται συνοπτική αναφορά στα συνολικά περιγραφικά στοιχεία των 

απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Η κατάταξη των στοιχείων στο πίνακα γίνεται 

σύμφωνα με φθίνουσα σειρά ως προς το μέσο όρο. Στον πίνακα και σε κάθε ερώτηση 

αναφέρεται ο αύξων αριθμός στο ερωτηματολόγιο και η διάσταση ποιότητας στην οποία 

ανήκει. 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται είναι ο αριθμός του δείγματος (Ν), 

η ελάχιστη (Min) και η μέγιστη τιμή (Max), ο μέσος όρος (Mean) και η τυπική απόκλιση 
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(Std.Deviation) του δείγματος. Αναλυτικότερα, ο μέσος όρος αποτελεί το σπουδαιότερο 

και χρησιμότερο μέτρο της στατιστικής και αποτελεί ένα μέτρο θέσης που δηλώνει το 

σημείο στο οποίο το άθροισμα των αποκλίσεων των τιμών της μεταβλητής από αυτό είναι 

μηδέν. Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο διασποράς που χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει το ποσό την μεταβολής ή της διασποράς ενός συνόλου τιμών δεδομένων.  

Α/Α Διάσταση Ερώτηση N Min Max 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

1 
3η 

pe12 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους 

πελάτες – πολίτες. 

55 2 7 6.04 1.122 

2 

3η 

pe10 

 

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι της 

διεύθυνσης υπηρεσιών που εργάζομαι 

και εγώ ενημερώνουμε πάντα τους 

πελάτες πολίτες για το πότε ακριβώς θα 

τελειώσουν – διεκπεραιωθούν οι 

σχετικές εργασίες και οι διαδικασίες 

που τους αφορούν. 

55 2 7 5.80 1.353 

3 
1η 

pe20 

Οι υπάλληλοι της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι 

καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις 

ανάγκες των πελατών-πολιτών. 

55 1 7 5.76 1.261 

4 
1η 

pe18 

Η Διοίκηση της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

δίνει ξεχωριστή προσοχή στον κάθε 

πελάτη-πολίτη. 

55 1 7 5.76 1.360 

5 
1η 

pe7 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι είναι αξιόπιστη και 

παρέχει πάντα σωστές υπηρεσίες. 

55 1 7 5.62 1.434 

6 
3η 

pe13 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα 

των πολιτών, όσο απασχολημένο και να 

είναι. 

55 1 7 5.60 1.448 

7 
1η 

pe16 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

είναι πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

55 2 7 5.56 1.385 

8 
1η 

pe21 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι έχει τα συμφέροντα των 

πελατών-πολιτών της κατά νου. 

55 3 7 5.46 1.193 

9 
1η 

pe14 

Η συμπεριφορά των εργαζομένων της 

υπηρεσίας  της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι εμπνέει εμπιστοσύνη 

στους πελάτες- πολίτες. 

55 2 7 5.30 1.327 

10 
1η 

pe3 

Όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσης 

μεταφορών που εργάζομαι, είναι 

καθωσπρέπει ντυμένοι, καλλωπισμένοι 

και ενδεδυμένοι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας αυτής. 

55 1 7 5.15 1.870 
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11 
1η 

pe11_2 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι εξυπηρετεί γρήγορα 

τους πελάτες χωρίς να δημιουργούνται 

χρονοβόρες ουρές αναμονής. 

55 2 7 5.13 1.306 

12 
1η 

11_1 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι διεκπεραιώνει γρήγορα 

χρονικά τις διεργασίες των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

55 2 7 5.02 1.394 

13 
3η 

p317 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών  που εργάζομαι 

λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη 

από τη Διοίκηση ώστε να κάνουν καλά 

τη δουλειά τους. 

55 1 7 4.85 1.976 

14 
2η 

pe9 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι, διατηρεί τα αρχεία της 

σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε 

αυτοκινήτου, στοιχεία κατόχου κ.ά.) 

και δεν κάνει λάθη. 

55 1 7 4.76 1.515 

15 
2η 

pe25 

Ο πελάτης- πολίτης μπορεί να 

διευκολυνθεί σημαντικά πριν ακόμη 

έρθει εδώ να την επισκεφθεί 

χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της 

διεύθυνσης μεταφορών στο Διαδίκτυο. 

55 1 7 4.20 2.004 

16 
2η 

pe24 

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

τροφοδοτούν στο Διαδίκτυο την 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας με 

κατάλληλες πληροφορίες. 

55 1 7 4.09 1.859 

17 
4η 

pe4 

Τα υλικά και εργαλεία που αφορούν 

της διεύθυνσης μεταφορών είναι πάντα 

τακτοποιημένα και καθαρά. 

55 1 7 3.27 1.592 

18 
2η 

pe26 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

στην οποία εργάζομαι διευκολύνει τον 

πελάτη –πολίτη μέσα από την 

ενημέρωση που παρέχει στις κινητές 

συσκευές τους πχ sms, κινητό 

τηλέφωνο. 

55 1 6 2.95 1.976 

19 
4η 

pe1 

H υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

που εργάζομαι, διαθέτει σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

55 1 5 2.53 1.772 

20 
2η 

pe27 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών 

αυτή διευκολύνει τον πελάτη- πολίτη 

με ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως η 

δυνατότητα αξιολόγησης των 

υπηρεσιών αλλά και η κατανόηση και 

κάλυψη των παραπόνων των πολιτών 

55 1 7 2.47 1.676 

21 
4η 

pe2 

Οι φυσικές εγκαταστάσεις της 

διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι 

(π.χ. χώρος αναμονής, τουαλέτες), είναι 

οπτικά ελκυστικές. 

55 1 7 2.36 1.736 

1η Διάσταση :Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού 2η Διάσταση :Τεχνολογία 

3η Διάσταση :Ανταπόκριση 4η Διάσταση :Υποδομές   

Πίνακας 7 : Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία αντιλήψεων (Ιδιοκατασκευή) 
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Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέση τιμή των αντιλήψεων 

των εργαζομένων στην Διεύθυνση Μεταφορών Θεσσαλονίκης κυμαίνεται μεταξύ 6.04 

που αντιστοιχεί στην ερώτηση 12 και 2.36 που αντιστοιχεί στην ερώτηση 2. Υψηλότερα 

στην κατάταξη βρίσκονται τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η και 3η διάσταση 

ποιότητας ενώ ακολουθούν η 2η και έπειτα η 4η διάσταση. 

4.7 Ανάλυση των γενικών ερωτήσεων ερώτησης για την ικανοποίηση των 

εργαζομένων 

Το παρακάτω διάγραμμα αφορά στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά 

με το βαθμό ικανοποίησης των εργαζόμενών από την υπηρεσία σε σχέση με τις αρχικές 

προσδοκίες που είχαν κατά την πρόσληψη. Όπως δείχνουν τα ποσοστά το μεγαλύτερο 

μέρος (34.55%) των εργαζομένων δηλώνει ουδέτερη στάση. Το 40% των ερωτώμενων 

δηλώνουν ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι ( βαθμός 5 έως 7) ενώ το 

υπόλοιπο 25.45% δηλώνει δυσαρεστημένο έως απόλυτα δυσαρεστημένο ( βαθμός 1 έως 

3).   

Διάγραμμα 22. (Πηγή : Ανάλυση IBM Statistics 25) 
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4.8 Έλεγχος Διαφορών στις Μέσες τιμές  

Στην παρούσα ενότητα προσπαθούμε να εξερευνήσουμε αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές στις μέσες τιμές των απαντήσεων μεταξύ υπο-δειγμάτων του συνολικού 

δείγματος σε σχέση με την μέση αντίληψη για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις 

ποιότητας.  

Το δείγμα μας χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους δείγματα και για αυτό πραγματοποιήθηκε 

ο έλεγχος της ανάλυσης της διακύμανσης  (ANOVA: Analysis of Variance). Η μηδενική 

υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών των επιμέρους δειγμάτων, ή αλλιώς της μη 

ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών στις μέσες τιμές τους. Η εναλλακτική 

υπόθεση αντιπροσωπεύει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις μέσες τιμές 

των υπό-δειγμάτων.   

Η0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 ( οι μέσοι όροι είναι ίδιοι) 

Η1 : μ1≠  μ2 ≠ μ 3≠ μ4 ( οι μέσοι όροι είναι διαφορετικοί) 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για 

την διαφοροποίηση της αντίληψης ανά διάσταση ως προς το τμήμα που ανήκουν οι 

εσωτερικοί πελάτες. Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης έχουμε όταν το P-Value του 

ελέγχου είναι μικρότερο του 0.05 (p-value < 0.05). 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε την διαφοροποίηση της μέσης αντίληψης για 

κάθε διάσταση ανά τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών. Προκύπτει ότι η μηδενική 

υπόθεση γίνεται αποδεκτή και αυτό σημαίνει ότι καμία από τις παραπάνω μεταβλητές 

δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το τμήμα της υπηρεσίας.  

 

 

 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τιμή 

στατιστικού F 
p-value 

Απόρριψη 

H0 

Χαρακτηριστικά 

Υπηρεσιών - Προσωπικού 
5.47 1.05 0.805 0.497 Όχι  

Τμήμα Αδειών Οδήγησης  5.36 1.06    

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 5.71 1.17    

Γραμματειακή Υποστήριξη 5.61 0.55    

Τεχνικής φύσεως  5.12 0.90    

Τεχνολογία 3.80 1.35 1.482 0.231 Όχι 

Τμήμα Αδειών Οδήγησης  3.70 1.47    

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 4.07 1.25    

Γραμματειακή Υποστήριξη 4.55 1.57    

Τεχνικής φύσεως  3.16 1.17    

Ανταπόκριση 5.62 1.28 1.958 0.133 Όχι 

Τμήμα Αδειών Οδήγησης  5.78 1.08    

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 5.76 1.44    

Γραμματειακή Υποστήριξη 6.25 0.61    

Τεχνικής φύσεως  4.80 1.27    

Υποδομές  2.76 1.24 0.99 0.406 Όχι 

Τμήμα Αδειών Οδήγησης  2.37 1.12    

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 3.00 1.23    

Γραμματειακή Υποστήριξη 3.17 1.29    

Τεχνικής φύσεως  2.83 1.46    

Πίνακας 8: Μέση αντίληψη για κάθε μια από τις 4 διαστάσεις ποιότητας σε σχέση με το τμήμα 

που ανήκουν οι ερωτώμενοι.  
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4.9 Συσχετίσεις Μεταβλητών  

Στην ενότητα αυτή ερευνούμε την πιθανή ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου. Ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Spearman (Spearman rho) 

που αξιολογεί την ισχύ ή το βαθμό της γραμμικής συνάφειας μεταξύ δυο μεταβλητών θα 

μας βοηθήσει σε αυτή την ανάλυση. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει τιμές μεταξύ του 

κλειστού διαστήματος [-1,+1] με το -1 να σημαίνει τέλεια αρνητική σχέση ενώ το +1 

τέλεια θετική θέση. Ο συντελεστής μπορεί να λάβει και την τιμή 0 που σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών.  

Οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου που εξετάζονται είναι: 

i. Ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζόμενων της Διεύθυνσης μεταφορών έως σήμερα  

ii. Το τμήμα στο οποίο ανήκουν  

iii. Το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η συσχέτιση των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Η συσχέτιση μεταξύ βαθμού ικανοποίησης και του τμήματος που ανήκει ο 

εργαζόμενος είναι θετική ενώ του βαθμού ικανοποίησης και του μορφωτικού επιπέδου 

είναι αρνητική. 

 

4.10 Διακριτή Ανάλυση (DFA)  

Είναι επιτακτικό να γνωρίζουμε τους σημαντικούς παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών που 

διακρίνουν τους ικανοποιημένους και πολύ ικανοποιημένους υπαλλήλους από τους 

μέτρια και μη ικανοποιημένους της υπηρεσίας που μελετάμε, προκειμένου να 

 
Βαθμός Ικανοποίησης ως 

σήμερα από την υπηρεσία 

Τμήμα 

Διεύθυνσης 

Μεταφορών 

Μορφωτικό 

Επίπεδο 

Βαθμός 

Ικανοποίησης 

ως σήμερα από 

την υπηρεσία 

1.000   

Τμήμα 

Διεύθυνσης 

Μεταφορών 

0.078 1.000  

Μορφωτικό 

Επίπεδο 
-0.267  1.000 

Πίνακας 9 . Συντελεστές Συσχέτισης (Πηγή : Ανάλυση από IBM SPSS Statistics 25) 
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διαμορφωθεί η κατάλληλη στρατηγική της για το μέλλον. Ως εκ τούτου, η παρούσα 

μελέτη έχει κάνει μια προσπάθεια να εντοπίσει τους σημαντικούς παράγοντες διακρίσεως 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες , με τη βοήθεια της διακριτής ανάλυσης έτσι ώστε να 

εξετάσουμε τη σημασία κάθε διάστασης και πιο συγκεκριμένα να δούμε ποια διάσταση 

ερμηνεύει καλύτερα τους ικανοποιημένους από τους μη ικανοποιημένους πολίτες. 

Η διακριτή ανάλυση αφορά μία εξαρτημένη – κατηγορική μεταβλητή και μία ομάδα 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Όσο αναφορά την εξαρτημένη μεταβλητή, αυτή είναι ο 

βαθμός ικανοποίησης ή όπως τον ορίσαμε «νέα ικανοποίηση», η οποία αποτελείται από 

δύο ομάδες ή κατηγορίες (μη ικανοποιημένοι και μέτρια ικανοποιημένοι, ικανοποιημένοι 

και πολύ ικανοποιημένοι). Από την 7-βάθμια κλίμακα Likert, ως μέτρια ή μη 

ικανοποιημένοι ορίστηκαν όσοι βαθμολόγησαν απο 1 έως 4 ενώ ικανοποιημένοι και πολύ 

ικανοποιημένοι όσοι βαθμολόγησαν από 5 έως 7. Τις ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν 

οι μέσες αντιλήψεις για τις διαστάσεις ποιότητας που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες (Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού, Τεχνολογία, Ανταπόκριση και 

Υποδομές). 

Μέσες Τιμές 

Διαστάσεων 

Μέσες Τιμές 
Wilks’ 

Lambda Μη Ικανοποιημένοι και 

Μέτρια Ικανοποιημένοι 

Ικανοποιημένοι και 

Πολύ Ικανοποιημένοι 

Χαρακτηριστικά 

υπηρεσιών και 

προσωπικού(x1) 

5.11 5.87 0.867 

Τεχνολογία(x2) 3.32 4.25 0.891 

Ανταπόκριση(x3)  5.38 5.85 0.968 

Υποδομές(x4)  2.29 3.36 0.813 

Πίνακας 10 : Αποτελέσματα Διακριτής Ανάλυσης Εσωτερικών πελατών  

(Πηγή : Αποτελέσματα SPSS Statistics 25) 

 

Η διακριτή ισχύς της κάθε διάστασης εξετάζεται με τη βοήθεια του Wilks’ Lambda και 

παρουσιάζεται στους παραπάνω πίνακες πίνακα. Όσο πιο μικρή είναι η τιμή του Wilks’ 

Lambda, τόσο πιο σημαντική είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή στη διακριτή ανάλυση. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη διακριτή ικανότητα παρατηρείται για τους 

εσωτερικούς πελάτες στις διαστάσεις «Υποδομές» και έπειτα  «Χαρακτηριστικά 

υπηρεσιών και Προσωπικού». 
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Διαστάσεις 

Unstandardized 

Canonical 

Discriminant 

Function 

Coefficient 

Classification Function Coefficients 

Μη 

Ικανοποιημένοι 

και Μέτρια 

Ικανοποιημένοι 

Ικανοποιημένοι 

και Πολύ 

Ικανοποιημένοι 

Χαρακτηριστικά 

Υπηρεσιών και 

προσωπικού 

0.817 4.72 5.812 

Τεχνολογία 0.215 0.016 0.301 

Ανταπόκριση -0.410 0.436 -0.111 

Υποδομές 0.645 1.55 2.407 

Constant -4.685 -15.729 -22.143 

Πίνακας 11 : Αποτελέσματα Διακριτής Ανάλυσης Εσωτερικών Πελατών (DFA) 

(Πηγή : Αποτελέσματα SPSS Statistics 25) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα η στήλη με τους μη τυποποιημένους διακριτούς συντελεστές 

«Unstandardized Canonical Function Coefficients» μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε τη 

διακριτή συνάρτηση, η οποία είναι: 

Ζ εσωτερικοί πελάτες = -4,685 + 0,817X1+ 0,215X2 + (-0,410)X3 + 0,645Χ4 

Για τους εσωτερικούς πελάτες η διακριτή συνάρτηση επηρεάζεται περισσότερο από τα 

«Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού» , στην συνέχεια από τις «Υποδομές» και 

την «Τεχνολογία» και τέλος από την «Ανταπόκριση» η οποία έχει αρνητικό πρόσημο. 

Όσο αναφορά τη στήλη με τους συντελεστές ταξινόμησης (Classification Function 

Coefficient), αυτή περιέχει δύο ομάδες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ταξινόμηση περιπτώσεων.  
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Ποσοστό Βαθμού 

Ικανοποίησης 

Εσωτερικών Πελατών 

Προβλεπόμενη Συμμετοχή Σε Κατηγορία 

Σύνολο 
Μη 

Ικανοποιημένοι 

Και Μέτρια 

Ικανοποιημένη 

Ικανοποιημένοι 

Και Πολύ 

Ικανοποιημένοι 

% 

Μη 

Ικανοποιημένοι 

Και Μέτρια 

Ικανοποιημένοι 

78.8 21.2 100,0 

Ικανοποιημένοι 

Και Πολύ 

Ικανοποιημένοι 

27.3 72.7 100,0 

Πίνακας 12 : Αποτελέσματα Διακριτής Ανάλυσης Εσωτερικών Πελατών(DFA)  

( Πηγή : Αποτελέσματα SPSS Statistics 25) 

 

Ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 12) παρέχεται για να αξιολογηθεί πόσο καλά λειτουργεί 

η διακριτή ανάλυση και αν λειτουργεί το ίδιο ικανοποιητικά για κάθε κατηγορία της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Για τους εσωτερικούς πελάτες της Διεύθυνσης Μεταφορών 

Δυτικής Θεσσαλονίκης πελάτες, παρατηρείται φερεγγυότητα της συνάρτησης διάκρισης 

που χρησιμοποιήθηκε, αφού επιτρέπει περίπου κατά 76% την ορθή κατανομή των 

παρατηρήσεων στις δύο ομάδες που δημιουργήθηκαν (μέτρια και μη ικανοποιημένοι, 

ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι). Σχετικά με τα σφάλματα κατάταξης οι 

εσωτερικοί πελάτες έχουν στις δυο κατηγορίες ποσοστά 21,2 % και 27,3% των 

παρατηρήσεων. 
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5. Συμπεράσματα 

Έπειτα από την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε αναφέρουμε συνοπτικά και συγκριτικά 

με τους στόχους που τέθηκαν στην εισαγωγή ότι το μοντέλο SERVPERF δεν 

επιβεβαιώνεται για την παρούσα ερευνητική μελέτη καθώς οι διαστάσεις που προέκυψαν 

δεν αντιστοιχούν στις αρχικές διαστάσεις του μοντέλου. Επιπλέον, η έκτη διάσταση που 

προστέθηκε κατά την κρίση προέκυψε να αποτελεί παράγοντα εσωτερικής ποιότητας. Οι 

εργαζόμενοι της διεύθυνσης Μεταφορών εκφράζουν τελικά ουδέτερη στάση ως προς το 

βαθμό ικανοποίησης τους σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν κατά την είσοδο τους 

στην υπηρεσία. Στην παρούσα λοιπόν ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε ενώ γίνονται διοικητικές υποδείξεις προς τους 

μάνατζερ. Κλείνοντας την ενότητα, αναφέρονται και περιορισμοί που προέκυψαν κατά 

την εμπειρική μελέτη και προτάσεις για μελλοντικές αντίστοιχες έρευνες σε δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στο μοντέλο των Cronin και 

Taylor (1992) που καλείται SERVPERF και χρησιμοποιεί τις βασικές διαστάσεις 

ποιότητας που προτείναν οι  Parasuraman, Berry και Zeithaml (1988) στο μοντέλο 

SERVQUAL. Το μοντέλο SERVPERF αξιολογεί τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα και προσπαθεί να μετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

πέντε διαστάσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα στην Διεύθυνση μεταφορών περιλαμβάνει 

και μια έκτη διάσταση ποιότητας αυτή της τεχνολογίας καθώς αυτή είναι πλέον ένας 

βασικός παράγοντας στην καθημερινότητα των σύγχρονων κοινωνιών. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις 29 προτάσεις που περιείχε 

προσπάθησε να εκτιμήσει τις απόψεις των εσωτερικών πελατών για την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται. Οι απόψεις αυτές έχουν θεμελιώδη ρόλο στην λήψη 

αποφάσεων από την μεριά της Διοίκησης για την βελτίωση της ποιότητας. Έτσι, στην 

συνέχεια παρουσιάζονται οι διαστάσεις που προέκυψαν και κρίνονται σημαντικές από 

τους εργαζόμενους. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι έπειτα από την ανάλυση που 

διενεργήθηκε καταλήξαμε σε διαστάσεις ποιότητας που διαφέρουν από το αρχικό 

μοντέλο SERVPERF, δηλαδή η δομή της κλίμακας SERVPERF δεν επιβεβαιώνεται 

όπως αυτή προτείνεται από τους δημιουργούς της.    

Για τους εργαζόμενους τις Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης οι διαστάσεις 

ποιότητας που προέκυψαν μετά την ανάλυση όπως ήδη έχουν αναφερθεί είναι : (1) Τα 
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χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού, (2) η Τεχνολογία, (3) η Ανταπόκριση, (4) 

οι Υποδομές. Έπειτα από τους στατιστικούς ελέγχους που εκτελέστηκαν και 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Αρχικά, οι αντιλήψεις των εργαζομένων για τις εσωτερικές υπηρεσίες που παρέχονται 

κυμάνθηκαν σε χαμηλά και μέτρια σημεία της κλίμακας μέτρησης. Η διάσταση που 

σχετίζεται με την «Ανταπόκριση» (αναφέρεται στο βαθμό που ικανοποιούνται οι ανάγκες 

και οι απαιτήσεις) εμφανίζει τον μεγαλύτερο μέσο όρο αντιλήψεων (Μ.Ο = 5.6), έπειτα 

ακολουθεί η διάσταση που αφορά τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και του προσωπικού 

(Μ.Ο = 5.4), στην συνέχεια είναι η τεχνολογία (Μ.Ο = 3.7) και τέλος με το χαμηλότερη 

τιμή οι Υποδομές ( Μ.Ο = 2.7). Ο συνολικός μέσος όρος των αντιλήψεων ( από τις 

προτάσεις των τεσσάρων διαστάσεων είναι 4.35 που σημαίνει ότι η συνολική ποιότητα 

όπως γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας είναι λίγο πάνω από την 

μέση βαθμολογία της κλίμακας. Επιπλέον καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δυο πιο 

σημαντικές διαστάσεις για τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής 

Θεσσαλονίκης είναι οι Υποδομές και τα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών και του 

Προσωπικού όπως αυτό προέκυψε από την διακριτή ανάλυση (DFA). Βλέπουμε λοιπόν 

ότι η διάσταση των υποδομών συγκεντρώνει χαμηλούς μέσους όρους ενώ ταυτόχρονα 

είναι και σημαντικός παράγοντας για τους εργαζόμενους της υπηρεσίας. 

Η διάσταση των «υποδομών» που είναι σημαντικότερη για τους εργαζόμενους της 

υπηρεσίας είναι και η διάσταση που σημειώνει την χαμηλότερη βαθμολογία στις 

αντιλήψεις των εργαζομένων. Μια από τις προτάσεις αυτής της διάστασης (pe2) 

εμφανίζει και την χαμηλότερη τιμή μέσου όρου των αντιλήψεων (2.36) και αφορά την 

τις φυσικές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών ως προς την ελκυστικότητα τους. 

Η επόμενη σημαντικότερη διάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στα «χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας και του προσωπικού». Η διάσταση αυτή έχει μέσο όρο αντιλήψεων 5.4 που 

σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι σε γενικές 

γραμμές και είναι και η διάσταση που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτάσεις από το 

μοντέλο μας (9). Η διάσταση της «ανταπόκρισης» είναι και η διάσταση όπου 

παρατηρείται η πρόταση με την μεγαλύτερη μέση βαθμολογία από τους ερωτώμενους. 

Με μέσο όρο 6.04 οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Μεταφορών εμφανίζουν προθυμία 

εξυπηρέτησης και συνεπώς θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. 
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Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ερωτηματολογίου η έρευνα έδειξε ότι οι 

εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης  είναι ως προς το 

βαθμό ικανοποίησης από την υπηρεσία ως σήμερα  είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Η 

αξιολόγηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που 

παρατηρήθηκε (34,5%) δηλώνει ουδέτερη στάση ( βαθμολογία 4 : ούτε μη 

ικανοποιημένος /ούτε ικανοποιημένος) ενώ το αμέσως επόμενο μεγάλο ποσοστό 

αντιστοιχίζεται σε αυτούς που δήλωσαν ικανοποιημένοι ( βαθμολογία 5 : 

ικανοποιημένος). Το μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσης (5.5%) εμφανίζεται σε δυο 

κατηγορίες και αυτές είναι : (1) η κατηγορία αυτών που δήλωσαν απόλυτα 

ικανοποιημένοι (βαθμολογία 7: Απόλυτα ικανοποιημένος ) και (2) η κατηγορία αυτών 

που δήλωσαν μη ικανοποιημένοι ( βαθμολογία 3 : μη ικανοποιημένος).  

Επίσης αξιολογήθηκε η συσχέτιση δυο  γενικότερων κατηγοριών συμμετεχόντων ως 

προς το βαθμό ικανοποίησης με τις μέσες τιμές των τεσσάρων διαστάσεων ποιότητας. Οι 

δυο αυτές κατηγορίες που δημιουργήθηκαν είναι οι εργαζόμενοι που δηλώνουν μη 

ικανοποιημένη έως μέτρια ικανοποιημένοι ( βαθμολογίες 1-4 ) και αυτοί που δηλώνουν 

ικανοποιημένοι. Το γενικό και λογικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αυτοί που 

είναι περισσότερο ικανοποιημένοι έχουν και υψηλότερη βαθμολογία στις αντιλήψεις 

τους για τις διαστάσεις ποιότητας.  

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο για την βελτίωση της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών και την αύξηση της ικανοποίησης των 

εργαζομένων και κατά συνέπεια αυτό θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα 

ικανοποίησης προς το εξωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας δηλαδή τους πολίτες. Με 

την παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στις εσωτερικές υπηρεσίες 

των δημόσιων υπηρεσιών και να στραφούν οι διευθυντές στην προσέγγιση του 

εσωτερικού μάρκετινγκ με σκοπό την βελτίωση της συνολικής ποιότητας στο δημόσιο 

τομέα.  

 

5.2 Διοικητικές Υποδείξεις  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί σε μια κύρια διαπίστωση η οποία 

είναι ότι οι αντιλήψεις των εργαζομένων για την ποιότητα της υπηρεσίας δείχνουν μια 

ουδέτερη στάση (Μ.Ο= 4.35). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητηθούν προοπτικές 

βελτίωσης ώστε αυτές οι αντιλήψεις να γίνουν πιο θετικές και το επίπεδο ποιότητας και 
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η ικανοποίηση των εργαζομένων να αυξηθεί. Όπως άλλωστε αναφέρουν οι Pfau et al. 

(1991) η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης των 

εσωτερικών πελατών. 

Ο Albrecht (1993) ισχυρίζεται ότι η διοίκηση των εσωτερικών ή υποστηρικτών τμημάτων 

είναι το κλειδί για επιτυχημένη παροχή αξίας στους εσωτερικούς πελάτες. Η διοίκηση, 

λοιπόν, θα αναζητήσει λύσεις για την αύξηση της εσωτερικής ποιότητας και 

ικανοποίησης. Ο παράγοντας που παρουσιάστηκε σημαντικός για τους εργαζομένους 

αναφέρεται στις υποδομές της υπηρεσίας. Η διάσταση αυτή αναφέρεται στον σύγχρονο 

εξοπλισμό που διαθέτει η υπηρεσία, της φυσικές εγκαταστάσεις (χώρους εργασίας, 

αναμονής, τουαλέτες κλπ.) και στην τακτοποίηση και καθαριότητα των υλικών και 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από 

αυτή την διάσταση και αυτό αποτυπώνεται στις απαντήσεις που δόθηκαν. Η ικανοποίηση 

τους λοιπόν εξαρτάται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά αυτά και η βελτίωση τους θα 

είναι αποτελεσματική για την βελτίωση της ποιότητας. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθημερινά αποτελούν στοιχεία των συνθηκών 

εργασίας που επηρεάζουν τους εργαζόμενους. Όπως αναφέρει ο Hertzberg (1966) 

ανάμεσα στα στοιχεία που παρακινούν τους εργαζόμενους είναι και οι φυσικές 

εγκαταστάσεις και η επίδραση μπορεί να είναι ουδέτερη ή αρνητική. Σε έρευνα του ο 

Vischer (2007) σχολιάζει ότι σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να 

διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα τους λόγω τον προβλημάτων στις υποδομές τότε 

δημιουργείται μια στρεσογόνος κατάσταση για αυτούς.  

Ωστόσο η βελτίωση των υποδομών είναι δύσκολο εγχείρημα για την διοίκηση καθώς δεν 

εξαρτάται άμεσα από τις δικές τους αποφάσεις και απαιτεί υψηλά κόστη προκειμένου να 

γίνουν αλλαγές. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι στοιχεία που οι ανώτεροι 

δύσκολα θα χορηγήσουν επιδοτήσεις για να γίνουν αλλαγές. Θα πρέπει να ληφθεί όμως 

υπόψιν ότι έστω και μικρές αλλαγές μπορεί να επιδράσουν θετικά στους εργαζόμενους. 

Οι ώρες που ξοδεύουν οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας τους αυξάνονται συνεχώς και 

αυτό επιδρά στην απόδοση τους , στην παρακίνηση και στην υγεία τους και για αυτό 

κρίνεται αναγκαία η κατανόηση αυτού του παράγοντα. Οι δημόσιες υπηρεσίες 

εξαρτώνται όπως αναφέραμε παραπάνω από κρατικά κονδύλια και επιχορηγήσεις και η 

διοίκηση θα πρέπει να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αποδοτικά οτιδήποτε μπορεί να 

της χορηγηθεί. Αν κοιτάξουμε ευρύτερα λύσεις για αυτό το παράγοντα παρατηρούμε ότι 
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αποτελεί στοιχείο του μίγματος (4Ps) του εσωτερικού μάρκετινγκ και συγκεκριμένα της 

εσωτερικής τιμολόγησης. 

Ο επόμενος παράγοντας που κρίθηκε σημαντικός από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης 

Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης είναι τα Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας και του 

Προσωπικού. Η διάσταση αυτή εμπεριέχει προτάσεις που σχετίζονται με την 

συμπεριφορά των εργαζομένων ως προς την κατανόηση των αναγκών, την παροχή 

αξιόπιστων και σωστών υπηρεσιών,  την εμφάνιση των εργαζομένων και την 

συμπεριφορά τους. Λαμβάνοντας υπόψιν το αρχικό μοντέλο διαστάσεων ποιότητας των 

Parasuraman et al. (1985,1988) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο δικό μας παράγοντας 

που προέκυψε εμπεριέχει στοιχεία και από τις πέντε διαστάσεις του πρώτου. Οπότε αξίζει 

ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά της διοίκησης εάν θέλει να υιοθετήσει πρακτικές που 

θα βελτιώσουν την ποιότητα της συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι ο μέσος όρος των 

αντιλήψεων των εργαζομένων σε αυτή την διάσταση είναι μεν ικανοποιητικός αλλά 

μπορεί να βελτιωθεί. 

Καθώς ο παράγοντας «Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών και Προσωπικού » αναφέρεται σε 

συμπεριφορές και διαδικασίες η διοίκηση θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή της σε 

προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να 

ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα εντός και εκτός του οργανισμού. Ο Johnson (1990) απέδειξε ισχυρό δεσμό 

ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευσης και την ικανοποίηση.  Η ικανοποίηση των 

εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποίηση των πολιτών και τελικά σε αύξηση της 

συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης. Όπως υπογραμμίζουν οι Brysland 

και Curry (2001) οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για τα καθήκοντα 

τους και αυτές να μεταφράζονται σε διαδικασίες.  

Ο παράγοντας της τεχνολογίας που αναδεικνύεται στο μοντέλο της έρευνας δίνει την 

πληροφορία ότι η τεχνολογία είναι πλέον απαραίτητο εργαλείο στον τομέα τον 

υπηρεσιών και ήταν σωστή η προσθήκη του στο αρχικό μοντέλο.  Η διοίκηση οφείλει να 

βελτιώσει αυτό τον παράγοντα καθώς μπορεί να φανεί αρκετά αποτελεσματικός και 

χρήσιμος. Έχοντας γνώση του ότι η Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης 

παρέχει ελάχιστα τέτοια μέσα τεχνολογίας είναι χρήσιμο να προταθεί στην διοίκηση η 

υιοθέτηση τους. Η παροχή απαραίτητων πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα μπορεί να 

μειώσει το χρόνο που ξοδεύουν οι υπάλληλοι στο να ενημερώνουν τους πολίτες για τις 
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διαδικασίες που απαιτούνται ή και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και 

έτσι να μειωθούν οι χρόνοι που απαιτούνται για την υποβολή και την διεκπεραίωση των 

αιτημάτων των πολιτών. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο 

χρόνο και προσοχή στην περίπτωση κάθε πολίτη αυξάνοντας την ικανοποίηση τους. Με 

άλλα λόγια ο παράγοντας αυτός, είναι σημαντικός και μπορεί να επιδράσει και στους 

υπόλοιπους του μοντέλου, ενώ με την χρήση της τεχνολογίας και εκμεταλλευόμενη της 

ευκαιρίες που αυτή της προσφέρει η Διεύθυνση μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα 

και να αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Η ανταπόκριση είναι επίσης θεμελιώδης παράγοντας για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Ανεξάρτητα από το πόσο απασχολημένο είναι το προσωπικό της υπηρεσίας, ο πολίτης 

θέλει να αισθάνεται ότι του δίνεται η απαραίτητη προσοχή και θετική απόκριση στο 

αίτημα του, ότι υπάρχει προθυμία από την απέναντι πλευρά αλλά και να ενημερώνεται 

για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του. Όλα αυτά αν λάβουμε υπόψιν ότι το 

προσωπικό είναι άτομα που επηρεάζονται και από προσωπικές καταστάσεις αλλά και 

από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συναδέλφους πολλές φορές 

είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Από την πλευρά της η διοίκηση μπορεί με κατάλληλη 

οργάνωση να βοηθήσει τους εργαζόμενους της. Η συνεργασία των εργαζομένων είναι 

πολύ σημαντικό στοιχείο για αυτόν τον παράγοντα. Η καλή επικοινωνία των 

εργαζομένων πρώτης γραμμής – επαφής με αυτούς που υποστηρίζουν το έργο τους είναι 

το επιθυμητό. Η διοίκηση μπορεί να σχεδιάσει και να οργανώσει τις δραστηριότητες της 

και τον τρόπο επικοινωνίας των εργαζομένων προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια και να 

μην δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ των υπαλλήλων της όταν αυτοί πρέπει να 

αλληλοεπιδράσουν προκειμένου να παρέχουν μια υπηρεσία στους πολίτες. Μπορεί να 

αναπτυχθεί ένα οργανόγραμμα που θα αναφέρει ποιοι συνεργάζονται με ποιους και αυτό 

να ανανεώνεται συχνά και να αξιολογείται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως 

προς το ποιοι συνεργάζονται αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Είναι ωφέλιμο να 

δημιουργηθεί ένας προσανατολισμός σε ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο 

θα λειτουργεί ως προς την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αναπτυχθεί 

στον οργανισμό ευχάριστη στάση και αντιμετώπιση που θα αντανακλά τελικά και στους 

πολίτες. 

Οι Ewing και Caruana (1999) κατέληξαν μετά από εμπειρική έρευνα ότι η εφαρμογή 

εσωτερικού μάρκετινγκ συνεισφέρει την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ένα πρόγραμμα εσωτερικού μάρκετινγκ σε μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να επιφέρει 
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σημαντικές αλλαγές και να ενισχύσει την εικόνα της υπηρεσίας. Παρόλο που οι δημόσιες 

υπηρεσίες δεν έχουν ανταγωνιστές που σημαίνει ότι δεν «κινδυνεύουν» μπορούν να 

βελτιωθούν και να υιοθετήσουν καινοτομίες ώστε να μειώσουν το κίνδυνο της 

ιδιωτικοποίησης που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες των διαστάσεων εσωτερικής ποιότητας και να κατανέμουν τους διαθέσιμους 

πόρους ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

αποδέκτες (Kang et al.2002).  

Τέλος , έχοντας υπόψιν ότι παράλληλα με την παρούσα έρευνα διεξήχθη και έρευνα 

μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών από την πλευρά των πολιτών η διοίκηση μπορεί να 

συνδυάσει τα αποτελέσματα και να οδηγηθεί σε καλύτερα συμπεράσματα καθώς έχει 

πληροφορίες και από τις δυο πλευρές (αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες και αυτούς 

που λαμβάνουν τις υπηρεσίες). Αυτός ο δίπλευρος έλεγχος βοηθά στην εξεύρεση 

σημαντικών συμπερασμάτων για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την 

Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης.   

 

5.3 Περιορισμοί Έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Πριν την διατύπωση των όποιων συμπερασμάτων προκύπτουν από την παρούσα έρευνα 

θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί και αδυναμίες. Η έρευνα έχει 

περιορισμένοι γεωγραφική ισχύ καθώς διεξήχθη σε μια Διεύθυνση Μεταφορών και 

καλύπτει της περιοχές που ανήκουν μόνο στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Για να είναι τα 

αποτελέσματα έγκυρα, τόσο ως προς το εργαλείο μέτρησης όσο και ως προς την 

εσωτερική ποιότητα, σε ένα γενικότερα πλαίσιο η έρευνα θα πρέπει να επεκταθεί σε 

αντίστοιχες υπηρεσίες τόσο εντός του νομού της Θεσσαλονίκης και εκτός σε άλλους 

νομούς όπου υπάρχουν. Θα ήταν πιο αποδοτικό για την διεξαγωγή συμπερασμάτων ένα 

μεγαλύτερο δείγμα, καθώς το συγκεκριμένο είναι μικρό (Ν=55) καθώς η έρευνα έγινε 

στην Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου το διαθέσιμο προσωπικό είχε 

συγκεκριμένο μέγεθος. Λόγω του μεγέθους του δείγματος η στατιστική ανάλυση θα 

μπορούσε να γίνει με άλλους μεθόδους που αναφέρονται ως πιο αποτελεσματικές για 

μικρά δείγματα. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση δεν μπορεί να γενικευτεί τόσο σε 

επίπεδο όμοιων υπηρεσιών όσο και στο γενικότερο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών. 

Ωστόσο παρά τους περιορισμούς που παρουσιάζει η παρούσα έρευνα , η μελέτη που 
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ολοκληρώθηκε βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των διαφοροποιήσεων που 

παρουσιάζει η μέτρηση εσωτερικής ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς.   

Προτείνεται η διενέργεια περισσότερων ερευνών τόσο σε αντίστοιχες υπηρεσίες όσο και 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας προκειμένου να εξεταστεί η εγκυρότητα του 

εργαλείου μέτρησης και προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα για την ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, συγκριτικές μελέτες σε φορείς 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα ήταν χρήσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για τις εσωτερικές υπηρεσίες των οργανισμών στην Ελλάδα.   
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Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες περιγράφει το τμήμα στο οποίο εργάζεστε : 

Άδειες Οδήγησης 1         Άδειες Κυκλοφορίας 2            Γραμματειακή Υποστήριξη 3             Τεχνικής Φύσης 4  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Έχοντας υπόψη την υπηρεσία σας, παρακαλώ να υποδείξετε τον βαθμό που συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

  
ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/                        ΣΥΜΦΩΝΩ  
ΑΠΟΛΥΤΑ                             ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΑΠΟΛΥΤΑ  

PE1 
H υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE2 

Οι φυσικές εγκαταστάσεις της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι (π.χ. χώρος αναμονής, 
τουαλέτες), είναι οπτικά ελκυστικές. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE3 

Όλοι οι συνάδελφοι της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι, είναι καθωσπρέπει ντυμένοι, 
καλλωπισμένοι και ενδεδυμένοι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας αυτής. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE4 
Τα υλικά και εργαλεία που αφορούν της διεύθυνσης 
μεταφορών είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE5 

Το προσωπικό αυτής της διεύθυνσης μεταφορών 
όπου και εργάζομαι, όταν υπόσχεται κάτι το 
ολοκληρώνει στην κατάλληλη χρονική στιγμή. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE6  

Όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, το προσωπικό 
της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι, δείχνει 
πραγματικό ενδιαφέρον να το επιλύσει. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE7  

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι είναι αξιόπιστη και παρέχει πάντα σωστές 
υπηρεσίες. 

1              2 3  4     5                  6               7 

(Εσωτερικοί 

πελάτες) 
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PE8 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι παρέχει τις υπηρεσίες της τη στιγμή που 
υποσχέθηκε να το κάνει. 

1              2 3  4     5                  6               7 

  
ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/                        ΣΥΜΦΩΝΩ  
AΠΟΛΥΤΑ                             ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΑΠΟΛΥΤΑ  

PE9 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι, διατηρεί τα αρχεία της σωστά (π.χ. 
καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου, στοιχεία κατόχου 
κ.ά.) και δεν κάνει λάθη. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE10 

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι της διεύθυνσης 
υπηρεσιών που εργάζομαι και εγώ ενημερώνουμε 
πάντα τους πελάτες πολίτες για το πότε ακριβώς θα 
τελειώσουν – διεκπεραιωθούν οι σχετικές εργασίες 
και οι διαδικασίες που τους αφορούν. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE11 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι παρέχει γρήγορες 
υπηρεσίες στους πελάτες πολίτες. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE11.
1 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι διεκπεραιώνει γρήγορα χρονικά τις 
διεργασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE11.
2 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι εξυπηρετεί γρήγορα τους πελάτες χωρίς 
να δημιουργούνται χρονοβόρες ουρές αναμονής. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE12 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι είναι πάντα πρόθυμο να 
βοηθήσει τους πελάτες - πολίτες. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE13 

Το προσωπικό της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι ανταποκρίνεται πάντα 
στα αιτήματα των πολιτών, όσο απασχολημένο και 
να είναι. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE14 

Η συμπεριφορά των εργαζομένων της υπηρεσίας  
της διεύθυνσης μεταφορών που εργάζομαι εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους πελάτες- πολίτες. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE15 

Οι πελάτες –πολίτες νιώθουν ασφαλείς στις 
συναλλαγές που πραγματοποιούν με το προσωπικό 
της υπηρεσίας της διεύθυνσης μεταφορών. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE16 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι είναι πάντα συνεπείς και 
ευγενικοί. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE17 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών  που εργάζομαι λαμβάνουν την ανάλογη 
υποστήριξη από τη Διοίκηση ώστε να κάνουν καλά 
τη δουλειά τους. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE18 

Η Διοίκηση της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι δίνει ξεχωριστή προσοχή 
στον κάθε πελάτη-πολίτη. 

1              2 3  4     5                  6               7 
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PE19 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι δίνουν ξεχωριστή 
προσοχή στον κάθε πελάτη-πολίτη. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE20 

Οι υπάλληλοι της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες 
των πελατών-πολιτών. 

1              2 3  4     5                  6               7 

  
ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/                        ΣΥΜΦΩΝΩ  
ΑΠΟΛΥΤΑ                             ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ                           ΑΠΟΛΥΤΑ  

PE21 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών που 
εργάζομαι έχει τα συμφέροντα των πελατών-πολιτών 
της κατά νου. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE22 

Οι ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι ταιριάζουν σε όλους τους 
πελάτες -πολίτες 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE23 

Η τεχνολογία της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι βοηθάει τον πελάτη γιατί 
δίνει ξεχωριστή προσοχή στην ευκολία ενημέρωσης 
του πελάτη-πολίτη. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE24 

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της διεύθυνσης 
μεταφορών που εργάζομαι τροφοδοτούν στο 
Διαδίκτυο την ιστοσελίδα της υπηρεσίας με 
κατάλληλες πληροφορίες. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE25 

Ο πελάτης- πολίτης μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά 
πριν ακόμη έρθει εδώ να την επισκεφθεί 
χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της διεύθυνσης 
μεταφορών στο Διαδίκτυο. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE26 

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών στην οποία 
εργάζομαι διευκολύνει τον πελάτη –πολίτη μέσα από 
την ενημέρωση που παρέχει στις κινητές συσκευές 
τους πχ sms, κινητό τηλέφωνο. 

1              2 3  4     5                  6               7 

PE27  

Η υπηρεσία της διεύθυνσης μεταφορών αυτή 
διευκολύνει τον πελάτη- πολίτη με ηλεκτρονικές 
εφαρμογές όπως η δυνατότητα αξιολόγησης των 
υπηρεσιών αλλά και η κατανόηση και κάλυψη των 
παραπόνων των πολιτών 

1              2 3  4     5                  6               7 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΝΤΩΝ 

Παρακάτω σας παραθέτουμε έξι χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στη διεύθυνση μεταφορών και στις υπηρεσίες που 

αυτή προσφέρει. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς το κάθε ένα χαρακτηριστικό όταν αξιολογείτε 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σας παρακαλούμε να κατανείμετε ένα σύνολο 100 πόντων ανάμεσα στα 

έξι αυτά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πόσο σημαντικό είναι το κάθε ένα από αυτά για εσάς (όσο πιο σημαντικό είναι 

για εσάς, τόσο περισσότερους πότους πρέπει να του βάλετε). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των πόντων 

έχουν άθροισμα 100.  

b1. Εμφάνιση των φυσικών εγκαταστάσεων της υπηρεσίας 
μεταφορών, του εξοπλισμού και του προσωπικού 

_____ πόντοι 

b2. Ικανότητα εκτέλεσης των υποσχόμενων υπηρεσιών  με 
αξιοπιστία και με ακρίβεια 

_____ πόντοι 

b3. Προθυμία για βοήθεια των πελατών και για γρήγορη 
εξυπηρέτηση 

_____ πόντοι 

b4. Υπάλληλοι με γνώσεις, με καλούς τρόπους και με 
ικανότητα να εμπνέουν εμπιστοσύνη 

_____ πόντοι 

b5. Παροχή ατομικού ενδιαφέροντος και προσοχής στους 
πελάτες  

_____ πόντοι 

b6. Εξυπηρέτηση με την χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογικών 
μέσων και εφαρμογών του Διαδικτύου  

_____ πόντοι                            

   Σύνολο πόντων 100 πόντοι 

Ανάμεσα στα παραπάνω έξι χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς στον καθορισμό της ικανοποίησής 
σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από την υπηρεσία που εργάζεστε; (παρακαλώ βάλτε το 
νούμερο πχ b3 κλπ του χαρακτηριστικού με βάση τα παραπάνω έξι στοιχεία) ______________ 

Ποιο χαρακτηριστικό είναι το λιγότερο σημαντικό για εσάς;____________ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ 

3.1 Φύλο 

1  Άνδρας    2  Γυναίκα 

 
3.2 Ηλικία 

1  κάτω των 21           4  41 - 50   

2  21 - 30                    5  51 - 60   

3  31 - 40                    6  άνω των 60 

  
3.3 Μορφωτικό επίπεδο 

1  Δημοτικό     4 Τ.Ε.Ε.         7  Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.                        

2  Γυμνάσιο     5  Κολέγιο      8  Μεταπτυχιακό 

3  Λύκειο         6  ΙΕΚ             9  Διδακτορικό 

                
3.4 Ως απασχολούμενο άτομο στην υπηρεσία αυτή χαρακτηρίζομαι ως…(ορίστε εάν είστε π.χ δημόσιος 
υπάλληλος , υφιστάμενος, προϊστάμενος, ανώτατο στέλεχος του οργανισμού, κά)  
________________________________________________________________________ 
 
3.5 Προϋπηρεσία στην παρούσα θέση ή υπηρεσία. 

1  ένα έτος                     3 τρία έτη                     5 5 έτη και άνω 

2  δύο έτη                4 τέσσερα έτη 
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3.6 Πόσο ικανοποιημένος/νη είστε μέχρι σήμερα από την υπηρεσία σας σε σχέση με αυτό που προσδοκούσατε 
ότι θα καταφέρετε κατά την πρόσληψή σας; 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Απόλυτα μη 
Ικανοποιημένος 

 Ούτε 
Μη 

Ικανοποιημένος 
/Ούτε 

Ικανοποιημένος 

 Απόλυτα 
Ικανοποιημένος 


