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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τη συμμετοχή της. 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και πως αυτή δύναται να βελτιωθεί. 

Ειδικότερα, προσεγγίζεται η έννοια της ποιότητας από τη σκοπιά των εξωτερικών πελατών, 

εντοπίζοντας το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των αντιλήψεων τους, όπως αυτό 

προκύπτει από το βαθμό ικανοποίησης τους ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Αρχικά, γίνεται μία θεωρητική επισκόπηση στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και 

στην εμφάνιση του κινήματος της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ατζέντα της. Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (NPM) είναι 

μία προσέγγιση που έχει κάνει την εμφάνιση της τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αντίκρισμα 

στη λειτουργία των οργανισμών παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα και εστιάζει στην 

εξυπηρέτηση των πελατών – πολιτών χρησιμοποιώντας μοντέλα διαχείρισης του ιδιωτικού 

τομέα. Παράλληλα, εξετάζεται η διαχείριση της αλλαγής στη Δημόσια Διοίκηση και 

ειδικότερα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε όρους του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως είναι η εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων, το 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών σε δημόσια 

υπηρεσία. Διερευνώνται παράμετροι, όπως ο ανθρώπινος παράγοντας και η οργανωσιακή 

κουλτούρα και πως αυτές επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των πελατών. Στη προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη περίπτωσης ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας έγινε χρήση του εργαλείου μέτρησης ποιότητας SERVQUAL, προκειμένου να 

εντοπιστούν τα χάσματα από τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ, αλλά και ο βαθμός σημαντικότητας που αποδίδεται σε κάθε μία από τις πέντε 

διαστάσεις της ποιότητας. Από τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν εντοπίζεται θετική 

συσχέτιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ύπαρξη οργανωσιακής 

κουλτούρας, τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και τα απτά χαρακτηριστικά μιας 

δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας αλλά και των 

υφιστάμενων περιορισμών ακολουθούν προτάσεις βελτίωσης της Υπηρεσίας αλλά και 

προτάσεις για ενδεχόμενη μελλοντική έρευνα.  

 

 



4 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

1.1: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ................................. 7 

1.2: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ................... 8 

1.3: ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (NPM) ................................................................ 11 

1.4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ .......................................... 12 

1.4.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ................... 15 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.1: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ .......................................................... 22 

2.2: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ...... 25 

2.3: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ .......................... 26 

2.4: ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

SERVQUAL ..................................................................................................... 28 

2.5: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ .................................................. 32 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ............................. 33 

3.1: ΣΚΟΠΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ...................................................................................... 33 

3.2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ .......................... 33 

3.3: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΔΕΙΓΜΑ ................................................................................. 35 

3.4: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ .................................... 35 

3.5: ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ........................................... 37 

3.6: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΧΑΣΜΑΤΟΣ .......... 41 

3.6.1: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΜΑΚ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ..................................................... 42 

3.6.2: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. ............................................ 43 

3.6.3: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. ................................................ 45 

3.6.4: ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. ............... 47 

3.6.5: ΌΤΑΝ ΕΝΑΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ/ ΟΤΑΝ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΚΑΝΕΙ. ..................................................................... 49 

3.6.6: ΌΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ. ................................................................................ 51 



5 
 

3.6.7: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. ........................................ 53 

3.6.8: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ. ......... 55 

3.6.9: Ο Ε.Λ.Κ.Ε ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ. .............................................. 57 

3.6.10: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ. ........................................................... 59 

3.6.11: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

.............................................................................................................. 61 

3.6.12: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ 

ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. ........................................................ 63 

3.6.13: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΣΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ. .............................................................. 65 

3.6.14: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. .................. 67 

3.6.15: ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε./ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ. .............................. 69 

3.6.16: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. .............................. 71 

3.6.17: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ........................................................... 73 

3.6.18: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΔΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ. ............................................................. 75 

3.6.19: ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ 

ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ................... 77 

3.6.20: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ. ...................................................................................... 79 

3.6.21: Ο Ε.Λ.Κ.Ε.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ...................................................... 81 

3.6.22: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠΑΜΑΚ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ..... 83 

3.7: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΧΑΣΜΑΤΟΣ .................. 85 

3.8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ...................................................... 96 



6 
 

3.9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ................................................................ 97 

3.10: ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................... 98 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ..................................................... 99 

4.2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ....................................................................... 100 

4.3: ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................ 103 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

5.1: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................................................. 104 

5.2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ...................................................... 105 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............... 106 

6.1:  ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................ 106 

6.2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................ 110 

6.3: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ .............................................................................. 111 

6.4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ............................................................ 112 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ………………………………………………………………………………...86 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ……………………………………….87 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ……………………………………….90 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΣΜΑΤΩΝ …………………………………………93 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ……………………………………97 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ………………………………97 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ………………………….98 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΠΑ …………………………………………………….20 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL ……………………………………………29 



7 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

1.1: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Δεδομένου ότι η διοίκηση είναι μια συνεταιριστική προσπάθεια μιας ομάδας 

ανθρώπων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η δημόσια διοίκηση, επομένως, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια συνεργατική προσπάθεια ομάδων / ατόμων για την επίτευξη 

στόχων του γενικού συμφέροντος. Η δημόσια διοίκηση συνδέεται περισσότερο με τις 

δραστηριότητες της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, θεωρείται ως την κινητοποίηση, την 

εγκατάσταση και τη διαχείριση των ανθρώπων και των υλικών για την επίτευξη του σκοπού 

της κυβέρνησης (Uchem, Erunke, 2013). Όπως το θέτει ο Mbah (2007), ο τομέας της 

δημόσιας διοίκησης αποτελείται από ιδρύματα του ομοσπονδιακού κράτους και οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζονται και εποπτεύουν δημόσια προγράμματα και έχουν 

εκτελεστική, νομοθετική ή δικαστική αρχή σε μια δεδομένη περιοχή (Nwosu, 1985). Ο 

Williams (1985) τόνισε το σημείο που ορίζει τη δημόσια διοίκηση ως την τεχνική γνώση του 

πεδίου που επιτρέπει στον διαχειριστή να εκτελέσει το καθήκον του. Θεωρεί επίσης τη 

δημόσια διοίκηση ως τεχνικές διαχείρισης και αρχές, βάσει των οποίων μεταφέρονται τα 

επιχειρησιακά προγράμματα στην επιτυχία (White, 1986). Στην ουσία, η δημόσια διοίκηση 

είναι το άθροισμα όλων των δραστηριοτήτων οργανώσεων ή ομάδων που κατευθύνονται 

προς την εκπλήρωση των συμφερόντων του ευρέος κοινού.  

Η δημόσια διοίκηση είναι ένας ευρύς και περιεκτικός χώρος σπουδών και ως εκ 

τούτου, δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να εντοπίσει την ιδιαίτερη εστίαση και το πεδίο 

εφαρμογής αυτής. Ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, σήμερα, ξεπερνά κυβερνητικούς 

κύκλους και περιλαμβάνει και άλλες περιοχές, όπως σχολεία, εκκλησίες, αγορές, 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές, διεθνείς σχέσεις κλπ. Εντούτοις, η περαιτέρω 

κατανόηση του πεδίου εφαρμογής της δημόσιας διοίκησης μπορεί να γίνει κατανοητή 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τρεις σχολές σκέψης. (Uchem, Erunke, 2013) 

Η πρώτη σχολή σκέψης είναι το Ολοκληρωμένο Σχολείο (Integral School), σύμφωνα 

με το οποίο η δημόσια διοίκηση αποτελεί το άθροισμα όλων των δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνονται για την επιδίωξη και την τήρηση της δημόσιας τάξης. Η δημόσια διοίκηση 

καλύπτει τις τρεις βασικές δραστηριότητες οργάνωσης που περιλαμβάνουν την επίτευξη των 

στόχων, τη διατήρηση της οργανωτικής ζωτικότητας, και την υπεράσπιση της οργάνωσης. Η 

ολοκληρωμένη άποψη, επομένως, δείχνει την ευρύτητα και την πολλαπλότητα του πεδίου της 
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δημόσιας διοίκησης σε οποιοδήποτε εθνικό κράτος. Από την άλλη, η διευθυντική σχολή (The 

Managerial School), υποστηρίζει ότι η δημόσια διοίκηση αφορά αποκλειστικά εκείνα τα 

άτομα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε έναν οργανισμό.  Οι λειτουργίες αυτών των 

ανθρώπων είναι πολυάριθμες και προσανατολίζονται προς την επίτευξη ορισμένων στόχων. 

Ο Gulick et αl. (1937) περιγράφει αυτές τις λειτουργίες στο σύνολο τους, χρησιμοποιώντας 

το ακρωνύμιο POSDCORB (P – Σχεδιασμός, O – Οργάνωση, S – Στελέχωση, D – 

Σκηνοθεσία, CO – Συντονισμός, R – Αναφορά, Β - Προϋπολογισμός). Τέλος, σύμφωνα με τη 

Σχολή "Σώματος Γνώσης" (The ‘body of knowledge’ school), η δημόσια διοίκηση προωθεί 

τη χρήση της ανθρώπινης συνεργασίας, σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο, για την επίλυση 

των πρακτικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις κυβερνητικές επιδόσεις. Συνεπώς, εξετάζει 

και μελετά όλες τις δράσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση της πολιτικής και την αναζήτηση της παραγωγικής και αποτελεσματικής χρήσης 

χρημάτων, υλικών και ανθρώπων στο δημόσιο τομέα. 

1.2: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Η διοίκηση πραγματοποιείται συνήθως σε έναν οργανισμό, για παράδειγμα σε 

πανεπιστήμια, εταιρείες, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Ορισμένοι οργανισμοί 

ονομάζονται δημόσιοι, ενώ άλλοι αναφέρονται ως ιδιωτικοί. Δημόσιοι οργανισμοί όπως είναι 

τα Υπουργεία, οι Εταιρείες, τα Παραρτήματα είναι εκείνα που λειτουργούν με γνώμονα την 

επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης ή του κράτους. Ο ιδιωτικός τομέας χρησιμοποιείται 

συχνά ως μια συλλογική φράση που αναφέρεται σε οργανισμούς, οι οποίοι δεν είναι ούτε 

κρατικοί ούτε λειτουργούν ειδικά για την επίτευξη κρατικών στόχων. Ο διαχωρισμός 

ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, συνήθως, γίνεται σε 

θεσμικό επίπεδο, μέσω ειδικών ρυθμίσεων στα πλαίσια του Συντάγματος. Οτιδήποτε δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον οριζόμενο ως δημόσιο τομέα εντάσσεται στον ιδιωτικό ή στην 

οικονομία της αγοράς. Η σχέση μεγέθους των δύο τομέων ποικίλει σημαντικά μεταξύ των 

χωρών, ανάλογα με το στάδιο της οικονομικής τους ανάπτυξης, την κουλτούρα τους και την 

επικρατούσα πολιτική κατάσταση. (Uchem, Erunke, 2013) 

Σε ένα γενικό πλαίσιο, είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα σύνολο λειτουργιών 

γενικής διαχείρισης. Ο πιο διάσημος κατάλογος εμφανίστηκε στα κλασικά κείμενα του 

Gulick και Urwick(1937) στην επιστήμη της διοίκησης. Ο Gulick συνοψίζει το έργο του 

διευθύνοντος συμβούλου στο ακρωνύμιο POSDCORB, στο οποίο έγινε αναφορά και στη 

προηγούμενη ενότητα. Βάσει αυτού προσδιορίζονται οι ακόλουθες κύριες λειτουργίες για τα 

γενικά διευθυντικά στελέχη, είτε γίνεται αναφορά σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς 

οργανισμούς (Allison, 1979): 
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1. Στρατηγική: Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων για τον οργανισμό και 

κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

2. Διαχείριση Εσωτερικών Συστατικών: Οργάνωση και στελέχωση μέσα από τη 

θέσπιση διαδικασιών και την κατάλληλη αντιστοίχηση ατόμων με θέσεις εργασίας, 

καθοδήγηση προσωπικού και έλεγχος των επιδόσεων. 

 

3. Διαχείριση εξωτερικών εκλογικών περιφερειών: Αντιμετώπιση των διαφόρων 

ομάδων συμφερόντων είτε εντός οργανισμού είτε εκτός, που μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά την ικανότητα του οργανισμού να επιτύχει τους στόχους του. Καθώς και  

ενασχόληση με τον Τύπο και το Κοινό, του οποίου απαιτείται δράση, έγκριση ή 

συναίνεση.  

Ο χαρακτήρας και η σχετική σημασία των λειτουργιών αυτών παρουσιάζουν 

διαφορές, τόσο εντός του ίδιου οργανισμού με το πέρασμα του χρόνου, όσο και από τον έναν 

οργανισμό στον άλλον. Ωστόσο, σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό περιβάλλον, η πρόκληση για το 

γενικό διευθυντή είναι να ενσωματώσει όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. (Allison, 1979)  

Η διοίκηση των δύο οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών) διαφέρει από πολλές 

απόψεις. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί, συνήθως, δημιουργούνται και χρηματοδοτούνται από 

άτομα και ομάδες. Η ευθύνη της διοίκησης, στα πλαίσια των ιδιωτικών οργανισμών, 

εναποτίθεται στους ιδιοκτήτες και η επιτυχία ή η αποτελεσματικότητά της, κατά βάση, 

μετράται σε όρους κερδών. Επιπλέον, η διαδικασία της διοίκησης σε κυβερνητικές 

οργανώσεις είναι πολύ πιο αργή σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία σε ιδιωτικές 

οργανώσεις. Ταυτόχρονα,  το πεδίο των κυβερνητικών δραστηριοτήτων διαπερνά ολόκληρη 

την κοινωνικοοικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. (Uchem, Erunke, 2013) 

Μια σημαντική έρευνα της βιβλιογραφίας της δημόσιας διοίκησης, η οποία συγκρίνει 

δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, είναι αυτή του John T. Dunlop (1979). Σύμφωνα με 

τον οποίο, ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει βραχυχρόνιους χρονικούς ορίζοντες και μικρότερη 

διάρκεια ανάληψης καθηκόντων στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Εντοπίζει τη 

διαφορετικότητα των κριτηρίων μέτρησης της απόδοσης, τις ανελαστικές διαδικασίες και 

τους περιορισμούς που εμφανίζονται στο δημόσιο τομέα γύρω από θέματα που αφορούν το 

προσωπικό (πρόσληψη, μεταφορά, απόλυση, κ.α.). Όσον αφορά την ισότητα και 

αποτελεσματικότητα, δίνεται διαφορετική βαρύτητα, καθώς ο δημόσιος τομέας εστιάζει 

κυρίως στο πρώτο. Οι δημόσιες διαδικασίες εμφανίζονται να είναι πιο ανοιχτές και 

περισσότερο εκτεθειμένες στο δημόσιο έλεγχο, η κυβερνητική διοίκηση έρχεται σε τακτική 
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βάση αντιμέτωπη με τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι δημόσιοι διευθυντές 

προσπαθούν συχνά να μεσολαβούν στις αποφάσεις ως απάντηση σε μια ευρεία ποικιλία 

πιέσεων. Γεγονότα, που περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία της εκτελεστικής και 

διοικητικής δράσης. (Dunlop, 1979) Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος με τον Dunlop(1979), 

κινήθηκε και ο Lane (2001), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πλήρης διαχωρισμός διοικητικής 

δράσης, πολιτικών και διοίκησης στον δημόσιο τομέα είναι ανέφικτος, καθώς σε ένα 

σύστημα που διακρίνεται από εισροές που πρέπει να μετατραπούν σε εκροές, όπως είναι στην 

ιδιωτική επιχείρηση, βασική επιδίωξη είναι η αποδοτικότητα, δηλαδή το μέγιστο δυνατό 

επίπεδο εκροών με δεδομένες εισροές.  

Από την άλλη, ο Boyne (2002) εξέτασε τη διαφορά μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής 

διοίκησης διά μέσου τεσσάρων διαστάσεων: το οργανωτικό περιβάλλον, τους στόχους, τη 

δομή και τις διαχειριστικές αξίες. Για κάθε διάσταση, διατύπωσε διάφορες υποθέσεις. 

Σύμφωνα με τις οποίες, το περιβάλλον των διαστάσεων, στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα 

είναι πιο περίπλοκο, λιγότερο διαπερατό, και λιγότερο σταθερό σε σύγκριση με τους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Εκτός αυτού, η ανταγωνιστική πίεση υποτίθεται ότι 

απουσιάζει σε δημόσιους οργανισμούς. Όπως ο Boyne (2002) περιγράφει, οι επικριτές 

υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση τεχνικών διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο 

είναι εγγενώς προβληματική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι στόχοι των δημόσιων 

οργανισμών είναι διακριτικοί, πολλαπλοί και ασήμαντοι σε σύγκριση με αυτούς των 

ιδιωτικών οργανώσεων που επιδιώκουν μόνο τα κέρδη, ενώ η δομή των δημόσιων 

οργανισμών χαρακτηρίζεται από λιγότερη διοικητική αυτονομία. Τέλος, από πλευράς αξιών, 

οι δημόσιοι διευθυντές είναι λιγότερο υλιστικοί, έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να εξυπηρετούν 

το κοινό, και διαθέτουν λιγότερο οργανωτική δέσμευση από ότι οι συνάδελφοί τους στον 

ιδιωτικό τομέα.  (Reynaers et al, 2017) 

Οι Vasu, Stewart D, και Garson D. (1998) καταλήγουν στο ότι τελικός σκοπός της 

ιδιωτικής επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, ειδάλλως θα αποτύχει να 

επιβιώσει στην αγορά στην οποία  δραστηριοποιείται κι από την οποία αντλεί τα κεφάλαια 

της. Σε αντίθεση, οι δημόσιοι οργανισμοί ισχυροποιούνται από το νόμο, ενώ τα απαιτούμενα 

κεφάλαια προέρχονται από τους φόρους με δέσμευση και τελικό στόχο την παροχή ποιοτικών 

δημόσιων υπηρεσιών. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα στα πλαίσια 

βασικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και ερμηνεία των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του. Τα μοντέλα αυτά συνθέτουν τον πυρήνα αυτού που σήμερα 

αποκαλείται δημόσια διοίκηση ή δημόσιο μάνατζμεντ και προέρχονται από το σύνολο των 

κοινωνικών επιστημών. (Vasu et al. , 1998) 
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Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι τόσο οι δημόσιοι οργανισμοί και υπηρεσίες όσο 

και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ακολουθούν ένα κοινό σύνολο λειτουργιών διαχείρισης, οι 

πρωταρχικοί τους σκοποί και στόχοι τους είναι εκ φύσεως διαφορετικοί. Ο τρόπος 

διασφάλισης των πόρων για τη συνεχή επιβίωση τους διαφέρει ριζικά, με άμεση συνέπεια και 

τον διαφορετικό τρόπο ενάσκησης του μάνατζμεντ. Σημαντικές ανομοιογένειες εμφανίζονται 

στο περιβάλλον, τους περιορισμούς και τη γενική κουλτούρα των υπαλλήλων. Κυριαρχεί η 

άποψη ότι είναι θέμα καθαρά κέρδους και ζημίας, όπου στον δημόσιο τομέα αφορούν το 

κοινωνικό σύνολο και είναι κοινές, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αφορούν τον εκάστοτε ιδιώτη. 

Οι ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα περιορίζουν τη γέννηση και εισαγωγή νέων ιδεών, οι 

οποίες είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμες στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως όσες περιστρέφονται 

γύρω από θέματα οράματος, αποστολής και στρατηγικής, θέματα που ταλανίζουν επί το 

πλείστον τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 

1.3: ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (NPM) 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει την εμφάνιση της η « Νέα Δημόσια Διοίκηση» 

(NPM), η οποία είναι μια προσέγγιση για τη λειτουργία οργανισμών παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικά και δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς, 

τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από 

ακαδημαϊκούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία για να περιγράψει τις προσεγγίσεις 

που αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του '80 ως μέρος μιας προσπάθειας να καταστεί η 

δημόσια υπηρεσία περισσότερο «επιχειρηματική» και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά 

της με τη χρήση μοντέλων διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα. Όπως και με τον ιδιωτικό τομέα, 

ο οποίος επικεντρώνεται στην «εξυπηρέτηση των πελατών», οι μεταρρυθμίσεις του NPM 

επικεντρώνονταν συχνά στην «κεντρική θέση των πολιτών που ήταν οι αποδέκτες των 

υπηρεσιών ή των πελατών στον δημόσιο τομέα». (Hood, 1991)  

Στο NPM, οι πολίτες θεωρούνται ως "πελάτες" και οι δημόσιοι υπάλληλοι 

θεωρούνται δημόσιοι διευθυντές. Η NPM προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ 

των διαχειριστών δημόσιων υπηρεσιών και των πολιτικών ανωτέρων τους, δημιουργώντας 

μια παράλληλη σχέση μεταξύ των δύο. Στο πλαίσιο του NPM, τα δημόσια στελέχη έχουν 

κίνητρα που βασίζονται στην παροχή κινήτρων, όπως η αμοιβή για απόδοση, και συχνά 

καθορίζονται σαφείς στόχοι απόδοσης, οι οποίοι αξιολογούνται με τη χρήση αξιολογήσεων 

απόδοσης. Επίσης, οι διαχειριστές σε ένα πρότυπο NPM μπορεί να έχουν μεγαλύτερη 

διακριτικότητα και ελευθερία ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους 

που έχουν τεθεί για αυτούς. Αυτή η προσέγγιση του NPM έρχεται σε αντίθεση με το 
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παραδοσιακό μοντέλο δημόσιας διοίκησης, στο οποίο η θεσμική λήψη αποφάσεων, η χάραξη 

πολιτικής και η παροχή δημόσιας υπηρεσίας καθοδηγούνται από κανονισμούς, νομοθετικές 

και διοικητικές διαδικασίες. (Hood, 1991)  

Οι μεταρρυθμίσεις NPM χρησιμοποιούν προσεγγίσεις όπως η διάσπαση 

(disaggregation), οι πρωτοβουλίες ικανοποίησης πελατών, οι προσπάθειες εξυπηρέτησης των 

πελατών, η εφαρμογή επιχειρηματικού πνεύματος στη δημόσια υπηρεσία και η εισαγωγή 

καινοτομιών. Το σύστημα NPM επιτρέπει στον «έμπειρο μάνατζερ (expert manager) να έχει 

μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια».(Farazmand, 2006;Barzelay, 2001). Οι Kaboolian & Linda 

(1998) υποστηρίζουν ότι «Οι δημόσιοι διευθυντές στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της νέας 

δημόσιας διοίκησης μπορούν να προσφέρουν μια σειρά επιλογών από τις οποίες μπορούν να 

επιλέξουν οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εξαιρεθούν εντελώς από το 

σύστημα παροχής υπηρεσιών».  

Τα τελευταία χρόνια η δημόσια διοίκηση στη προσπάθεια της να ανταπεξέλθει στις 

αλλαγές σε οικονομικό, τεχνολογικό και ανταγωνιστικό επίπεδο εισάγει νέα διοικητικά 

μοντέλα, όπως το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», το ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM), κ.α.. Τα νέα αυτά μοντέλα στοχεύουν αφενός στη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων οργανισμών, με την απλοποίηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και αφετέρου στην κάλυψη των αναγκών των πελατών με 

τρόπο πιο φιλικό και ελκυστικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επομένως, η 

βελτίωση των διαδικασιών συνεπάγεται τη προσπάθεια από πλευράς των δημόσιων 

υπηρεσιών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών. 

 

1.4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο,  η δημόσια διοίκηση εμφανίζει πλήρη εξάρτηση από τις 

πολιτικές διακυμάνσεις. Χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια, συγκεντρωτισμό, έλλειψη 

προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, ανορθολογικές και χρονοβόρες διαδικασίες, μικρό βαθμό 

επικέντρωσης στο αποτέλεσμα. Από τη σκοπιά του αποδέκτη οι αδυναμίες της θα μπορούσαν 

να συνοψιστούν ως εξής (Καρκατσούλης,2014; Μακρυδημήτρης, 1991; Σβέρκου, 2007):  

 Έλλειψη σταθερών και αξιόπιστων κανόνων (αβεβαιότητα, ασυνέχεια)  

 Έλλειψη σχεδιασμού – προγραμματισμού, συντονισμού  

 Έλλειψη προσανατολισμού προς τον πελάτη /πολίτη και προς το αποτέλεσμα  

 Έλλειψη ευελιξίας, αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και ευθυνών  
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 Έλλειψη μέριμνας εφαρμογής και υπερβάλλουσα έμφαση στις τυπικές νομικές 

ρυθμίσεις 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά διατρέχουν δομές, διαδικασίες, και τρόπο στελέχωσης και 

καταλήγουν σε αντιπαραγωγική δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υπηρεσιών τα 

αντικείμενα των οποίων δεν προσφέρονται για μετρήσεις ή που δεν επηρεάζουν άμεσα 

οικονομικά μεγέθη, εμφανίζεται αδιαφορία προς κάθε προσδιορισμό στόχων και αξιολόγησης 

του βαθμού επίτευξής τους. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και  η ανυπαρξία, ή ανεπάρκεια, ή 

αδράνεια των μηχανισμών ελέγχου. Γεγονός που αποκαλύπτει την αδιαφορία έναντι της 

παραγωγής αποτελεσμάτων, την αοριστία των εξαγγελλόμενων στόχων και τη συνεπαγόμενη 

διάχυση ευθυνών. (Καρκατσούλης,2014; Μακρυδημήτρης, 1991; Σβέρκου, 2007) 

Ένα πρόβλημα που απορρέει από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τον Borins (1995) τα κύρια γνωρίσματα αυτής συνοψίζονται 

όπως ακολούθως: 

 Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός 

 Στατική στοχοθεσία 

 Αποφυγή λαθών 

 Δευτερεύουσας σημασίας οι οικονομικοί πόροι  

 Ιεραρχική και άκαμπτη δομή 

 Περιορισμένη εκχώρηση της εξουσίας λήψης αποφάσεων 

 Έμφαση στους τύπους 

Σε αντίθεση, με το δημόσιο μάνατζμεντ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό, 

ευέλικτο, θέτει μακροπρόθεσμους στόχους και εστιάζει στα αποτελέσματα, αποδίδοντας τη 

μέγιστη εκχώρηση της εξουσίας λήψης αποφάσεων. 

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις τις σύγχρονης εποχής και η ανάγκη ενσωμάτωσης των 

αλλαγών σε κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο, καλεί όλες τις δημόσιες 

διοικήσεις να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Η δημόσια διοίκηση αντικατοπτρίζει 

τις θεσμικές βάσεις για τον τρόπο διακυβέρνησης των χωρών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της κοινωνίας και λειτουργεί με βάση οργανωτικές δομές, διαδικασίες, ρόλους, σχέσεις, 

πολιτικές και προγράμματα. Διαμορφώνει τη βιώσιμη οικονομική ευμάρεια, την κοινωνική 

συνοχή και την ανθρώπινη ευημερία. Επηρεάζει την κοινωνική εμπιστοσύνη και 

διαμορφώνει τις συνθήκες για τη δημιουργία δημόσιας αξίας. Η ενσωμάτωση αυτών των 

αλλαγών στο τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μπορεί να επέλθει μέσα από το 

προσαρμοστικό μάνατζμεντ. Η προσαρμοστική διαχείριση αφορά την «μάθηση με πράξη», μια 

επίσημη επαναληπτική διαδικασία διαχείρισης πόρων που μεγιστοποιεί τις γνώσεις του 
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συστήματος μέσω μιας διαρθρωμένης διαδικασίας τροφοδοσίας. Για να επιτευχθεί ένας 

στόχος, η δομημένη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιεί ένα απλό σύνολο βημάτων για την 

αξιολόγηση ενός προβλήματος και την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, την ανάλυση και τη 

διαχείριση σε μια διαφανή διαδικασία που παρέχει έναν χάρτη πορείας επικεντρωμένο στην 

επίτευξη των θεμελιωδών στόχων του προγράμματος. Η επιτυχία της δομημένης διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων είναι η απαίτηση σαφούς διατύπωσης των θεμελιωδών στόχων, ρητής 

αναγνώρισης της αβεβαιότητας και ανταπόκρισης σε όλα τα συμφέροντα των 

ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. (Matei et al, 2015) Η 

προσαρμοστική διαχείριση δεν παράγει εύκολες απαντήσεις και είναι κατάλληλη μόνο σε ένα 

υποσύνολο φυσικών προβλημάτων διαχείρισης των πόρων. (Craig et al, 2011) 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας στη προσπάθεια αλλαγής του δημόσιου τομέα 

αποτελεί η κατάλληλη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Οι δημόσιοι οργανισμοί 

προκειμένου να ξεπεράσουν τα κυριότερα μειονεκτήματα ολόκληρου του τομέα κρίνεται 

σκόπιμο να επενδύσουν περισσότερο στους υπαλλήλους τους και να δημιουργήσουν ένα 

σύστημα κινήτρων, που θα προκαλέσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό και την προσωπική 

απόδοση. Με την προϋπόθεση της αύξησης της εμπειρίας και της ποιότητας του δημόσιου 

τομέα, η απόδοση των δημόσιων υπαλλήλων θα έχει σίγουρα μεγάλο αντίκτυπο στην 

γενικότερη απόδοση του κλάδου, ενώ τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε όχι περισσότερο από 

2-3 χρόνια. Η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται με την προσέλκυση και την 

άμεση συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου. Συνεπώς, οι μισθοί του καθενός αποτελούν 

αντικείμενο των δεικτών απόδοσης που καθορίζονται στην σύμβαση διαχείρισης (Done, 

2015). Επιπλέον, ο ρόλος του τμήματος διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, εντός των 

δημόσιων οργανισμών, θα πρέπει να είναι καταλυτικός στη διαδικασία επιλογής. Ως εκ 

τούτου, θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στο εσωτερικό του συστήματος και θα 

επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. (Potcovaru, 2018) 

Τέλος, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, και με αφορμή τη χρηματοπιστωτική κρίση του 

2008, η πολιτική εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (Public–Private Partnerships, 

PPP) έχει κερδίσει ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες 

χώρες, καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιορισμών στους δημόσιους πόρους και 

στον δημοσιονομικό χώρο, στην παράλληλη αναγνώριση της σημασίας των επενδύσεων στις 

υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών (World Bank Group,  Ιούνιος 2019.  Γενικά, το 

PPP περιγράφεται ως μέθοδος προμήθειας, στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 

συνδυάζουν τις δεξιότητές και την εμπειρογνωμοσύνη τους με στόχο την παροχή δημόσιας 

εγκατάστασης ή υπηρεσίας (Cheung et al., 2010a). Συνήθως, σε συστήματα PPP, 

εντοπίζονται και διαμοιράζονται κίνδυνοι μεταξύ των μερών, κατά προτίμηση στο μέρος με 
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τις καλύτερες τεχνικές μετριασμού (Ke et al., 2010, Chan et al., 2011). Με αποτέλεσμα, οι 

κυβερνήσεις να στρέφονται όλο και περισσότερο προς τον ιδιωτικό τομέα ως εναλλακτική 

πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κενού χρηματοδότησης. Συνεπώς, μια 

εταιρική σχέση προϋποθέτει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, προκειμένου να διασφαλίσει 

κάποια ανθεκτικότητα της συνεργασίας, μέσω της οποίας και τα δύο μέρη δύναται να 

αποκομίσουν οφέλη από την αμοιβαία αποδοτικότητα. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι 

συνεργάζονται μαζί και επί ίσοις όροις, υπό την έννοια ότι και οι δύο πρέπει να φέρουν μέρος 

των σχετικών κινδύνων. (Osei-Kyei, et al, 2018) 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση υπάρχουν 

προοπτικές βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης μέσω εφαρμογής πρακτικών της Διοίκησης 

Αλλαγών (Change Management). Απαραίτητη προϋπόθεση, για να ανταπεξέλθουν οι 

δημόσιοι οργανισμοί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής είναι η συμμετοχή 

ολόκληρου του οργανισμού σε αυτή τη προσπάθεια, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει την 

απαιτούμενη δέσμευση και παρακίνηση από πλευράς της ηγεσίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας 

είναι το κλειδί της επιτυχίας, που θα επιφέρει την ουσιαστική αναδιάρθρωση του οργανισμού 

και στη συνέχεια θα οδηγήσει στη δημιουργία της δημόσιας αξίας με την υιοθέτηση και των 

διάφορων καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα. 

 

1.4.1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Σε ανταπόκριση της αυξανόμενης αποδοχής της διοικητικής διαχείρισης και της 

αναζήτησης των καθολικών αρχών της διοίκησης, o Robert Dahl (1947) έθεσε ερωτήματα 

σχετικά με τη δυσκολία κατασκευής της επιστήμης της δημόσιας διοίκησης που μαστίζεται 

από τρία αλληλένδετα προβλήματα αξιών, συμπεριφοράς και Πολιτισμού. Η ανησυχία για τα 

τρία προβλήματα ήταν τεκμήριο της διοικητικής διοίκησης, ότι η δημόσια διοίκηση θα 

μπορούσε να θεσπίσει ένα σύνολο αρχών που θα είχαν καθολική ισχύ ανεξαρτήτως ηθικών ή 

πολιτικών σκοπών, ατομικών διαφορών ή κοινωνικών επιρροών. (Wright, 2015) 

Εκτός από την κριτική για τους μη ρεαλιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με μια 

επιστήμη της δημόσιας διοίκησης, ο Dahl αναγνώρισε επίσης τρία προβλήματα που 

χαρακτηρίζουν τη μελέτη της δημόσιας διοίκησης: κανονιστικές αξίες, ανθρώπινη 

συμπεριφορά και κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά, όπως αυτά 

αναλύθηκαν από τον Dahl(1947), της επιστήμης της δημόσιας διοίκησης, και παρά την 

εξέλιξη της με το πέρασμα του χρόνου, βρίσκουν αντίκρισμα στην εφαρμογή αυτής στο 

ελληνικό κράτος.  
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Γενικά, το δημόσιο μάνατζμεντ συμβάλλει στην εύρεση λύσεων που αφορούν την 

εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ωστόσο η έντονη παθολογία και το γραφειοκρατικό 

σύστημα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης δυσχεραίνει την πλειοψηφία των λειτουργιών 

του δημόσιου τομέα και αδυνατεί να δώσει ποιοτικές και αποδοτικές λύσεις. Η αδυναμία 

αυτή εδράζεται στα ακόλουθα προβλήματα, τα οποία και συνδέονται τόσο με  τη τάση 

συγκέντρωσης της αποφασιστικής δύναμης και επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος, 

όσο και με τη δομική ή διαρθρωτική ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα ή μειωμένη ικανότητα του 

διοικητικού μηχανισμού της χώρας.(Καρκατσούλης,2014; Μακρυδημήτρης, 1991; Σβέρκου, 

2007) 

1. Πολυνομία  

Ένα από τα μείζονα προβλήματα του ελληνικού ρυθμιστικού συστήματος είναι η 

πολυνομία. Η πληθώρα ρυθμίσεων δεν οδηγεί απλώς σε απώλεια χρόνου των 

συναλλασσομένων, αλλά σε οριακή κατάσταση την απονομή της δικαιοσύνης, τη λειτουργία 

των θεσμών και, εν τέλει, την ίδια την οικονομία. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία 

διαφοροποιούν σημαντικά την ελληνική περίπτωση από άλλες συναφείς ευρωπαϊκές. Η 

έλλειψη μηχανισμών συστηματοποίησης και αποκάθαρσης της νομοθετικής ύλης,  ο τρόπος 

ενσωμάτωσης των διεθνών συνθηκών και συμβάσεων, ο οποίος επιτρέπει την διείσδυση 

σχετικών εθνικών διατάξεων, αποτελούν ιδιαιτερότητες που δημιουργούν σημαντικό 

πρόβλημα ασφάλειας δικαίου.  

2. Αρμοδιότητες  

Οι ποικίλες αρμοδιότητες των ελληνικών υπουργείων και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από αυτές επιτρέπουν την περιχαράκωση της δημόσιας διοίκησης, σε βάρος 

της αποτελεσματικότητας, της χρηστής διοίκησης και της οικονομικότητας. Το ελληνικό 

κεντρικό κράτος διοικεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό αρμοδιότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα, 

ενώ θα έπρεπε να διοικεί αρμοδιότητες αμιγώς επιτελικού χαρακτήρα. Ακόμη, όμως, και οι 

υφιστάμενες επιτελικές του αρμοδιότητες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και εμβάλλουν σε 

σκέψεις περί της εφαρμογής τους.  

3. Διοικητικές διαδικασίες   

Εξίσου μεγάλο πρόβλημα με την πολυνομία αποτελεί η γραφειοκρατία, που 

δημιουργεί η πληθώρα των αρμοδιοτήτων και το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι 

περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί δεν έχουν απαλλαχθεί από τα γρανάζια της 

γραφειοκρατίας λειτουργώντας σε συνθήκες αβεβαιότητας και υπό τη πίεση απρόβλεπτων 

κοινωνικών εξελίξεων.  
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4. Δομές  

Οι αρμοδιότητες και διαδικασίες απαιτούν εξίσου πολλές και πολύπλοκες δομές για 

την άσκησή τους. Διαχρονικά παρατηρείται, μικρό εύρος εποπτείας και επικαλύψεις μεταξύ 

(τόσο οριζόντιων όσο και κάθετων) δομών. Οι επικαλύψεις και η σύγχυση αρμοδιοτήτων 

πέραν της αναμενόμενης αναποτελεσματικότητας, ενίοτε καταλήγουν να έχουν σοβαρές 

συνέπειες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, κ.λπ.). 

5. Υποδομές 

 Η διασπορά, η μη διασύνδεση, δεν απαντώνται μόνο στις αρμοδιότητες και τις δομές 

αλλά εκτείνονται και στις υποδομές. Η λειτουργική αξιολόγηση της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης (2011) έδειξε ότι διαθέτουμε 263 μισθωμένα, 271 ιδιόκτητα και 70 παραχωρημένα 

κτίρια τα οποία, στην πλειονότητά τους, παραβιάζουν βασικές αρχές χωροταξίας, ασφάλειας 

και ποιότητας εργασίας. Συνεπώς, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά με μια τέτοια κτιριακή υποδομή. Μπορούν, όμως, να 

διασφαλίσουν το εύκολο κέρδος στους μεταπράτες της τεχνολογίας. Ενώ υπάρχει πληθώρα 

κτιρίων και ψηφιακών υποδομών, παρουσιάζεται έλλειμμα χωροταξικού ορθολογισμού και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

6. Ανθρώπινο δυναμικό  

Ο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με τις πολυποίκιλες σχέσεις εργασίας με το Δημόσιο 

είναι ένα ακόμη σύμπτωμα του ανορθολογικού και πελατειακού δημοσίου τομέα.  Ο 

δημόσιος τομέας εμφανίζει ένα εξαιρετικά διογκωμένο, σε σχέση με τα πραγματικά 

αποτελέσματα που παράγει, οργανωτικό μέγεθος της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, 

οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται και από την αναχρονιστική και δύσμορφη δόμηση λόγω 

της ανισομερούς κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, παρατηρείται ακατάλληλη 

στελέχωση, η οποία προκύπτει σχεδόν πάντα από την ταυτόχρονη λειτουργία είτε του 

πελατειακού συστήματος και του καθεστώτος της πολιτικής εύνοιας, είτε των μειωμένης 

αποτελεσματικότητας των μεθόδων προσλήψεων.  

7. Προϋπολογισμός  

Ένα διοικητικό σύστημα με τα προηγούμενα χαρακτηριστικά δεν θα μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί παρά μόνο μέσα από έναν προϋπολογισμό ο οποίος παρουσιάζει ακριβώς τα 

ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα μέρη του: Μεγάλη διασπορά κωδικών, μη σύνδεσή τους 

με συγκεκριμένα αποτελέσματα, αδυναμία εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Οι οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων –πόσο μάλλον των νομικών προσώπων και των 

αποκεντρωμένων οντοτήτων– υπολειτουργούν ή λειτουργούν με εντελώς πεπαλαιωμένο 

τρόπο, χωρίς σύγχρονα πρότυπα λογιστικής διαχείρισης. Η πολιτική των απολύσεων και της 

κατεδάφισης του Δημοσίου οδήγησε στη περαιτέρω διαμφισβητούμενη ικανότητα των 

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν ακόμη και στα τρέχοντα.  

Ως εκ τούτου, η διαμόρφωση των δοµών των δηµόσιων υπηρεσιών κατά τρόπο 

λειτουργικό, ώστε να καθίστανται αποτελεσματικές και ικανοποιητικές για τους πολίτες, 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης έκτακτων αποφάσεων και μέτρων. Η λήψη των 

απαιτούμενων μέτρων στις δηµόσιες υπηρεσίες, πρέπει να συνδυάζεται µε την ενδυνάμωση 

µιας κουλτούρας, που στόχο έχει τον πολίτη-πελάτη και την καθιέρωση μιας διοίκησης µε 

βάση την απόδοση (Μακρυδηµήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000). Ο εκσυγχρονισµός καθίσταται 

αναγκαίος και αφορά τη μετάβαση από µια διοίκηση προσκολλημένη στις διαδικασίες, σε 

µια διοίκηση αποτελεσμάτων (Nikandrou & Apospori, 2003). Η διοικητική μεταρρύθμιση, 

που βασίζεται στις αρχές του Ν∆Μ, µπορεί να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσµατα, χωρίς 

να αναλώνεται στην επιφανειακή βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης. 

Σε αυτή τη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 

καθιερώθηκε το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων» (ΝΟΜΟΣ 

3230/2004 ΦΕΚ 44/11.2.2004), με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία 

των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες 

ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία 

προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων - επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα 

και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων 

δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι 

υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και 

την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων 

υπόψη και των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν. Επιπλέον, 

καθιερώθηκε η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. 

Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία 

επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού 

ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του 

πολίτη. Αποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της 

Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και 

προκαθορισμένων στόχων, ενώ ως δείκτες μέτρησης νοούνται τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
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για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

(http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata) 

Σημαντική, επίσης, είναι η συνεισφορά των διάφορων εργαλείων ποιότητας, που 

συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, στη συγκέντρωση πληροφοριών, δεδομένων και 

μέσα από την ανάλυση τους οδηγούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας Άλλωστε, η 

βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας προϋποθέτει τον εντοπισμό από πλευράς οργανισμού ή 

επιχείρησης των δυνατών και αδύνατων σημείων τους σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση, 

ανθρώπινο δυναμικό, πόροι, διαδικασίες). Ένα τέτοιο εργαλείο ποιότητας που σχετίζεται με 

το ελληνικό δημόσιο τομέα είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). Το Κ.Π.Α. είναι 

ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση Δημόσιων 

Οργανώσεων μέσω  της αυτό-αξιολόγησης. Το Κ.Π.Α. είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για τη Δημόσια Διοίκηση, ενώ 

έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση 

Ποιότητας - EFQM - και το πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών 

Επιστημών Speyer. (http://www.minadmin.gov.gr/?p=15593) 

Σύμφωνα με το Κ.Π.Α. τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική απόδοση, 

τους πελάτες/πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και τον 

προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες και τους πόρους και τις 

διοικητικές διαδικασίες. Το Κ.Π.Α. αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής 

απόδοσης προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιούνται εννέα κριτήρια, τα οποία αφορούν βασικές πτυχές μίας οργάνωσης και 

διακρίνονται σε προϋποθέσεις και αποτελέσματα.  

Προϋποθέσεις 

 Ηγεσία 

 Στρατηγική & Προγραμματισμός 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Συνεργασίες και Πόροι 

 Διαδικασίες 

Αποτελέσματα 

 Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη/πελάτη 

 Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

 Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία’ 

 Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata
http://www.minadmin.gov.gr/?p=15593
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Σχεδιάγραμμα 1: Μοντέλο ΚΠΑ 

(Πηγή: Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) 

 

 Κάθε ένα από τα παραπάνω εννέα κριτήρια υποδιαιρείται σε υποκριτήρια. Συνολικά 

υπάρχουν 28 υποκριτήρια, το περιεχόμενο των οποίων εκφράζεται μέσω παραδειγμάτων που 

εξηγούν τη φύση τους. 

Το Κ.Π.Α. παρουσιάζει τέσσερις κυρίους σκοπούς. Αρχικά, στοχεύει να εισαγάγει 

στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και προοδευτικά να την 

οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτό-αξιολόγησης, από την αλληλουχία 

των δραστηριοτήτων «Προγραμματισμός - Εκτέλεση» σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο 

ποιότητας αποτελούμενο από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την 

Ανάδραση, τον λεγόμενο κύκλο του Deming. Να διευκολύνει την αυτό-αξιολόγηση μιας 

δημόσιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να 

σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης. Επιπλέον, να αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των 

διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας και να διευκολύνει τη 

συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα. (Αναστασοπούλου, 2010) 

Το Κ.Π.Α. υπερτερεί έναντι άλλων εργαλείων ποιότητας, καθώς συμβάλλει 

αποφασιστικά στην εισαγωγή της φιλοσοφίας και των εννοιών της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και του ∆ημόσιου Management γενικότερα, στις ∆ημόσιες Οργανώσεις. Ενισχύει 

τη συμμετοχή του προσωπικού μίας ∆ημόσιας Οργάνωσης στη διαδικασία αξιολόγησης της 

λειτουργίας της αφού στην ουσία πρόκειται περί μιας μεθόδου αυτό-αξιολόγησης. Το Κ.Π.Α. 

αποτελεί μια πλήρη μελέτη της δομής και λειτουργίας μια ∆ημόσιας Οργάνωσης σε ένα 

καθορισμένο χρονικό σημείο. Η διαδικασία αυτό-αξιολόγησης είναι βασισμένη σε 
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πραγματικά στοιχεία και αιτιολογημένες κρίσεις για κάθε θέμα που εξετάζει και μπορεί να 

υλοποιηθεί από τους ίδιους τους υπαλλήλους της ∆ημόσιας Οργάνωσης χωρίς την προσφυγή 

σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το Κ.Π.Α. δεν αφορά την αξιολόγηση της ουσίας των δημοσίων 

πολιτικών που εφαρμόζει μία ∆ημόσια Οργάνωση αλλά τη διοικητική λειτουργία της, η 

οποία αξιολογείται και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την αξιολόγηση του προσωπικού 

της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο ευθύνης. 

(http://www.minadmin.gov.gr/?p=15593), (Αναστασοπούλου, 2010) 

Το Κ.Π.Α. είναι αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο ποιότητας. Η 

διαδικασία εφαρμογής του εναποτίθεται στα χέρια των ανθρώπων, και πρωτίστως στης 

Διοίκησης. Η δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, καθώς αυτή είναι 

που θα διασφαλίσει τη συμμετοχή των εργαζομένων γνωστοποιώντας το σκοπό και τα οφέλη 

που απορρέουν από τη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης. Δίνει δε τη δυνατότητα να 

ακτινογραφηθεί ένας οργανισμός σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με την επανάληψη 

της διαδικασίας μετά από περίπου δύο χρόνια, δύναται να εντοπίσει τα σημεία προόδου. 

Αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού σύμφωνα με τα 

πρότυπα που επιβάλλει το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και οι Αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, καθώς προωθεί τις καλές πρακτικές των Οργανώσεων και προάγει την έννοια της 

συγκριτικής μάθησης (benchmarking). 

Συνοψίζοντας, οι ελληνικοί δημόσιοι οργανισμοί στερούνται θετικής κουλτούρας, 

γεγονός που επηρεάζει την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο 

ελληνικός δημόσιος τομέας δεν κάνει συχνά αλλαγές, δεν ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα 

των οργανισμών, τις προσπάθειες για αλλαγή και βελτίωση. Το αίσθημα της ομαδικότητας 

επί το πλείστον απουσιάζει, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων και την 

υιοθέτηση καινοτόμων προγραμμάτων και διαδικασιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του 

οργανισμού είναι περιορισμένη, ενώ δεν υπάρχει το δικαίωμα λήψης πρωτοβουλιών από 

όλους τους εργαζόμενους. Μεταξύ άλλων, εκλείπει η μέτρηση ικανοποίησης των αναγκών 

τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών. Συνεπώς, για να υπάρξει αλλαγή 

στη κουλτούρα και σταδιακή βελτίωση του ελληνικού δημόσιου τομέα απαιτείται 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 

μελών της και του συνόλου της κοινωνίας. 

http://www.minadmin.gov.gr/?p=15593
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2O 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 Από την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου προκύπτει ότι δημόσιος και 

ιδιωτικός τομέας παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στη παροχή υπηρεσιών, οι οποίες 

εδράζουν στους διαφορετικούς στόχους που θέτει ο κάθε τομέας. Ωστόσο, τις τελευταίες 

δεκαετίες, παρατηρήθηκε μία τάση υιοθέτησης από το δημόσιο τομέα αρχών διοίκησης, όπως 

αυτές εκφράζονται από το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ), θεμελιώδης αρχή του οποίου 

είναι η πελατοκεντρική  προσέγγιση κατά αντιστοιχία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η 

ουσιαστική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση προϋποθέτει τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών 

μέσω προγραμμάτων δημόσιας διοίκησης, με γνώμονα τη βελτίωση της απόδοσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα μέσω της καλύτερης εστίασης στις ανάγκες 

και τις επιθυμίες των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 

(Κοντογεώργος κα, 2014). Στο ΝΔΜ, οι πολίτες που συναλλάσσονται με τις δημόσιες 

υπηρεσίες θεωρούνται ως πελάτες κατά αντιστοιχία με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

2.1: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση του πελάτη από την 

προσφερόμενη υπηρεσία. Ειδικότερα, η ικανοποίηση από την υπηρεσία είναι το αποτέλεσμα 

της αφαίρεσης της προσδοκίας του πελάτη από την αντίληψη αυτού. Επομένως, αν η 

αντίληψη για την παρεχόμενη υπηρεσία είναι μεγαλύτερη από την προσδοκία, τότε υφίσταται 

η έννοια της ικανοποίησης.(Parasuraman et al, 1985; Lewis & Mitchell, 1990; Wisniewski, 

2001, Ζαβλανός, 2006). Συνεπώς, η ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως ένα μέτρο για το πόσο 

η προσφερόμενη υπηρεσία ή αγαθό εκπληρώνει τις προσδοκίες των πολιτών-πελατών.

 Βάσει αυτής της άποψης ο Oliver (1996) υποστηρίζει ότι οι πελάτες μπορούν να 

ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

 Ενθουσιασμένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ξεπερνούν τις 

προσδοκίες τους. 

 Ικανοποιημένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταυτίζονται με τις 

προσδοκίες τους. 

 Δυσαρεστημένοι πελάτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υστερούν των 

προσδοκιών τους. 
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Η ικανοποίηση του πελάτη δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα με τη χρήση ενός 

αντικειμενικού μέτρου, λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας. Η ικανοποίηση του πελάτη 

πηγάζει από την συσσωρευμένη εμπειρία της προσφερόμενης υπηρεσίας, ως εκ τούτου 

επηρεάζεται από δύο παράγοντες, τις προσδοκίες και την εμπειρία από την απόδοσης της 

εξυπηρέτησης (Vilma et al, 2014).  Ωστόσο, οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των πελατών 

πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα (Hill, 1996). Προκειμένου να 

εξεταστεί το χάσμα μεταξύ των δύο (προσδοκίες - αντιλήψεις), ο Parasuraman(1985) 

ανέπτυξε το, πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο, εργαλείο ποιότητας SERVQUAL, το οποίο 

και  θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.  

Οι πέντε αρχές λειτουργίας για τη διαχείριση του επιπέδου ικανοποίησης και πίστης 

των πελατών είναι (Szymanski & Henard, 2001):  

 Η κατανόηση και η ανταπόκριση της επιχείρησης στις ανάγκες των πελατών της, σε 

σχέση με τις ανάγκες που συνεχώς εξελίσσονται και συνεπώς με τις μεταβαλλόμενες 

προσδοκίες των πελατών της.  

 Ορισμός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η κατανόηση αυτού του οράματος της 

επιχείρησης από τους εργαζόμενούς της, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η στρατηγική για την 

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών είναι σημαντική για όλους τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης αλλά και προσωπική επιθυμία του καθενός. 

  Ορισμός συγκεκριμένων προτύπων παροχής υπηρεσιών και μέτρηση της απόδοσης 

της επιχείρησης σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, με στόχο τη ταύτιση της απόδοσης με το 

πρότυπο.  

 Εκπαίδευση και επιλογή κατάλληλου προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό 

της επιχείρησης με στόχο την ικανοποίηση των πελατών.  

 Αναγνώριση και επιβράβευση των υπηρεσιών των εργαζόμενων στην προσπάθεια 

πλήρους ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης είτε ατομικά είτε συλλογικά. 

Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη-πελάτη αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,  

μία σημαντική διαδικασία, ωστόσο δεν είναι εύκολη, λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης των 

απαιτήσεων του. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας έρευνας μέτρησης της ικανοποίησης 

των πελατών συνοψίζονται στα εξής σημεία (Dutka, 1995, Naumann & Giel,1995, Czarnecki, 

1999):  

 Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

μετρήσεις  είναι συνεχείς και συστηματικές από πλευράς οργανισμού.  
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 Ο οργανισμός μπορεί να δει κατά πόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Επιπλέον, μπορεί να αντλήσει 

πληροφορίες για τις επιπτώσεις που έχουν νέες ενέργειες, προσπάθειες και 

προγράμματα.  

 

 Εντοπισμός των κρίσιμων διαστάσεων της ικανοποίησης που χρήζουν 

βελτίωσης, καθώς και των μέσων που αυτή θα επιτευχθεί.  

 

 Προσδιορισμός των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του 

οργανισμού σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

 

 Παροχή κινήτρου στους εργαζόμενους του οργανισμού για αύξηση της 

παραγωγικότητας τους.  

Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητα της έννοιας «ικανοποίηση πελατών», 

παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες στη μέτρηση αυτής (Parasuraman et al, 1991): 

 Είναι δυναμική. Το επίπεδο ικανοποίησης μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς, 

καθώς προσθέτονται νέες εμπειρίες. 

 

 Είναι σύνθετη. Είναι το αποτέλεσμα ενός μίγματος εμπειριών, πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της μέτρησης. 

 

 Εμφανίζεται σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, τα οποία είναι μεταβαλλόμενα και 

κάποιες φορές απρόβλεπτα, με αποτέλεσμα οι πελάτες να δυσκολεύονται, ακόμη 

και, να τα περιγράψουν. 

 

 Αδυναμία έκφρασης, σε αρκετές των περιπτώσεων, των αιτιών ικανοποίησης.  

 

 Ύπαρξη κινδύνου να μην προβεί ο οργανισμός σε καμία αλλαγή, σε περίπτωση 

θετικών αποτελεσμάτων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται κατανοητό 

ότι η εικόνα του οργανισμού, η εσωτερική οργάνωση, η υποστήριξη του συστήματος 

παραγωγής των υπηρεσιών και η αλληλεπίδραση προσωπικού και πελατών, συμβάλλουν 

θετικά στην εμπειρία του πελάτη από τη προσφερόμενη υπηρεσία και ως εκ τούτου, 
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συλλογικά στην ποιότητα των υπηρεσιών. Επομένως, ένα πρόγραμμα μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθεί στο σύνολο των διαδικασιών 

ενός οργανισμού, παρά τις όποιες δυσκολίες καλείται ο εκάστοτε οργανισμός να 

αντιμετωπίσει. 

 

2.2: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα το ανθρώπινο δυναμικό 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα του. 

Αναμφισβήτητα, η σωστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου συμβάλλει στην ικανοποίηση των 

πελατών. Άλλωστε, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια καθαρά 

ανθρωποκεντρική θεωρία οργάνωσης και διοίκησης που έχει ως στόχο τη κατανόηση της 

σχέσης μεταξύ πελάτη και προμηθευτή και την αντίληψη των αναγκών των πελατών. Μεταξύ 

άλλων, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας υιοθέτησης συστημάτων ΔΟΠ για 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, γίνεται αναφορά στη διαρκή επικοινωνία µε τους 

εργαζόμενους, στη συμμετοχή και δέσμευση όλων των εργαζομένων, στην υποκίνηση, 

ενθάρρυνση και επιβράβευση των εργαζομένων (Talib et al, 2010). 

Ο Pfeffer (1994) υποστηρίζει ότι το «κίνημα» αυτό για τη βελτίωση της ποιότητας 

αναγνώρισε και προώθησε σε μεγάλο βαθμό το θεμελιακό ρόλο και τη σπουδαιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και προσέφερε τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί μια 

καινούργια προοπτική και «ιδεολογία» για την ανάπτυξη των οργανισμών με την ταυτόχρονη 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Βασιζόμενος σε αυτή του την 

αντίληψη, ο Pfeffer εισήγαγε μια σειρά άριστων πρακτικών, όπως αυτές παρατίθενται 

παρακάτω: 

 Εργασιακή ασφάλιση. 

 Εκλεκτική πρόσληψη προσωπικού, βασισμένη σε αυστηρά και αξιοκρατικά 

κριτήρια. 

 Αυτοδιοικούμενες ομάδες. 

 Παροχή κινήτρων και σύστημα ανταμοιβής βάσει απόδοσης. 

 Συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. 

 Περιορισμός ιεραρχικών διαφοροποιήσεων. 

 Διάχυση της διαθέσιμης επικοινωνίας και ανοιχτά συστήματα επικοινωνίας. 
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Συμπερασματικά, η βελτίωση της ποιότητας είναι το τελευταίο κομμάτι μιας 

εξελικτικής διαδικασίας στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί αποτελεί ένα 

μίγμα όλων των προηγούμενων προσεγγίσεων, αλλά διαφοροποιείται και αυτό-

προσδιορίζεται μέσα από μια φιλοσοφία, η οποία αναδεικνύει και προωθεί το ανθρώπινο 

δυναμικό ως το πλέον βασικό στοιχείο στη νέα αυτή θεωρία οργάνωσης και διοίκησης των 

επιχειρήσεων (Grant et. al., 1994). Αναγκαίο γεγονός αποτελεί λοιπόν η παραδοχή ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

εργαζομένων στα δρώμενα της επιχείρησης, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

τους, να προσφέρουν αναγνώριση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου 

ζωής, να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλοκατανόησης με τα 

σωματεία των εργαζομένων και τέλος να αναβαθμίσουν το ρόλο του τμήματος προσωπικού. 

 

2.3: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Με την έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας νοείται ένα σύστημα κοινών αξιών, 

πιστεύω, βασικών παραδοχών, άτυπων κανόνων, το οποίο αποτελεί το κοινό πλαίσιο 

αναφοράς και συνδέει τους ανθρώπους ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας τον τρόπο σκέψης, 

συμπεριφοράς και δράσης τους μέσα στον οργανισμό, με απώτερο σκοπό την εύρυθμη και 

όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του. Η κουλτούρα, λοιπόν είναι αυτή που κατευθύνει τη 

στάση των μελών του οργανισμού και τους επηρεάζει ως προς την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών, τη συμπεριφορά με τους προμηθευτές, τους 

ανταγωνιστές και γενικότερα σε κάθε δραστηριότητα τους, προσφέροντας μία μορφή 

επιθυμητής σταθερότητας στον οργανισμό.(Oden, 1997) 

Σύμφωνα, με τον Schein(1985) η κουλτούρα επηρεάζει τόσο την προσωπική 

ικανοποίηση των εργαζομένων όσο και την οργανωσιακή ανταγωνιστικότητα μέσα από τη 

κατάργηση εμποδίων μάθησης και τη δημιουργία ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Schein, 1985). Η κουλτούρα ενός οργανισμού έχει τη βάση της στην ηγεσία, καθώς αυτή 

είναι που δίνει τη κατευθυντήρια γραμμή. Η οργανωσιακή κουλτούρα ασκεί σημαντικές 

θετικές και αρνητικές επιρροές στους υπαλλήλους. Θετική χαρακτηρίζεται όταν οι 

εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι για το αντικείμενο απασχόλησης τους, συμμετέχουν ενεργά 

στη βελτίωση των διαδικασιών και έχουν το αίσθημα της ικανοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια 

πραγματοποίησης των διαδικασιών. Τα άτομα δέχονται τις αλλαγές, εμπιστεύονται τον εαυτό 

τους και τις ανώτερες διοικητικές αρχές. (Oden, 1997) 
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Η μετάβαση ενός οργανισμού προς την υιοθέτηση μίας θετικής κουλτούρας αποτελεί 

μία απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, που όμως θεωρείται αναγκαία για την εισαγωγή 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους οργανισμούς. Πολλά από τα προβλήματα που 

συναντώνται στο εσωτερικό ενός οργανισμού συνδέονται με την νοοτροπία, και γενικά τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα συμπεριφέρονται και αισθάνονται. Οι ενέργειες που κρίνονται 

σκόπιμες για την αλλαγή αυτή συνοψίζονται παρακάτω (Ζαβλανός, 2006): 

 Σωστός σχεδιασμός. Πέρα από το σχεδιασμό των διαδικασιών από τα ανώτερα 

στρώματα διοίκησης, απαιτείται και υποστήριξη με όλα τα δυνατά μέσα καθ’όλη 

τη διάρκεια της αλλαγής, καθώς οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, συνήθως 

αντιδρούν στην αλλαγή από φόβο και άρνηση για το νέο και άγνωστο. 

 Κατανόηση της αλλαγής. Θα πρέπει να γίνει κατανοητή προς τους υπαλλήλους η 

σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της αλλαγής, προκειμένου να συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες προγραμματισμού αυτής. 

 Προοδευτική αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας. Απαιτείται η κατάλληλη 

εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων στους νέους κανόνες. 

 Πειραματισμός στις νέες τεχνικές. Σε αυτό το στάδιο της αλλαγής βασικά στοιχεία 

αποτελούν η υπομονή, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στη νέα κατάσταση. 

 Διαπίστωση της αλλαγής. Τα άτομα ενημερώνονται για την επιτυχία του 

οργανισμού και δεσμεύονται για τη συνέχιση αυτής. 

  Οι Irani, Sharp & Kagioglou (1997) και Johnson (2004) αναγνώρισαν την 

οργανωσιακή κουλτούρα ως απαραίτητο συστατικό της ποιότητας. Στα συμπεράσματά τους 

υποστήριξαν ότι χωρίς την ύπαρξη κατάλληλης κουλτούρας υπάρχουν αυξημένες 

πιθανότητες αποτυχίας στη διαχείριση της ποιότητας. Επιπρόσθετα η οργανωσιακή 

κουλτούρα σύμφωνα με τους Maull, et al. (2001) φαίνεται να καθορίζει το αποτέλεσμα της 

εισαγωγής των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περισσότερο από ότι επηρεάζεται η 

ίδια από την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος. Η σχέση κουλτούρας - ποιότητας δεν είναι 

ακριβώς αμφίδρομη, αφού η κουλτούρα επιτρέπει ή αναιρεί την εισαγωγή συστημάτων 

διαχείρισης της ποιότητας, αλλά αντίθετα η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων δεν φαίνεται να 

δρα καταλυτικά στην αλλαγή της κουλτούρας. Η ύπαρξη κουλτούρας ποιότητας οδηγεί τον 

οργανισμό στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά η εισαγωγή συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας από μόνη της δεν οδηγεί απαραίτητα στην ποιότητα και στη 

διαμόρφωση μιας κουλτούρας ποιότητας. Σύμφωνα με τους Gupta, McDaniel & Kanthi-

Herath (2005) οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

διαθέτουν το είδος της κουλτούρας που επιτρέπει στους εργαζομένους τους, να υιοθετούν ένα 

κοινά αποδεκτό όραμα για την επιχείρηση και να εργάζονται συντονισμένα για την επίτευξη 
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κοινών στόχων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν τον συντονισμό πόρων και διαδικασιών με 

τελικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στοιχεία όπως η αξιοπιστία, η ανταπόκριση 

και η ενσυναίσθηση που μπορεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις εργαζομένων και στελεχών, 

περνάει και αντικατοπτρίζεται στην επαφή με τον λήπτη των υπηρεσιών. 

 

2.4: ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

SERVQUAL 

 

Δεδομένου ότι στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η ικανοποίηση των πελατών 

θεωρείται βασικός άξονας, οι οργανισμοί στη προσπάθεια τους να ενστερνιστούν τις αρχές 

της ΔΟΠ, κρίνεται αναγκαίο να τη θέσουν ως βασική τους προτεραιότητα. Ένα από τα πιο 

διαδεδομένα μοντέλα μέτρησης ικανοποίησης των πελατών είναι το SERVQUAL, το οποίο 

σχεδιάστηκε το 1985 από τους Αμερικανούς Καθηγητές Parasuraman, Berry και Zeithaml, με 

σκοπό να ερμηνεύσουν και να μετρήσουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας. Το σύστημα 

SERVQUAL μετρά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εκτίμησης των 

προσδοκιών και της ικανοποίησης του πολίτη από τις υπηρεσίες. Το όνομα του μοντέλου 

προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων service (υπηρεσία) και quality (ποιότητα). 

(Parasuraman et al., 1985, 1988, 1991, 1994, Zeithaml et al., 1992). 

Η φιλοσοφία αυτού του μοντέλου στηρίζεται σε πέντε θεμελιώδεις διαστάσεις, βάσει 

των οποίων αξιολογείται η ποιότητα των υπηρεσιών. Οι διαστάσεις αυτές, με σειρά 

προτεραιότητας είναι οι ακόλουθες: 

 Αξιοπιστία (Reliability): η ικανότητα του οργανισμού να παρέχει την 

ποιότητα των υπηρεσιών που υπόσχεται και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις. 

 Ανταπόκριση (Responsiveness): η ικανότητα των εργαζομένων του 

οργανισμού να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. 

 Διασφάλιση (Assurance): η εμπιστοσύνη που εμπνέει το ανθρώπινο 

δυναμικό του οργανισμού μέσα από την ευγένεια του, τις γνώσεις του και 

την κατάρτιση που έχει λάβει. 

 Ενσυναίσθηση (Empathy): η ικανότητα των εργαζομένων του οργανισμού 

να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 Απτότητα (Tangibility): περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του οργανισμού 

και την εμφάνιση του προσωπικού. 

Για την μέτρηση των παραπάνω διαστάσεων σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο 22 

ερωτήσεων – κριτηρίων ικανοποίησης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη 
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να κάνει τη σύγκριση μεταξύ της υπηρεσίας που ανέμενε ότι θα του παρεχόταν και αυτής που 

τελικά του παρασχέθηκε (Parasuraman et al.,1991, 1994). Το αποτέλεσμα της σύγκρισης 

αυτής, δηλαδή η συνολική εμπειρία του πολίτη από την παρεχόμενη υπηρεσία, καθορίζει και 

την ποιότητα της υπηρεσίας.  Εάν η βιωματική επαφή με την υπηρεσία υπερβεί κατά πολύ τις 

προσδοκίες των πελατών/πολιτών, τότε ο βαθμός ικανοποίησης θα είναι υψηλός, και 

αντίστροφα. Στην βιβλιογραφία της ποιότητας υπηρεσιών το χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων 

και των προσδοκιών, προσφέρει ένα μέτρο ποιότητας των υπηρεσιών και καθορίζει το 

επίπεδο της ικανοποίησης. Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η λογική του 

μοντέλου SERVQUAL. 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Μοντέλο SERVQUAL 

(Πηγή: Parasuraman Α., Zeithaml V. A. & Berry L. L. (1985), A conceptual model of service quality 

and its implications for future research, Journal of Marketing, Vol.49, pp. 41-50) 

 

 Το μοντέλο της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως είναι φανερό και από το 

Σχεδιάγραμμα 1, προσδιορίζει πέντε χάσματα(gaps) που μπορεί να προκαλέσουν στους 

πελάτες χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Σε αυτό το μοντέλο, το κενό 5 είναι το χάσμα 

ποιότητας υπηρεσιών και είναι το μόνο που μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Με άλλα λόγια, το 

εργαλείο ποιότητας SERVQUAL σχεδιάστηκε ειδικά για να συλλάβει το χάσμα 5. Αντίθετα, 

τα χάσματα 1-4 δεν μπορούν να μετρηθούν αλλά έχουν διαγνωστική αξία. 

Με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού δύναται οι οργανισμοί να εντοπίσουν τα αίτια 

που αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες κατά αντιστοιχία με τα 

πρότυπα ποιότητας που οι πολίτες προσδοκούν. 
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Το gap 1(The knowledge Gap), είναι το χάσμα μεταξύ της προσδοκώμενης 

υπηρεσίας των πολιτών και των αντιλήψεων του οργανισμού (διοίκηση) σχετικά με αυτές τις 

προσδοκίες. Το χάσμα 1 οφείλεται στην έλλειψη γνώσης των αναγκών και των προσδοκιών 

των πολιτών. Ενώ, επί το πλείστον, είναι απόρροια της έλλειψης έρευνας, ανάλυσης των 

παραπόνων, ανεπαρκούς επικοινωνίας στο εσωτερικό του οργανισμού ή/και ύπαρξης  

υπερβολικά μεγάλου αριθμού διοικητικών επιπέδων μέσα στην υπηρεσία. 

Το gap 2 (The standards Gap), είναι το χάσμα που προκύπτει από την αδυναμία του 

οργανισμού να αντιληφθεί τις προσδοκίες των πολιτών και να τις μεταφράσει σε 

συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Το κενό 

αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης του οργανισμού σε 

θέματα διαχείρισης της ποιότητας, στην έλλειψη σαφών στόχων στο εσωτερικό της 

Υπηρεσίας ή/και στον ελλιπή προσδιορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων εντός των τμημάτων 

της Υπηρεσίας. Για την κάλυψη αυτού του χάσματος απαιτείται, από τα ανώτατα και 

ανώτερα στελέχη του οργανισμού, η υιοθέτηση μίας νέας φιλοσοφίας προσανατολισμένης 

στις αρχές της ποιότητας και στην αναθεώρηση των προτύπων λειτουργίας του οργανισμού 

στις προσδοκίες των πολιτών. Η συνεχής ενημέρωση, η παροχή κατάλληλων πόρων, 

κινήτρων και συστημάτων αμοιβών, η ομαδική προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην 

ανάπτυξη προϊόντων είναι μερικά από τα μέσα που θα συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη 

αυτής της αλλαγής. 

Το gap 3(The Delivery Gap), αποτελεί το χάσμα που προκύπτει μεταξύ των  

προδιαγραφών που έχουν τεθεί σε επίπεδο οργανισμού για την ποιότητα των υπηρεσιών και 

το πώς πραγματικά παρέχεται η υπηρεσία στον πολίτη/πελάτη. Η κυριότερη αιτία ύπαρξης 

αυτού του χάσματος είναι η απόδοση των εργαζομένων ως προς την παροχή υπηρεσιών. Ως 

προσωπικό επαφής είναι αυτοί, οι οποίοι συναλλάσσονται άμεσα με τους πολίτες/πελάτες, γι’ 

αυτό και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η χαμηλή 

απόδοση των εργαζομένων μπορεί να οφείλεται σε συγκρούσεις με την Ανώτατη Διοίκηση 

ως προς τις προτεραιότητες που θέτει και τις προσδοκίες των πολιτών ή ακόμη να μην 

υπάρχει σαφήνεια ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για 

τη κάλυψη του κενού ως προς τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές απαιτείται πρωτίστως η 

αναγνώριση της σημασίας των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων) και η κατάλληλη 

εκπαίδευση αυτών. Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται η υποστήριξη τους μέσα από τυποποιημένες 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, συνεχή έλεγχο των διαδικασιών και επαρκή τεχνολογικό 

εξοπλισμό. 

Το gap 4(The Communications Gap), αποτελεί το χάσμα μεταξύ της παροχής 

υπηρεσιών και της εξωτερικής επικοινωνίας με τους πολίτες, δηλαδή αυτό που υπόσχεται ο 
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οργανισμός ότι θα παράσχει και της υπηρεσίας που τελικά προσφέρεται στον πολίτη. Για την 

αποφυγή αυτού του χάσματος απαιτείται από τη πλευρά της διοίκησης να μην προχωρεί σε 

δεσμεύσεις που δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Απαραίτητη, επίσης, κρίνεται η ύπαρξη μιας 

οριζόντιας πολιτικής ενδουπηρεσιακής επικοινωνίας και σωστής ενημέρωσης των πολιτών 

για το πώς μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους, προκειμένου να αποκομίσουν το 

μέγιστο των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η ύπαρξη ενός των τεσσάρων χασμάτων, που αναλύθηκαν παραπάνω, αρκεί για να 

οδηγήσει στο gap 5, το οποίο αποτελεί τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών, δηλαδή το 

χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας από την 

προσφερόμενη υπηρεσία του οργανισμού. Το αν τελικά μία υπηρεσία θεωρείται χαμηλής ή 

υψηλής ποιότητας, εξαρτάται από το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της (Ζαβλανός, 

2006). Το  μοντέλο SERVQUAL είναι ένα σύστημα ‘βαθμολόγησης’ των ως άνω χασμάτων 

παρέχοντας μια χρήσιμη δομή προσδιορισμού των στοιχείων, στα οποία η επιτελική ομάδα 

που καθορίζει στρατηγικές επιλογές θα δώσει έμφαση στη φυσιογνωμία και στην ουσία του 

έργου της υπηρεσίας. 

Στον ελληνικό δημόσιο τομέα έχουν γίνει κατά καιρούς ποικίλες προσπάθειες 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με τη 

χρήση του εργαλείου SERVQUAL. Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας (Ε.Ε.Α.) του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

διεξήγαγε έρευνα για την ικανοποίηση των πολιτών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κατά τα 

έτη 2009-2010 για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τη 

Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι Κοντογεώργος και Τσελεμπής (2014), 

προσπάθησαν να διερευνήσουν τις προσδοκίες και το βαθμό ικανοποίησης των γεωργών που 

είχαν συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη 

κεντρική Μακεδονία. Ενδιαφέρον αποτελεί και η έρευνα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

& Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών (2017), με σκοπό την μέτρηση ικανοποίησης 

των πολιτών για το θεσμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.). Τέλος, στο 

πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής διατριβής διερευνήθηκε, με τη χρήση του εργαλείου 

SERVQUAL, η ποιότητα των υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, μέσα από 

την ικανοποίηση των παρόχων (Παπαβασιλείου Φ., 2018). 

Παρόλο που το εργαλείο SERVQUAL έχει εφαρμοστεί ευρέως σε ποικίλες 

βιομηχανίες και διαπολιτισμικά πλαίσια, υπάρχουν πολλές επικρίσεις για την προσέγγιση. Οι 

κριτικές είναι ποικίλες και αφορούν είτε το γεγονός ότι δεν μπορεί να ενσωματώσει όλες τις 

διαστάσεις της ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών (Jiang et al., 2000, Babakus & 

Mangold, 1992; Carman, 1990), είτε την ταύτιση της ικανοποίησης με την ποιότητα των 
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υπηρεσιών (Bitner et al., 1994). Επιπλέον, υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον κεντρικό 

ρόλο των προσδοκιών και τη σημαντικότητα μιας αφαίρεσης (χάσμα) ως μέτρο της ποιότητας 

(Asuboteng et al., 1996; Buttle, 1996). Χωρίς τη σωστή πληροφόρηση σχετικά με τις 

προσδοκίες και τη πραγματική αντίληψη των πολιτών-πελατών, η ανατροφοδότηση από τις 

έρευνες μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά.  

Ωστόσο, παρά την όποια κριτική που έχει υποστεί το μοντέλο SERVQUAL 

προτιμάται για τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διάφορους τομείς. 

Αποτελέσματα ερευνών για την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των 

πολιτών/πελατών αναδεικνύουν το SERVQUAL ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης 

ποιότητας (Cronin & Taylor, 1992). Κατά τους Dotchin και Oakland(1994) παρέχει την πιο 

ολοκληρωμένη έκφραση, από τα ζητήματα που επηρεάζουν τους καταναλωτές στην 

αξιολόγησή τους για την ποιότητα των υπηρεσιών.  Ενώ αν χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό 

εργαλείο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες. Η μέτρηση της ικανοποίησης 

των πολιτών/πελατών έχει αναχθεί πλέον ως βασική προτεραιότητα τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο στο δημόσιο τομέα να ορισθούν οι 

κατάλληλοι μάνατζερ που θα εντοπίζουν τα χάσματα μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών 

και της προσφερόμενης υπηρεσίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ως εκ 

τούτου την ικανοποίηση των πολιτών. 

   

2.5: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα, όπως προκύπτει από το σύνολο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αποτελείται από 

ένα μίγμα συστατικών, όπως ο ανθρώπινος παράγοντας, η ύπαρξη οργανωσιακής 

κουλτούρας, ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης. Με αφορμή το σκοπό και το 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας απορρέουν διάφορα ερευνητικά 

ερωτήματα, που αφορούν τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα σε 

όρους του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Συγκεκριμένα, 

τα ερευνητικά ερώτημα συνοψίζονται ως εξής: 

1. Πώς επιδρά η ύπαρξη ή μη οργανωσιακής κουλτούρας στη ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών; 

2. Ποια η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών; 
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3. Πώς επηρεάζουν τα απτά χαρακτηριστικά μίας δημόσιας υπηρεσίας/οργανισμού τη 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; 

Στη προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά θα χρησιμοποιηθεί ως μελέτη 

περίπτωσης μία υπηρεσία του δημόσιου τομέα και ειδικότερα ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ειδικότερα, η ως άνω 

εμπειρική έρευνα θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ερωτηματολογίου βασισμένου στη μεθοδολογία 

SERVQUAL, προκειμένου να μετρηθεί η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ και να εντοπιστούν εκείνα τα αδύναμα σημεία 

που επιδρούν αποτρεπτικά στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
O

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

3.1: ΣΚΟΠΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας –Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ειδικότερα, θα εξεταστούν οι προσδοκίες των πελατών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, αλλά και οι αντιλήψεις τους ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη 

συνέχεια, θα μετρηθεί το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ κατά αντιστοιχία των βασικών διαστάσεων ποιότητας. Τα εξαγόμενα 

αποτελέσματα δύναται να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. Ένα εργαλείο μέσα από το οποίο δίνεται η 

ευκαιρία να εντοπιστούν και να βελτιωθούν τα αδύναμα σημεία της Υπηρεσίας, με γνώμονα 

την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, μα πάνω από όλα την εξυπηρέτηση του σκοπού 

λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και του δημόσιου συμφέροντος.  

 

3.2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1983, λειτουργεί, σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης 

"Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα 

με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του ΠαΜακ για τη 
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διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, που αποσκοπεί στη 

διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς 

επίτευξη του σκοπού του. 

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από 

οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη 

δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων 

συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, 

τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, 

εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής 

γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και 

υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως 

και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι. (https://elke.uom.gr) 

 

Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περιλαμβάνουν: 

 τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και τις συναφείς 

ενέργειες 

 την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων 

 την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών 

και απολογισμών 

 την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού». 

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που  αποτελείται από ισάριθμα με τα τμήματα του ΠαΜακ μέλη 

ΔΕΠ τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων, και τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Ενώ η Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική 

υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

 

https://elke.uom.gr/
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3.3: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΔΕΙΓΜΑ 

 

 Ο πληθυσμός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από συνεργάτες – εξωτερικούς 

πελάτες του  Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Συγκεκριμένα, με τον όρο 

‘‘πελάτες’’ του Ε.Λ.Κ.Ε. νοούνται μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και άλλων Ιδρυμάτων, 

εξωτερικοί συνεργάτες έργων (ερευνητές), διοικητικές στηρίξεις έργων, στελέχη 

διαχειριστικών αρχών, άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Γραμματείες προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών τμημάτων, Τεχνική Υπηρεσία, Πρυτανεία, κλπ), προμηθευτές. Κατά το 

χρονικό διάστημα από 18.05.2019 έως 26.07.2019, που βρισκόταν η έρευνα σε εξέλιξη, 

συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Το δείγμα του πληθυσμού που συμμετείχε στην 

έρευνα επιλέχθηκε τυχαία και είναι αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, καθώς 

μοιράστηκαν και εστάλησαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, εντός και εκτός Υπηρεσίας, σε 

μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, εξωτερικούς συνεργάτες έργων (ερευνητές), διοικητικές 

στηρίξεις έργων, στελέχη διαχειριστικών αρχών, σε άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

(Γραμματείες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων, Τεχνική Υπηρεσία, Πρυτανεία). 

 

3.4: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, η δομή του οποίου βασίστηκε στο διεθνές εργαλείο 

μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών SERVQUAL. Ειδικότερα, ο χρησιμοποιούμενος 

τύπος ερωτηματολογίου βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε το Εργαστήριο 

Επιχειρηματικής Αριστείας (Ε.Ε.Α.) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε κατά τα έτη 2009-2010 

για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τη Διεύθυνση 

Γεωργικής Ανάπτυξης. Το Ε.Ε.Α κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας του 

πραγματοποίησε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, που αφορούν την εγκυρότητα (validity) 

και την αξιοπιστία (reliability) του εργαλείου μέτρησης (ερωτηματολογίου), το οποίο κρίθηκε 

έγκυρο και αξιόπιστο. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα τμήματα: 

Α. Προσδιορισμός του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

Περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις, μέσω των οποίων από τη μία προσδιορίζονται οι 

προσδοκίες των πελατών για την ιδανικά προσφερόμενη υπηρεσία των Ε.Λ.Κ.Ε. και από  την 
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άλλη οι αντιλήψεις των πελατών για τη παρεχόμενη υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. Οι 

ερωτήσεις καλύπτουν τις πέντε βασικές διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, 

οι ερωτήσεις 1-4 εξετάζουν τη διάσταση της απτότητας (tangibility), οι ερωτήσεις 5-9 την 

αξιοπιστία (reliability), οι ερωτήσεις 10-13 την ανταπόκριση (responsiveness), οι ερωτήσεις 

14-17 την διασφάλιση (assurance) και οι ερωτήσεις 18-22 την ενσυναίσθηση (empathy). Η 

βαθμολόγηση της κάθε ερώτησης γίνεται με τη χρήση της επταβάθμιας κλίμακας Likert, 

όπου το «1» αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα» ενώ το «7» στο «συμφωνώ απόλυτα». 

Β. Προσδιορισμός του βαθμού σημαντικότητας: 

Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

βαθμολογήσουν τη σημαντικότητα της κάθε μίας από τις πέντε διαστάσεις ποιότητας, με 

τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα τους να είναι 100. Σε αυτό το σημείο δίνεται η ευκαιρία στον 

ερωτώμενο να αξιολογήσει, σύμφωνα με  τη δική του κρίση, τη βαρύτητα της κάθε 

διάστασης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Γ. Γενικές Ερωτήσεις 

Περιλαμβάνει έξι ερωτήσεις, όπου στις τρεις πρώτες προσδιορίζονται η συχνότητα, 

το διάστημα και ο τρόπος επαφής του πελάτη με την Υπηρεσία αντίστοιχα. Οι δύο ερωτήσεις 

που ακολουθούν (Εκτιμήστε το συνολικό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, Εκτιμήστε το συνολικό βαθμό ικανοποίησης σας από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ.) επιδιώκουν την εκτίμηση του συνολικού επιπέδου 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη. Η 

τελευταία ερώτηση (Εκτιμήστε το βαθμό στον οποίο γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ για τα θέματα που σας αφορούν.) αφορά την εκτίμηση του 

βαθμού, στον οποίο ο πελάτης γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Δ. Δημογραφικά στοιχεία 

Στο τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν 

το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα-ιδιότητα του πελάτη. 

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων και παρατηρήσεων επί της 

Υπηρεσίας και της έρευνας. 

Η ανάλυση των συλλεχθέντων ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του 

προγράμματος  Excel. Δεν ήταν απαραίτητη η χρήση κάποιου πιο εξειδικευμένου εργαλείου 

στατιστικής ανάλυσης, όπως είναι το Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

δεδομένου ότι για το χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο έχουν προηγηθεί όλοι οι 

απαραίτητοι έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας από το Εργαστήριο Επιχειρηματικής 
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Αριστείας (Ε.Ε.Α.) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που 

αφορά τη μέτρηση ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

3.5: ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σε συνέχεια ανάλυσης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

προέκυψαν τα κάτωθι χαρακτηριστικά, τα οποία και συνθέτουν το προφίλ των πελατών που 

συμμετείχαν στη παρούσα έρευνα για τη μέτρηση ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών 

στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Αρχικά, όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1 συμμετείχε σχεδόν ίσο ποσοστό 

ανδρών και γυναικών, με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα. Όσον αφορά, την ηλικιακή 

κατανομή (Διάγραμμα 2) το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα 31 έως 45 ετών, με ποσοστό 58%, ακολουθεί η κατηγορία 46 έως 60 ετών, με ποσοστό 

36%, ενώ μόνο το 6% των συμμετεχόντων ανήκει στην κατηγορία από 18 έως 30 ετών. Στο 

Διάγραμμα 3, είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 85%, είναι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού. Γεγονός που αιτιολογεί και την ιδιότητα των 

συμμετεχόντων (Διάγραμμα 4), καθώς το 36% ανήκει στην κατηγορία «Εξωτερικός 

Συνεργάτης έργου (ερευνητής)», ενώ ακολουθεί η κατηγορία «Μέλος ΔΕΠ» με ποσοστό 27% 

και η «Διοικητική Υποστήριξη Έργου», με ποσοστό 22%. 

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή Φύλου 

ΑΝΔΡΑΣ  

49% 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

51% 

Κατανομή Φύλου 
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Διάγραμμα 2: Ηλικιακή Κατανομή 

 

 
 

Διάγραμμα 3: Κατανομή Μορφωτικού Επιπέδου 

 

 

18-30 
6% 

31-45 
58% 

46-60 
36% 

60+ 
0% 

Ηλικιακή Κατανομή 

2% 

9% 

85% 

4% 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Λύκειο 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικ

ό 

Άλλο 
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Διάγραμμα 4:Κατανομή επαγγέλματος 

 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα συναλλαγών (Διάγραμμα 5) των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, κατά μέσο όρο έρχονται σε επαφή με την Υπηρεσία 49 φορές ετησίως. Ειδικότερα, 

το 65% αυτών έχουν συναλλαγές από 2 εώς 50 φορές με τον ΕΛΚΕ ΠαΜακ κατά τη διάρκεια 

του έτους, ενώ μόλις το 14% έχει έρθει σε επαφή μία φορά μέχρι στιγμής. 

Επίσης, σύμφωνα με το Διάγραμμα 6, σημαντικό είναι το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που έχει συναλλαγές με τον Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ για περισσότερο από τρία 

χρόνια, αφού αγγίζει το 55%. Από την άλλη, μόνο το 15% συναλλάσεται με την Υπηρεσία 

τον τελευταίο χρόνο. 

Τέλος, σύμφωνα με το Διάγραμμα 7 γίνεται αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες δεν 

παρουσιάζουν κάποια κλίση ως προς τον τρόπο που θα έρθουν σε επαφή με την Υπηρεσία. 

Το 41% αυτών επιλέγει τη προσωπική επαφή, ενώ το 42% αυτών επιλέγει άλλους τρόπους, 

εκτός της προσωπικής επαφής, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Προέκυψε και ένα μικρό 

ποσοστό, μόλις 17%, που επιλέγει εκτός των άλλων (π.χ. τηλέφωνο, email) και τη προσωπική 

επαφή. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη κλίση των πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι 

κατανοητό, καθώς πολλά από τα αιτήματα τους μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά 

μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (web-rescom) ή ακόμη 

και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου υπαλλήλου ή Τμήματος. 

 
 

27% 

22% 
36% 

13% 

2% 

Επάγγελμα - Ιδιότητα 

Μέλος ΔΕΠ 

Διοικητική Στήριξη 
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Άλλες Υπηρεσίες 

ΠαΜακ 

Στέλεχος 

Διαχειριστικής Αρχής 
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Διάγραμμα 5: Κατανομή Συχνότητας Επαφής 

 

 

 
Διάγραμμα 6: Κατανομή χρόνου επαφής 

 

14% 

7% 

65% 

14% 

Κατανομή Συχνότητας Επαφής 

1 φορά 

2-50 φορές 
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Διάγραμμα 7: Κατανομή τρόπου επαφής 

 

 

3.6: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

 

  Σε αυτό το σημείο θα γίνει η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην 

έρευνα για την μέτρηση της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για κάθε μία 

από τις 22 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου SERVQUAL. Για την πληρέστερη απεικόνιση 

και κατανόηση των αποτελεσμάτων παρατίθενται για κάθε μία από τις ερωτήσεις τέσσερα 

διαγράμματα που αφορούν την κατανομή των προσδοκιών, των αντιλήψεων, των χασμάτων 

καθώς και τις μέσες τιμές αυτών. 

Η ανάλυση αφορά τις κατανομές των βαθμολογιών, σύμφωνα με τη κλίμακα Likert, 

από «1» που αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι «7» - «συμφωνώ απόλυτα», όπως 

αυτές δόθηκαν από τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις. Για τα χάσματα, τα οποία προκύπτουν 

ως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της προσδοκίας από την αντίληψη, δίνεται η κατανομή τους 

με εύρος τιμών από «-6» έως «+6»
1
. Αν το χάσμα είναι αρνητικό, αυτό συνεπάγεται ότι οι 

αντιλήψεις υπολείπονται των προσδοκιών, αντίστοιχα αν αυτό είναι θετικό, τότε οι 

αντιλήψεις υπερτερούν έναντι των προσδοκιών. Τέλος, απεικονίζονται διαγραμματικά οι 

μέσες τιμές των προσδοκιών, των αντιλήψεων και των χασμάτων ανά ερώτηση, όπως αυτές 

υπολογίστηκαν επί του συνόλου των ερωτώμενων. 

 

 

1
Το εύρος τιμών του χάσματος υπολογίζεται όταν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες πάρουν ακραίες 

τιμές, δηλαδή όταν η αντίληψη=1 και η προσδοκία=7, το χάσμα είναι «-6». Αντίστοιχα, όταν η αντίληψη=7 και η 

προσδοκία=1, το χάσμα είναι «6». 

41% 

42% 

17% 

Κατανομή τρόπου επαφής 

προσωπική επαφή 

εκτός προσωπικής επαφής 

και τα δύο 
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3.6.1: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΜΑΚ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 

 

Οι βαθμολογίες της προσδοκίας (Διάγραμμα 8) έχουν ως ελάχιστη τιμή το 1, ενώ το 

64% των συμμετεχόντων έχουν υψηλές προσδοκίες, οι οποίες κυμαίνονται από 5 έως 7 της 

κλίμακας Likert. Η πλειοψηφία των αντιλήψεων (Διάγραμμα 9) των ερωτώμενων, ως προς 

τον εξοπλισμό που διαθέτει ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, είναι εξίσου υψηλές, αφού το 65% αυτών 

συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες από 5 έως 6.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 89% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό 

χάσμα (Διάγραμμα 10) με τιμές από -1 έως -4, ενώ μόλις το 6% ταυτίζει την προσδοκία με 

την αντίληψη. Η μέση τιμή (Διάγραμμα 11) των προσδοκιών κυμαίνεται στο 6,54, ενώ των 

αντιλήψεων στο 4,87, λίγο πάνω από την ουδέτερη θέση (4). Ως εκ τούτου, δημιουργείται 

αρνητικό χάσμα ύψους -1,67. 

 

 

Διάγραμμα 8: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τις εγκαταστάσεις-εξοπλισμό. 

 

Διάγραμμα 9: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς τις εγκαταστάσεις-εξοπλισμό. 
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Διάγραμμα 10: Κατανομή χάσματος  (Αντίληψη- Προσδοκία) ως προς τις εγκαταστάσεις-εξοπλισμό. 

 

 
 

Διάγραμμα 11: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

 

 

3.6.2: ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. 

 

  Οι βαθμολογίες της προσδοκίας (Διάγραμμα 12) σε αυτήν την ερώτηση έχουν ως 

ελάχιστη τιμή το 2, ενώ το 93% των προσδοκιών παρατηρείται στις βαθμολογίες από 6 έως 7. 

Όσον αφορά την αντίληψη (Διάγραμμα 13) των συμμετεχόντων, ως προς το ότι τα γραφεία 

του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα, το 77% αυτών βαθμολόγησε με 

τιμές από 5 έως 7. 
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 Σύμφωνα με το Διάγραμμα 14, το 67% των ερωτώμενων προκύπτει αρνητικό χάσμα, 

οι τιμές του οποίου κυμαίνονται από -1 έως -3. Σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων για τους 

οποίους προσδοκία και αντίληψη ταυτίζονται, δεδομένου ότι αγγίζει το 20%. Η μέση τιμή 

(Διάγραμμα 15) των προσδοκιών είναι 6,46, ενώ των αντιλήψεων κυμαίνεται στο 5,19, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητικό χάσμα της τάξεως του -1,27. 

 

  

Διάγραμμα 12: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την εμφάνιση των γραφείων 

 

 

Διάγραμμα 13: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την εμφάνιση των γραφείων 
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Διάγραμμα 14: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την εμφάνιση των γραφείων 

 

 

 

Διάγραμμα 15: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.3: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΧΟΥΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. 

 Σύμφωνα με το Διάγραμμα 16, οι προσδοκίες του 78% των συμμετεχόντων 

κυμαίνονται σε πολύ υψηλές βαθμολογίες, από 6 έως 7, ενώ η ελάχιστη τιμή που 
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συμμετεχόντων, καθώς το 81%, βαθμολόγησε με τιμές από 6 έως 7, υποστηρίζοντας ότι η 

εμφάνιση των υπαλλήλων του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ είναι αξιοπρεπή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Διάγραμμα 18, από το οποίο προκύπτει ότι το 
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συμμετεχόντων προκύπτει θετικό χάσμα, οι τιμές του οποίου κυμαίνονται από 1 έως 3, 

δηλαδή η αντίληψη τους υπερτερεί έναντι της προσδοκίας τους. Η μέση τιμή της προσδοκίας 

είναι στο 5,97, ενώ της αντίληψης στο 6,08 με αποτέλεσμα να δημιουργείται θετικό χάσμα 

της τάξεως του 0,11. 

  

               Διάγραμμα 16: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την εμφάνιση των υπαλλήλων 

 

              

             Διάγραμμα 17: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την εμφάνιση των υπαλλήλων 
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               Διάγραμμα 18:  Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την εμφάνιση των  

               υπαλλήλων 

 

              

            Διάγραμμα 19: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.4: ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΗ 

ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ. 
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άλλη πλευρά, οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 21) των ερωτώμενων , και ειδικότερα το 81% αυτών, 

βαθμολόγησε τα έντυπα του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ με τιμές από 4 έως 6. 

 Παρατηρείται ένα σεβαστό χάσμα μεταξύ προσδοκιών και αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων, το οποίο επιβεβαιώνεται από το Διάγραμμα 22. Σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτει αρνητικό χάσμα από το 82% των ερωτώμενων με τις τιμές να κυμαίνονται από -1 

έως -5, ενώ μόλις το 16% αυτών ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Η μέση τιμή 

(Διάγραμμα 23) της προσδοκίας, είναι πολύ υψηλή και αγγίζει το 6,58, ενώ της αντίληψης 

λίγο πάνω από την ουδέτερη θέση (4) στο 4,78, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αρνητικό χάσμα 

ύψους -1,8, το υψηλότερο αναφορικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.  

 

Διάγραμμα 20: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τα έντυπα 

 

Διάγραμμα 21: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς τα έντυπα 
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Διάγραμμα 22: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς τα έντυπα 

 

Διάγραμμα 23: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.5: ΌΤΑΝ ΕΝΑΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΟ ΚΑΝΕΙ/ ΟΤΑΝ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ 

ΚΑΝΕΙ. 

Στην ερώτηση αυτή η συντριπτική πλειονότητα, με ποσοστό 79% έχει πολύ υψηλές 

προσδοκίες (Διάγραμμα 24), αφού βαθμολόγησε με 7, ενώ η χαμηλότερη βαθμολογία 

σημειώθηκε στη τιμή 5, με ποσοστό μόλις 3%. Από την άλλη, οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 25) 

της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 5 έως 7, με το ποσοστό 84%. 
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Στο Διάγραμμα 26, παρατηρείται αρνητικό χάσμα με την πλειοψηφία (54%) να 

κυμαίνεται σε τιμές από -1 έως -2, ενώ το 31% των ερωτώμενων ταυτίζει τη προσδοκία με 

την αντίληψη. Σχετικά με τη μέση τιμή ( Διάγραμμα 27) της προσδοκίας είναι 6,76 και της 

αντίληψης στο 5,5, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αρνητικό χάσμα 1,26. 

 

Διάγραμμα 24: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την υπόσχεση για παροχή μίας υπηρεσίας 

 

Διάγραμμα 25: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την υπόσχεση για παροχή μίας υπηρεσίας 
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Διάγραμμα 26: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία)ως προς την υπόσχεση για παροχή μίας 

υπηρεσίας 

 

 

Διάγραμμα 27: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.6: ΌΤΑΝ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ. 
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αντιλήψεις (Διάγραμμα 29) αυτών κυμαίνονται σε τιμές από 2 έως 7, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό (39%) να βαθμολογεί με 6. 

 Παρατηρείται αρνητικό χάσμα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά 30% και 17%, να 

παρατηρούνται για τιμές -1 και -2 αντίστοιχα, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό 29%, που 

αφορά όσους ταύτισαν προσδοκία και αντίληψη (Διάγραμμα 30). Σχετικά με τη μέση τιμή 

της προσδοκίας αυτή κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα 6,58, ενώ της αντίληψης σε 

ικανοποιητικό επίπεδο με τιμή 5,41. Ωστόσο, δημιουργείται αρνητικό χάσμα -1,27.

 

Διάγραμμα 28: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την επίλυση προβλημάτων 

 

 

Διάγραμμα 29: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την επίλυση προβλημάτων 
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Διάγραμμα 30: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την επίλυση προβλημάτων 

 

Διάγραμμα 31: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.7: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 

 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων, με ποσοστό 56%, έχει πολύ υψηλές προσδοκίες 

(Διάγραμμα 32), ενώ η ελάχιστη τιμή με την οποία βαθμολόγησαν είναι το 4. Οι αντιλήψεις 

(Διάγραμμα 33) τους κυμαίνονται και αυτές σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 73% των 

συμμετεχόντων, στην ερώτηση αν ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ προσφέρει τις υπηρεσίες του σωστά 

από τη πρώτη φορά, βαθμολόγησε με τιμές από 5 έως 7. 
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 Το 67% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 34) με τις τιμές να 

κυμαίνονται από -1 έως -6, ενώ το 27% ταυτίζει τη προσδοκία με την αντίληψη του. Επίσης, 

η μέση τιμή (Διάγραμμα 35) των προσδοκιών διαμορφώνεται στο 6,37 και των αντιλήψεων 

στο 5,02, δημιουργώντας ένα αρνητικό χάσμα της τάξεως του -1,35.  

       

         Διάγραμμα 32: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τη παροχή υπηρεσιών 

       

     Διάγραμμα 33: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την παροχή υπηρεσιών 
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Διάγραμμα 34: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την παροχή υπηρεσιών 

 

Διάγραμμα 35: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.8: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 61% των ερωτηθέντων βαθμολόγησαν τις προσδοκίες 

(Διάγραμμα 36) τους με τη τιμή 7 της κλίμακας Likert, ενώ η ελάχιστη τιμή που 

καταγράφηκε ήταν 4, με ποσοστό μόλις 3%. Οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 37) κυμαίνονται και 

αυτές σε σχετικά υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι το 83% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε με 

τιμές από 5 έως 7. 
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 Το υψηλότερο ποσοστό των ερωτώμενων, συγκεκριμένα το 48%,  έδωσε αρνητικό 

χάσμα (Διάγραμμα 38) με τιμές από -1 έως -2. Σημαντικό, ωστόσο, είναι και το ποσοστό 

αυτών που ταυτίζει προσδοκία και αντίληψη, καθώς αγγίζει το 28%. Σχετικά με τη μέση τιμή 

(Διάγραμμα 39) των προσδοκιών είναι 6,47 και των αντιλήψεων 5,32, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί αρνητικό χάσμα -1,15. 

 

 

Διάγραμμα 36: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς το χρονικό περιθώριο 

 

Διάγραμμα 37: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς το χρονικό περιθώριο 
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Διάγραμμα 38:Κατανομή Χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς το χρονικό περιθώριο 

 

Διάγραμμα 39: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.9: Ο Ε.Λ.Κ.Ε ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 63% 

βαθμολόγησε τις προσδοκίες (Διάγραμμα 40) του με 7, ενώ η χαμηλότερη τιμή που 

σημειώθηκε είναι 5, με ποσοστό μόλις 3%. Το 90% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε τις 

αντιλήψεις (Διάγραμμα 41) του με τιμές από 5 έως 7, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ πράγματι επιδιώκει την αποφυγή λαθών στις συναλλαγές του. 

 Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από το Διάγραμμα 42,όπου το 43% των 

ερωτώμενων ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Ενώ, το 32% έδωσε αρνητικό 
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χάσμα με τιμή -1. Σχετικά με τη μέση τιμή (Διάγραμμα 43) των προσδοκιών είναι στο 6,6 και 

των αντιλήψεων στο 5,81, αρκετά πάνω από την ουδέτερη θέση (4), δημιουργώντας ένα 

αρνητικό χάσμα της τάξεως του -0,79, από τα μικρότερα χάσματα αναφορικά με τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 

Διάγραμμα 40: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την αποφυγή λαθών 

 

Διάγραμμα 41: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την αποφυγή λαθών 
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Διάγραμμα 42: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την αποφυγή λαθών 

 

 

Διάγραμμα 43: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.10: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΤΟ 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ. 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων, με ποσοστό 60%, βαθμολόγησε τις προσδοκίες 

(Διάγραμμα 44) του με τη τιμή 7, ενώ η μικρότερη τιμή που παρατηρήθηκε είναι το 4. Από 

την άλλη το 65% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε τις αντιλήψεις (Διάγραμμα 45) του με 

τιμές από 5 έως 7. 
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 Στο Διάγραμμα 46, παρατηρείται αρνητικό χάσμα  με το 57% των συμμετεχόντων να 

έχουν δώσει τιμές από -1 έως -3, ενώ το 21% των συμμετεχόντων ταυτίζει την προσδοκία με 

την αντίληψη. Η μέση τιμή (Διάγραμμα 47) των προσδοκιών βρίσκεται στο 6,45 και των 

αντιλήψεων, λίγο πάνω από την ουδέτερη θέση (4) στο 4,86, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα σεβαστό αρνητικό χάσμα ίσο -1,59.  

 

Διάγραμμα 44: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την ενημέρωση του πελάτη για την 

εξυπηρέτηση του αιτήματος του. 

 

Διάγραμμα 45: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την ενημέρωση του πελάτη για την 

εξυπηρέτηση του αιτήματος του. 
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Διάγραμμα 46: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την ενημέρωση του πελάτη για την 

εξυπηρέτηση του αιτήματος του. 

 

Διάγραμμα 47: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.11: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, με ποσοστό 79%, ανεβάζει τον πήχη 

των προσδοκιών (Διάγραμμα 48) της, βαθμολογώντας με τιμές από 6 έως 7, ενώ μόλις το 5% 

των συμμετεχόντων βαθμολογεί με τη τιμή 5, τη μικρότερη που έχει καταγραφεί. 

Ταυτόχρονα, το 84% των ερωτώμενων βαθμολογεί τις αντιλήψεις (Διάγραμμα 49) του με 

τιμές που κυμαίνονται από 5 έως 7. 
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 Από το 45% των συμμετεχόντων καταγράφηκε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 50) με 

τιμές από -1 έως -2, ενώ το 32% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Εξίσου 

ενθαρρυντικό είναι το ποσοστό 12%, που αντιστοιχεί σε θετικό χάσμα 1, δηλαδή οι 

αντιλήψεις των ερωτώμενων ξεπερνούσαν τις προσδοκίες τους. Σχετικά με τη μέση τιμή 

(Διάγραμμα 51) των προσδοκιών αυτή κυμαίνεται στο 6,25, των αντιλήψεων στο 5,4, ενώ 

δημιουργείται ένα αρνητικό χάσμα της τάξεως του -0,85. 

  

 

Διάγραμμα 48: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την ανταπόκριση στα αιτήματα των 

πελατών 

 

Διάγραμμα 49: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών 
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Διάγραμμα 50: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την ανταπόκριση στα αιτήματα 

των πελατών 

 

Διάγραμμα 51: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.12: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΥΤΟΥΣ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 61%, έχει 

πολύ υψηλές προσδοκίες (Διάγραμμα 52), ενώ η χαμηλότερη τιμή που σημειώθηκε είναι το 

4. Οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 53) τους κυμαίνονται, επίσης, σε υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι 

το 83% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε με τιμές από 5 έως 7. 
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 Από το 48% των ερωτώμενων σημειώθηκε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 54) με τιμές 

από -1 έως -2, ενώ το 26% ταυτίζει τη προσδοκία με την αντίληψη του. Όπως και στη 

προηγούμενη ερώτηση, έτσι και σε αυτή, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφεται 

θετικό χάσμα, με τιμή 1, για το 13% των συμμετεχόντων. Η μέση τιμή (Διάγραμμα 55) των 

προσδοκιών βρίσκεται στο 6,39, των αντιλήψεων στο 5,45, ενώ σημειώνεται αρνητικό χάσμα 

ύψους -0,94. 

 

Διάγραμμα 52: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την προθυμία των υπαλλήλων. 

 

Διάγραμμα 53: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την προθυμία των υπαλλήλων. 
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Διάγραμμα 54: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη- Προσδοκία) ως προς την προθυμία των υπαλλήλων. 

 

 

Διάγραμμα 55: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.13: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΝ 

ΕΙΝΑΙ. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων, με ποσοστό 92%, βαθμολόγησε τις 

προσδοκίες του (Διάγραμμα 56) με τιμές πάνω από την ουδέτερη θέση, και συγκεκριμένα 

από 4 έως 7. Σε αρκετά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 57), 

δεδομένου ότι το 83% των συμμετεχόντων βαθμολόγησε με τιμές από 4 έως 7. 
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 Μόλις το 41% των συμμετεχόντων έδωσε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 58)σε αυτή 

την ερώτηση, με τιμές από -1 έως -6, ενώ το 36% ταυτίζει τη προσδοκία με την αντίληψη 

του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, το υπολειπόμενο 23% έδωσε θετικό χάσμα με 

τιμές από 1 έως 4. Σχετικά με τη μέση τιμή (Διάγραμμα 60) των προσδοκιών αυτή κυμαίνεται 

στο 5,40 και των αντιλήψεων στο 4,91, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα -0,49, το μικρότερο 

που καταγράφηκε αναφορικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 

Διάγραμμα 56: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την εξυπηρέτηση των αιτημάτων 

 

Διάγραμμα 57: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την εξυπηρέτηση των αιτημάτων 
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Διάγραμμα 58: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την εξυπηρέτηση τω αιτημάτων 

 

Διάγραμμα 59: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.14: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. 

 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, με ποσοστό 64%, βαθμολόγησε τις προσδοκίες 

του (Διάγραμμα 60) με 7, ενώ η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε είναι το 4, με ποσοστό 

4%. Οι αντιλήψεις (Διάγραμμα 61) τους, αντίστοιχα, κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς 

το 93% αυτών, βαθμολόγησε πάνω από την ουδέτερη θέση, με τιμές από 4 έως 7. 

 Στο Διάγραμμα 62, προκύπτει ότι το 56% των ερωτώμενων έδωσε αρνητικό χάσμα, 

με τιμές από -1 έως -3, ενώ το 27% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Σχετικά με 
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τη μέση τιμή (Διάγραμμα 63) των προσδοκιών, αυτή κυμαίνεται στο 6,45 και των 

αντιλήψεων στο 5,38, ενώ παρατηρείται αρνητικό χάσμα -1,07.  

 

Διάγραμμα 60: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι 

υπάλληλοι 

 

Διάγραμμα 61: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι υπάλληλοι 
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Διάγραμμα 62: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την εμπιστοσύνη που εμπνέουν οι 

υπάλληλοι 

 

Διάγραμμα 63: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.15: ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ 

ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε./ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούνται πολύ υψηλές προσδοκίες (Διάγραμμα 

64), με τη πλειοψηφία των ερωτώμενων, 73%, να βαθμολογεί με τη τιμή 7, ενώ η 

χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης είναι το 4,με ποσοστό 1%. Αντίστοιχα, το 83% των 

συμμετεχόντων βαθμολογεί τις αντιλήψεις (Διάγραμμα 65) του με τιμές από 5 έως 7. 
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 Το 53% των συμμετεχόντων έδωσε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 66) με τιμές από -1 

έως -2, ενώ το 36% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Στο Διάγραμμα 67, η μέση 

τιμή των προσδοκιών είναι αρκετά υψηλή, με τιμή 6,68 και των αντιλήψεων διαμορφώνεται 

στο 5,46, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα -1,22. 

 

Διάγραμμα 64: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών 

 

Διάγραμμα 65: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών 
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Διάγραμμα 66: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών  

 

Διάγραμμα 67: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.16: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ 

ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. 

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων, και συγκεκριμένα το 80%, διατηρεί πολύ 

υψηλές προσδοκίες (Διάγραμμα 68), ενώ η μικρότερη τιμή που καταγράφηκε είναι το 5, με 

ποσοστό 1%. Αντίστοιχα, όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα 69, το 81% των 

συμμετεχόντων βαθμολογεί τις αντιλήψεις του με τιμές από 6 έως 7. 

 Ενδιαφέρον είναι το γεγονός τι το 47% των ερωτώμενων ταυτίζει τη προσδοκία με 

την αντίληψη του και το 33% αυτών δημιουργεί αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 70) με τιμή -1. 
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Οι μέσες τιμές (Διάγραμμα 71) των προσδοκιών και των αντιλήψεων διαμορφώνονται σε 

υψηλά επίπεδα με τιμές 6,79 και 5,91 αντίστοιχα, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα ίσο με -

0,88.  

 

Διάγραμμα 68: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την ευγένεια των υπαλλήλων 

 

Διάγραμμα 69: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την ευγένεια των υπαλλήλων 
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Διάγραμμα 70: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς την ευγένεια των υπαλλήλων 

 

Διάγραμμα 71: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.17: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΧΟΥΝ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΤΟΥΣ. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων με ποσοστό 75% κατατάσσει τις 

προσδοκίες (Διάγραμμα 72) της στη τιμή 7 της κλίμακας Likert. Ενώ, το 87% των 

συμμετεχόντων βαθμολογεί τις αντιλήψεις (Διάγραμμα 73) του, με τιμές από 5 έως 7. 

  Επίσης, από το 60% των ερωτώμενων δημιουργείται αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 

74) με τιμές από -1 έως -2, ενώ το 29% ταυτίζει τη προσδοκία με την αντίληψη του. Σχετικά 

με τη μέση τιμή (Διάγραμμα 75) των προσδοκιών αυτή διαμορφώνεται στο 6,73 και των 

αντιλήψεων στο 5,6, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα – 1,13. 
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Διάγραμμα 72: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τη γνώση των υπαλλήλων 

 

Διάγραμμα 73: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς τη γνώση των υπαλλήλων 
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Διάγραμμα 74: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς τη γνώση των υπαλλήλων 

 

Διάγραμμα 75: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.18: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΔΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ. 

 

 Σύμφωνα με το Διάγραμμα 76, το 84% των ερωτώμενων θέτει υψηλές προσδοκίες, 

βαθμολογώντας με τιμές από 6 έως 7, ενώ η μικρότερη τιμή που καταγράφεται είναι το 4. Οι 

αντιλήψεις (Διάγραμμα 77) τους ως προς την προσοχή που αποδίδει ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ στον 

πελάτη του, συγκεντρώνονται με ποσοστό 75% στις τιμές από 5 έως 7. 

  Το 48% των συμμετεχόντων έδωσε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 78) με τιμές από -1 

έως -3, ενώ το 33% ταυτίζει προσδοκία με αντίληψη. Σχετικά με τη μέση τιμή (Διάγραμμα 
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79) των προσδοκιών βρίσκεται στο 6,24 και των αντιλήψεων στο 5,21, δημιουργώντας 

αρνητικό χάσμα -1,03.   

 

Διάγραμμα 76: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την προσοχή που θα πρέπει να αποδίδεται 

στον πελάτη 

 

Διάγραμμα 77: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την προσοχή που θα πρέπει να αποδίδεται 

στον πελάτη 
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Διάγραμμα 78: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την προσοχή που θα πρέπει να 

αποδίδεται στον πελάτη 

 

 

Διάγραμμα 79: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.19: ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με ποσοστό 56%, βαθμολόγησε τις προσδοκίες 

(Διάγραμμα 80) της με τη τιμή 7 της κλίμακας Likert. Από την άλλη οι αντιλήψεις 

(Διάγραμμα 81) διίστανται, καθώς το 97%, βαθμολόγησε από 4 έως 7. 
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 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 45% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη 

του, ενώ παρατηρείται και ένα 15% των ερωτώμενων που έδωσαν θετικό χάσμα (Διάγραμμα 

82) με τιμές από 1 έως 3. Σχετικά με τη μέση τιμή (Διάγραμμα 83) των προσδοκιών 

βρίσκεται στο 6,24 και των αντιλήψεων στο 5,72, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα  -0,52, ένα 

από τα μικρότερα αναφορικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 

Διάγραμμα 80: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τις ώρες εξυπηρέτησης 

 

Διάγραμμα 81: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς τις ώρες εξυπηρέτησης 
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Διάγραμμα 82: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς τις ώρες εξυπηρέτησης 

 

 

Διάγραμμα 83: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.20: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ. 

 

 Το 92% των ερωτώμενων βαθμολογεί τις προσδοκίες του (Διάγραμμα 84) με τιμές 

από 5 έως 7, ενώ η μικρότερη τιμή που καταγράφηκε είναι το 1. Αντίστοιχα, το 92% των 

συμμετεχόντων βαθμολογεί τις αντιλήψεις (Διάγραμμα 85) του με τιμές από 4 έως 7. 

 Το 37% των ερωτώμενων εμφανίζει αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 86) με τιμή -1, ενώ 

το 39% ταυτίζει τη προσδοκία με την αντίληψη του. Όσον αφορά τη μέση τιμή (Διάγραμμα 
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87) των προσδοκιών και των αντιλήψεων κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 5,99 και 

5,06 αντίστοιχα και δημιουργούν αρνητικό χάσμα ύψους -0,93. 

 

 

Διάγραμμα 84: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την εξατομικευμένη προσοχή 

 

Διάγραμμα 85: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την εξατομικευμένη προσοχή 
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Διάγραμμα 86: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την εξατομικευμένη προσοχή 

 

Διάγραμμα 87: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.21: Ο Ε.Λ.Κ.Ε.  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση η μικρότερη τιμή που παρατηρήθηκε ως προς τις 

προσδοκίες (Διάγραμμα 88) είναι το 1, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 96%, των ερωτηθέντων 

βαθμολόγησε από 4 έως 7.  Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους (Διάγραμμα 89), το 79% των 

συμμετεχόντων βαθμολόγησε από 4 έως 7. 
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 Το 39%  των ερωτώμενων σε αυτή την ερώτηση έδωσε αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 

90) με τιμές από -1 έως -3, ενώ το 40% ταυτίζει την προσδοκία με την αντίληψη του. Η μέση 

τιμή της προσδοκίας και της αντίληψης κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με τιμές 5,47 και 

4,67 αντίστοιχα, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα -0,8. Οι τιμές της μέσης τιμής της 

προσδοκίας και της αντίληψης αναμενόταν να είναι χαμηλές, καθώς ο Ε.Λ.Κ.Ε. ω Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οφείλει να λειτουργεί με βάση το δημόσιο 

συμφέρον. 

 

Διάγραμμα 88: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς τον προσανατολισμό λειτουργίας με βάση 

το συμφέρον των πελατών 

 

Διάγραμμα 89: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς τον προσανατολισμό λειτουργίας με βάση το 

συμφέρον των πελατών 
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Διάγραμμα 90: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη - Προσδοκία) ως προς τον προσανατολισμό λειτουργίας 

με βάση το συμφέρον των πελατών 

 

Διάγραμμα 91: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.6.22: ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΟΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ/ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΜΑΚ 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 45% των συμμετεχόντων κατατάσσει τις προσδοκίες 

(Διάγραμμα 92) του στη τιμή 7 της κλίμακας Likert, ενώ η μικρότερη τιμή που καταγράφηκε 

με ποσοστό 4% είναι στην ουδέτερη θέση (4). Σύμφωνα με το Διάγραμμα 93, το 80% των 

ερωτώμενων βαθμολογεί τις αντιλήψεις του με τιμές από 4 έως 6, ενώ μόνο το 11% τις 

βαθμολογεί με 7. 
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  Παρατηρείται σημαντικό ποσοστό, ίσο με το 53%, των συμμετεχόντων που έδωσε 

αρνητικό χάσμα (Διάγραμμα 94) με τιμές από -1 έως -3, ενώ καταγράφηκε και ένα ποσοστό 

29% που ταυτίζει τις προσδοκίες με τις αντιλήψεις του. Τέλος, η μέση τιμή των προσδοκιών 

βρίσκεται στο 6,16 και των αντιλήψεων στο 5,06, δημιουργώντας αρνητικό χάσμα -1,1. 

 

Διάγραμμα 92: Κατανομή βαθμολογιών προσδοκίας ως προς την κατανόηση των αναγκών 

 

Διάγραμμα 93: Κατανομή βαθμολογιών αντίληψης ως προς την κατανόηση των αναγκών 
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Διάγραμμα 94: Κατανομή χάσματος (Αντίληψη – Προσδοκία) ως προς την κατανόηση των αναγκών 

 

 

Διάγραμμα 95: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος 

 

3.7: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

 

  Σε αυτή την ενότητα θα ακολουθήσει η στατιστική ανάλυση των στοιχείων των 22 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ως προς τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τα χάσματα που 

δημιουργήθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι 

μέσες τιμές της προσδοκίας, της αντίληψης και του χάσματος για κάθε μία από τις πέντε 

διαστάσεις ποιότητας του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις του 
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ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία SERVQUAL, περιγράφουν διαστάσεις 

ποιότητας ως εξής: 

 οι ερωτήσεις 1 έως 4 αφορούν την Απτότητα (Tangibles) 

 οι ερωτήσεις 5 έως 9 αφορούν την Αξιοπιστία (Reliability) 

 οι ερωτήσεις 10 έως 13 αφορούν την Ανταπόκριση (Responsiveness) 

 οι ερωτήσεις 14 έως 17 αφορούν την Διασφάλιση (Assurannce) 

 οι ερωτήσεις 18 έως 22 αφορούν την Ενσυναίσθηση (Empathy) 

 

  Προσδοκία Αντίληψη Χάσμα 

Απτότητα (Tangibles) 6,388 5,230 -1,158 

Αξιοπιστία (Reliability) 6,556 5,412 -1,144 

Ανταπόκριση (Responsiveness) 6,123 5,155 -0,967 

Διασφάλιση (Assurannce) 6,663 5,588 -1,075 

Ενσυναίσθηση (Empathy) 6,020 5,144 -0,876 

 

Πίνακας 1: Μέσες Τιμές Προσδοκίας, Αντίληψης, Χάσματος ανά διάσταση ποιότητας 

 

Από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι μέσες τιμές της προσδοκίας 

ανά διάσταση ποιότητας κυμαίνονται κοντά στη τιμή 6. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές της 

αντίληψης εμφανίζουν ικανοποιητικές τιμές κοντά στο 5. Τα χάσματα που δημιουργούνται 

είναι αρνητικά και κατά μέσο όρο λαμβάνουν τιμές κοντά στο -1. Το μικρότερο χάσμα 

παρατηρείται στη διάσταση της Ενσυναίσθησης (Empathy), ενώ το μεγαλύτερο στη διάσταση 

της Απτότητας (Tangibles). 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία των προσδοκιών, των αντιλήψεων 

και των χασμάτων για κάθε μία από τις 22 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα 

αποτυπώνονται η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή που έχει καταγραφεί, η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση των απαντήσεων. Η ταξινόμηση των στοιχείων έχει γίνει με φθίνουσα σειρά ως 

προς τη μέση τιμή, ενώ για κάθε ερώτηση αναφέρονται ο αύξων αριθμός της στο 

ερωτηματολόγιο και η διάσταση στην οποία ανήκει. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των προσδοκιών. 
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A/A 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣ

Η 

1 16/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να είναι 

ευγενικοί με τους 

πελάτες τους. 

100 5 7 6,79 0,431 

2 5/Αξιοπιστία 

Όταν ένας 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» 

υπόσχεται να 

παρέχει μία 

υπηρεσία, θα πρέπει 

να το κάνει. 

100 5 7 6,76 0,492 

3 17/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη γνώση 

για να 

ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

100 5 7 6,73 0,487 

4 15/Διασφάλιση 

Οι πελάτες θα 

πρέπει να νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με 

τον «Ε.Λ.Κ.Ε.». 

100 4 7 6,68 0,581 

5 9/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να επιδιώκει 

την απουσία λαθών 

στις συναλλαγές 

του. 

100 5 7 6,6 0,548 

6 4/Απτότητα 

Τα έντυπα ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα 

ελκυστική 

εμφάνιση. 

100 5 7 6,58 0,619 

7 6/Αξιοπιστία 

Όταν ένας πελάτης 

έχει κάποιο 

πρόβλημα, ο 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να δείχνει 

πραγματικό 

ενδιαφέρον για την 

επίλυση του. 

100 5 7 6,58 0,619 
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8 1/Απτότητα 

Τα γραφεία ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

100 4 7 6,54 0,818 

9 8/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να παρέχει 

τις υπηρεσίες του 

μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται. 

100 4 7 6,47 0,768 

10 2/Απτότητα 

Τα γραφεία ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να δείχνουν 

καθαρά και 

τακτοποιημένα. 

100 2 7 6,46 0,830 

11 10/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να 

ενημερώνουν τον 

πελάτη τους σχετικά 

με το πότε θα 

εξυπηρετηθεί το 

αίτημα του. 

100 4 7 6,45 0,753 

12 14/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στους 

πελάτες τους. 

100 4 7 6,45 0,841 

13 12/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να είναι 

πάντα πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους 

πελάτες τους όταν 

απευθύνονται σε 

αυτούς. 

100 4 7 6,39 0,859 

14 7/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να παρέχει 

τις υπηρεσίες του 

σωστά από τη πρώτη 

φορά. 

100 4 7 6,37 0,844 

15 11/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να 

ανταποκρίνονται 

άμεσα στα αιτήματα 

των πελατών τους. 

100 4 7 6,25 0,899 

16 18/Ενσυναίσθηση 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή 

στον κάθε πελάτη. 

100 4 7 6,24 0,862 
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17 19/Ενσυναίσθηση 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να είναι 

βολικές για τους 

πελάτες. 

100 1 7 6,24 1,193 

18 22/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να 

καταλαβαίνουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες 

των πελατών. 

100 4 7 6,16 0,891 

19 20/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να παρέχουν 

εξατομικευμένη 

προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε 

πελάτη. 

100 1 7 5,99 1,054 

20 3/Απτότητα 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να έχουν 

αξιοπρεπή 

εμφάνιση. 

100 2 7 5,97 1,014 

21 21/Ενσυναίσθηση 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να λειτουργεί 

με βάση το 

συμφέρον των 

πελατών. 

100 1 7 5,47 1,338 

22 13/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα 

πρέπει να 

εξυπηρετούν τα 

αιτήματα των 

πελατών τους όσο 

απασχολημένοι κι 

αν είναι. 

100 1 7 5,4 1,407 

 

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία προσδοκιών  

 Μελετώντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

προσδοκίες των εξωτερικών πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ κυμάνθηκαν σε αρκετά υψηλά 

επίπεδα. Η ελάχιστη μέση τιμή που παρατηρήθηκε είναι το 5,40 που αντιστοιχεί στην 

Ερώτηση 13(Οι υπάλληλοι ενός Ε.Λ.Κ.Ε. θα πρέπει να εξυπηρετούν τα αιτήματα των 

πελατών τους όσο απασχολημένοι κι αν είναι.) του ερωτηματολογίου και ανήκει στη 

διάσταση «Ανταπόκριση». Η μέγιστη μέση τιμή που καταγράφηκε είναι το 6,79 που 

αντιστοιχεί στην Ερώτηση 16 (Οι υπάλληλοι ενός Ε.Λ.Κ.Ε. θα πρέπει να είναι ευγενικοί με 

τους πελάτες τους.) και ανήκει στη διάσταση  «Διασφάλιση». Στις πρώτες θέσεις 
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παρατηρείται ότι οι ερωτήσεις ανήκουν στις διαστάσεις «Διασφάλιση» και  «Αξιοπιστία». Εν 

αντιθέσει, με τις τελευταίες που υπάρχει συγκέντρωση ερωτήσεων που ανήκουν στις 

διαστάσεις «Ανταπόκριση» και «Ενσυναίσθηση».  

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία των αντιλήψεων. 

A/A 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ Ν ΜΙΝ ΜΑΧ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1 3/Απτότητα 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ» 

έχουν αξιοπρεπή 

εμφάνιση. 

100 3 7 6,08 0,808 

2 16/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» είναι 

ευγενικοί με τους 

πελάτες τους. 

100 1 7 5,91 1,312 

3 9/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» επιδιώκει 

την απουσία λαθών 

στις συναλλαγές 

του. 

100 1 7 5,81 1,172 

4 19/Ενσυναίσθηση 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» είναι 

βολικές για τους 

πελάτες. 

100 1 7 5,72 1,201 

5 17/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» έχουν την 

κατάλληλη γνώση 

για να 

ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

100 1 7 5,6 1,114 

6 5/Αξιοπιστία 

Όταν ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» 

υπόσχεται να 

παρέχει μία 

υπηρεσία, το κάνει. 

100 1 7 5,5 1,212 

7 15/Διασφάλιση 

Οι πελάτες νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους 

με τον «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ». 

100 1 7 5,46 1,284 
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8 12/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» είναι 

πάντα πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους 

πελάτες τους όταν 

απευθύνονται σε 

αυτούς. 

100 1 7 5,45 1,268 

9 6/Αξιοπιστία 

Όταν ένας 

εξωτερικός 

πελάτης έχει 

κάποιο πρόβλημα, 

ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» δείχνει 

πραγματικό 

ενδιαφέρον για την 

επίλυση του. 

100 2 7 5,41 1,209 

10 11/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» 

ανταποκρίνονται 

άμεσα στα 

αιτήματα των 

πελατών τους. 

100 1 7 5,4 1,192 

11 14/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στους 

πελάτες τους. 

100 1 7 5,38 1,317 

12 8/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» παρέχει 

τις υπηρεσίες του 

μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται. 

100 1 7 5,32 1,256 

13 18/Ενσυναίσθηση 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή 

στον κάθε πελάτη. 

100 1 7 5,21 1,395 

14 2/Απτότητα 

Τα γραφεία του 

Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ 

δείχνουν καθαρά 

και τακτοποιημένα. 

100 2 7 5,19 1,164 

15 20/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» παρέχουν 

εξατομικευμένη 

προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε 

πελάτη. 

100 1 7 5,06 1,348 



92 
 

16 22/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» 

καταλαβαίνουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες 

των πελατών. 

100 1 7 5,06 1,295 

17 7/Αξιοπιστία 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» παρέχει 

τις υπηρεσίες του 

σωστά από τη 

πρώτη φορά. 

100 1 7 5,02 1,385 

18 13/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ» 

εξυπηρετούν τα 

αιτήματα των 

πελατών τους όσο 

απασχολημένοι κι 

αν είναι. 

100 1 7 4,91 1,394 

19 1/Απτότητα 

Τα γραφεία του 

Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ 

διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

100 3 7 4,87 1,036 

20 10/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι του 
«Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 
ενημερώνουν τον 
πελάτη τους 
σχετικά με το πότε 
θα εξυπηρετηθεί 
το αίτημα του. 

100 1 7 4,86 1,477 

21 4/Απτότητα 

Τα έντυπα του 
«Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ» 
έχουν ξεκάθαρη 
και ταυτόχρονα 
ελκυστική 
εμφάνιση. 

100 1 7 4,78 1,285 

22 21/Ενσυναίσθηση 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. 
ΠαΜακ» 
λειτουργεί με βάση 
το συμφέρον των 
πελατών. 

100 1 7 4,67 1,504 

 

Πίνακας 3: Στατιστικά στοιχεία αντιλήψεων. 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ κυμάνθηκαν και αυτές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με μέγιστη μέση τιμή την 

6,08 που καταγράφηκε στην Ερώτηση 3 (Οι υπάλληλοι του Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ έχουν 

αξιοπρεπή εμφάνιση.) του ερωτηματολογίου και ανήκει στη διάσταση «Απτότητα» και 
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ελάχιστη μέση τιμή την 4,67 στην Ερώτηση 21 (Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ λειτουργεί με βάση το 

συμφέρον των πελατών.) που ανήκει στη διάσταση «Ενσυναίσθηση». Σε αντίθεση με τις 

προσδοκίες, στο πίνακα των αντιλήψεων δεν παρατηρείται συγκέντρωση ερωτήσεων κάποιας 

συγκεκριμένης διάστασης ποιότητας στις υψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. 

 Στη συνέχεια ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα χάσματα. 

A/A 
Α/Α 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

1 3/Απτότητα 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε.  θα πρέπει 

να/ του Ε.Λ.Κ.Ε 

ΠαΜακ έχουν 

αξιοπρεπή 

εμφάνιση. 

0,11 1,174 

2 13/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ 

εξυπηρετούν τα 

αιτήματα των 

πελατών τους όσο 

απασχολημένοι κι 

αν είναι. 

-0,49 1,921 

3 19/Ενσυναίσθηση 

Οι ώρες 

εξυπηρέτησης 

κοινού του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

πρέπει να/είναι 

βολικές για τους 

πελάτες. 

-0,52 1,375 

4 9/Αξιοπιστία 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να / ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ επιδιώκει 

την απουσία λαθών 

στις συναλλαγές 

του. 

-0,79 1,291 

5 21/Ενσυναίσθηση 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/ ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ λειτουργεί 

με βάση το 

συμφέρον των 

πελατών. 

-0,8 1,637 

6 11/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ 

ανταποκρίνονται 

άμεσα στα αιτήματα 

των πελατών τους. 

-0,85 1,410 
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7 16/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ είναι 

ευγενικοί με τους 

πελάτες τους. 

-0,88 1,344 

8 20/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ παρέχουν 

εξατομικευμένη 

προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε 

πελάτη. 

-0,93 1,336 

9 12/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ είναι πάντα 

πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους 

πελάτες τους όταν 

απευθύνονται σε 

αυτούς. 

-0,94 1,489 

10 18/Ενσυναίσθηση 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/ ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή 

στον κάθε πελάτη. 

-1,03 1,603 

11 14/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει να/ 

του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στους 

πελάτες τους. 

-1,07 1,639 

12 22/Ενσυναίσθηση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει να/ 

του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ 

καταλαβαίνουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες 

των πελατών. 

-1,1 1,546 

13 17/Διασφάλιση 

Οι υπάλληλοι του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

πρέπει να/έχουν την 

κατάλληλη γνώση 

για να 

ανταποκρίνονται 

στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

-1,13 1,163 
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14 8/Αξιοπιστία 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/ ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ παρέχει τις 

υπηρεσίες του μέσα 

στο χρονικό 

περιθώριο που 

υπόσχεται. 

-1,15 1,519 

15 6/Αξιοπιστία 

Όταν ένας 

εξωτερικός πελάτης 

έχει κάποιο 

πρόβλημα, ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει να/ 

ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ 

δείχνει πραγματικό 

ενδιαφέρον για την 

επίλυση του. 

-1,17 1,372 

16 15/Διασφάλιση 

Οι πελάτες πρέπει 

να νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με 

τον Ε.Λ.Κ.Ε./ Οι 

πελάτες νιώθουν 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με 

τον Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ. 

-1,22 1,353 

17 5/Αξιοπιστία 

Όταν ένας Ε.Λ.Κ.Ε. 

υπόσχεται να 

παρέχει μία 

υπηρεσία, θα πρέπει 

να το κάνει/ Όταν ο 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ 

υπόσχεται να 

παρέχει μία 

υπηρεσία, το κάνει. 

-1,26 1,278 

18 2/Απτότητα 

Τα γραφεία ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε 

ΠαΜακ δείχνουν 

καθαρά και 

τακτοποιημένα. 

-1,27 1,427 

19 7/Αξιοπιστία 

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/ ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ παρέχει τις 

υπηρεσίες του 

σωστά από τη 

πρώτη φορά. 

-1,35 1,526 

20 10/Ανταπόκριση 

Οι υπάλληλοι ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ 

ενημερώνουν τον 

πελάτη τους σχετικά 

με το πότε θα 

-1,59 1,703 
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εξυπηρετηθεί το 

αίτημα του. 

21 1/Απτότητα 

Τα γραφεία ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε 

ΠαΜακ διαθέτουν 

σύγχρονο 

εξοπλισμό. 

-1,67 1,192 

22 4/Απτότητα 

Τα έντυπα ενός 

Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει 

να/του Ε.Λ.Κ.Ε 

ΠαΜακ έχουν 

ξεκάθαρη και 

ταυτόχρονα 

ελκυστική 

εμφάνιση. 

-1,8 1,442 

 

Πίνακας 4: Στατιστικά στοιχεία χασμάτων 

Στο παραπάνω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των χασμάτων ξεκινώντας από το 

μικρότερο προς το μεγαλύτερο χάσμα. Το μικρότερο χάσμα (0,11) καταγράφηκε στην 

Ερώτηση 3(Οι υπάλληλοι ενός Ε.Λ.Κ.Ε.  θα πρέπει να/ του Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ έχουν 

αξιοπρεπή εμφάνιση.) που ανήκει στη διάσταση «Απτότητα», ενώ το μεγαλύτερο (-1,8) 

εντοπίστηκε στην Ερώτηση 4 (Τα έντυπα ενός Ε.Λ.Κ.Ε. πρέπει να/του Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ 

έχουν ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση.) που ανήκει επίσης στη διάσταση 

«Απτότητα». 

3.8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

  Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι καλούνται να 

βαθμολογήσουν τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης ποιότητας της υπηρεσίας με τέτοιο 

τρόπο ώστε το σύνολο της βαθμολογίας να αθροίζει στο 100. Σύμφωνα με το βαθμό 

σημαντικότητας που αποδίδουν οι συμμετέχοντες εντοπίζονται εκείνες οι διαστάσεις, στις 

οποίες οι πελάτες του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια 

των συναλλαγών τους. Στο Πίνακα 5 καταγράφονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά 

φθίνουσα σειρά ως προς το μέσο όρο. 
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ΜΙΝ ΜΑΧ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

Διασφάλιση 15 60 27,77 8,40 

Αξιοπιστία 6 50 27,72 9,76 

Ανταπόκριση 5 30 17,53 6,22 

Ενσυναίσθηση 5 40 15,81 7,05 

Απτότητα 0 30 11,17 5,83 
 

Πίνακας 5: Ανάλυση βαθμού σημαντικότητας 

 Από τον ως άνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πελάτες του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαστάσεις ποιότητας «Διασφάλιση» και 

«Αξιοπιστία», με μέσους όρους 27,77 και 27,72 αντίστοιχα. Αντιθέτως, η διάσταση  

«Απτότητα» με μέσο όρο 11,17 καταλαμβάνει αρκετά μικρότερο βαθμό σημαντικότητας 

κατά τις συναλλαγές τους. Προκειμένου η Διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις 

θα πρέπει να εξεταστούν τόσο τα χάσματα όσο και ο βαθμός σημαντικότητας, ώστε να 

τεθούν προτεραιότητες. 

 

3.9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις, όπου στις τρεις πρώτες προσδιορίζονται η συχνότητα, το 

διάστημα και ο τρόπος επαφής τους με τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν 

στην ανάλυση της ενότητας 6.5 για τη διαμόρφωση του προφίλ των συμμετεχόντων.  Στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις εκτίμησαν το συνολικό επίπεδο ποιότητας και το βαθμό ικανοποίησης 

τους από την παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και το βαθμό, στον οποίο γνωρίζουν το πλαίσιο 

λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται η συχνότητα των απαντήσεων ανά 

ερώτηση, η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση. 

  
  

Συχνότητες 
 

Ν 

 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

 
ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) f(6) f(7) 

Εκτιμήστε το συνολικό 

επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ.  

0 1 3 15 31 40 10 100 5,36 1,02 
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Εκτιμήστε το συνολικό 

βαθμό ικανοποίησης σας 

από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ. 

2 0 4 17 30 38 9 100 5,23 1,16 

 Εκτιμήστε το βαθμό 
στον οποίο γνωρίζετε τον 
τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. 
ΠαΜακ για τα θέματα 
που σας αφορούν. 

2 0 11 30 32 21 4 100 4,69 1,15 

 

Πίνακας 6: Ανάλυση στοιχείων γενικών ερωτήσεων 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ως άνω πίνακα, η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

βαθμολόγησε με τιμές πάνω από την ουδέτερη θέση (4). Ειδικότερα για τις ερωτήσεις που 

αφορούν το συνολικό επίπεδο ποιότητας και το βαθμό ικανοποίησης παρατηρείται 

συγκέντρωση των απαντήσεων στη τιμή 6, ενώ οι μέσες τιμές διαμορφώθηκαν σε αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο, στο 5,36 και 5,23 αντίστοιχα. Αντιθέτως, στην ερώτηση που αφορά 

το κατά πόσο γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, το 62% των 

ερωτώμενων βαθμολόγησε από 4 έως 5, διαμορφώνοντας τη μέση τιμή στο 4,69, λίγο πάνω 

από την ουδέτερη θέση (4), ενώ μόνο το 4% γνωρίζει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της 

Υπηρεσίας. 

3.10: ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα 

να εκθέσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή/και για την έρευνα. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρατίθενται όλα τα σχόλια που καταγράφηκαν. 

Α/Α Σχόλια- Παρατηρήσεις 

1 Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και πολύ καλή συνεργασία. 

2 
Απαιτείται μία πιο επικαιροποιημένη και σύγχρονη εικόνα των εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται. 

3 
Αρκετά εύχρηστο το web rescom. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν κάποιες 

παραμετροποιήσεις για τη καλύτερη παρακολούθηση των διοικητικών/ οικονομικών 

ενεργειών. 

4 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. λειτουργεί με πολύ πολύπλοκο και γραφειοκρατικό τρόπο, χρειάζεται 

εκσυγχρονισμός και ορθολογισμός των υπηρεσιών του. 

5 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ παρά το συνολικό πλαίσιο που εισάγει υπερβολική 

γραφειοκρατία (όχι παραγόμενη από τον Ε.Λ.Κ.Ε.), καταβάλλει εξαιρετική 
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προσπάθεια για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα. 

6 

Απαιτείται καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή κοινών διαδικασιών και τρόπων 

αντιμετώπισης απ’ όλες τις υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. Συνεννόηση μεταξύ των 

γραφείων. 

7 

Θεωρώ πολύ σημαντική τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που 

ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά στις διοικητικές διαδικασίες, άσχετα με τους λόγους 

(π.χ. αλλαγές νόμων, διαδικασιών, απρόβλεπτες καταστάσεις κλπ.) Επίσης, την 

μείωση (κατά το δυνατόν) των γραφειοκρατικών αναγκών στις διοικητικές 

διαδικασίες. Τέλος, ο Ε.Λ.Κ.Ε. να λειτουργεί ως συνεργάτης και όχι ως κριτής. 

8 
Ακρίβεια στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στον προσδιορισμό του χρόνου 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

 

Πίνακας 7: Καταγεγραμμένα σχόλια και παρατηρήσεις. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 7, προκύπτει ότι οι πελάτες του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ εστιάζουν περισσότερο στη γραφειοκρατία που διέπει τις διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Απαιτούν απλούστευση των διαδικασιών, επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των εντύπων 

που χρησιμοποιούνται. Πολύ σημαντική είναι η ύπαρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας web 

rescom, μέσω της οποίας τους δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του διοικητικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Ωστόσο, ζητούν από τη διοίκηση να προβεί σε 

παραμετροποιήσεις της πλατφόρμας, ώστε να δοθούν δικαιώματα στους χρήστες για 

περισσότερες ενέργειες με στόχο τη καλύτερη διαχείριση των έργων τους. Πολλοί 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την οργάνωση, την ανταπόκριση και τη συνεργασία μεταξύ 

των υπαλλήλων του Ε.Λ.Κ.Ε., ενώ άλλοι εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους ζητώντας την 

εφαρμογή κοινών διαδικασιών και τρόπων αντιμετώπισης απ’ όλες τις υπηρεσίες του 

Ε.Λ.Κ.Ε. και ακρίβεια στο χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Συνοψίζοντας, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωσιακής 

κουλτούρας. Η μη ύπαρξη αυτής, δεν επιτρέπει τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου 

αναφοράς που συνδέει τους ανθρώπους ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας τον τρόπο 
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σκέψης, συμπεριφοράς και δράσης τους μέσα στον οργανισμό. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται 

αρνητικά η λειτουργία του οργανισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη παρεχόμενη 

υπηρεσία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αίσθημα της ανασφάλειας προς τον λήπτη της 

υπηρεσίας και να κλονίζεται η αξιοπιστία του οργανισμού.  

Επιπλέον, προς επιβεβαίωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, προσδίδεται μεγάλη 

σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα κατά τη διάρκεια παροχής μίας υπηρεσίας. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοπιστία ενός οργανισμού, άλλωστε 

οι υπάλληλοι ενός οργανισμού αποτελούν το προσωπικό επαφής με τον πελάτη. Ο εκάστοτε 

οργανισμός οφείλει να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων του, να 

καλλιεργήσει το αίσθημα της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της ενσυναίσθησης, 

υπό την προϋπόθεση ότι στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του. 

Αξιοσημείωτη είναι και η σημασία που προσδίδεται στα απτά χαρακτηριστικά μίας 

υπηρεσίας, όπως ο υπάρχων εξοπλισμός, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα, η ευκολία πρόσβασης 

στην απαιτούμενη πληροφόρηση μέσω διαδικτύου. Σημαντική είναι η επίδραση των ως άνω 

παραγόντων στη βελτίωση της ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς διευκολύνουν 

την αλληλεπίδραση παρόχου και λήπτη της υπηρεσίας, εξοικονομούν χρόνο, αυξάνουν την 

αποδοτικότητα των υπαλλήλων και κατά συνέπεια μεγιστοποιούν την ικανοποίηση των 

πελατών από την παρεχόμενη υπηρεσία.  

Ο απαντήσεις που δόθηκαν στα ερευνητικά ερωτήματα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι 

η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων 

που διαμορφώνουν την εμπειρία του πελάτη από τη προσφερόμενη υπηρεσία και ως εκ 

τούτου το βαθμό ικανοποίησης του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ είναι η βελτίωση των διαδικασιών για την κάλυψη των αναγκών των 

πολιτών/πελατών.  

 

4.2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ  

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ανταπεξέλθει 

στις αλλαγές που επιβάλλει το οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, άρχισε να στρέφεται 

ολοένα και περισσότερο σε νέα διοικητικά μοντέλα, εισάγοντας έννοιες του Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ (NPM) και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Η ικανοποίηση των 

πελατών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βελτίωσης των διαδικασιών του δημόσιου 
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τομέα. Με τον όρο ‘πελάτες’ νοούνται τόσο οι εσωτερικοί, δηλαδή οι πάροχοι της υπηρεσίας, 

όσο και οι εξωτερικοί πελάτες, δηλαδή οι αποδέκτες της υπηρεσίας. 

 Στη παρούσα διπλωματική, στη προσπάθεια να διερευνηθεί η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, χρησιμοποιήθηκε ως μελέτη 

περίπτωσης ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τη πλευρά του εξωτερικού πελάτη, δηλαδή του λήπτη της υπηρεσίας. Η 

έρευνα που διεξήχθη είχε ως στόχο τον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης των εξωτερικών 

πελατών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, εξετάζοντας τις πέντε διαστάσεις ποιότητας της υπηρεσίας με τη χρήση 

ερωτηματολογίου βασισμένου στη μεθοδολογία SERVQUAL, ένα δημοφιλές και ευρέως 

διαδεδομένο εργαλείο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα SERVQUAL 

μετρά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εκτίμησης των προσδοκιών και 

των αντιλήψεων των πελατών και παρέχει πληροφορίες για τα χάσματα που δημιουργούνται 

από την προσδοκώμενη και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βοηθητικό εργαλείο για τη διοίκηση ενός οργανισμού, προκειμένου να θέσει στόχους 

βελτίωσης βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων. 

Τα χάσματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για τη θέσπιση προτεραιοτήτων 

για τις επικείμενες αλλαγές. Ειδικότερα, ιδιαίτερη βαρύτητα κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στα 

αρνητικά χάσματα που απορρέουν από βαρύνουσες προσδοκίες, ενώ τα θετικά χάσματα 

δύναται να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα βελτίωσης (benchmarking). Επιπρόσθετα, στις 

όποιες ενέργειες βελτίωσης θα προβεί η διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη της την άποψη των 

πελατών ως προς τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις 

ποιότητας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με την Υπηρεσία. 

Εν κατακλείδι, με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, βάσει της ανάλυσης των 

συλλεχθέντων πληροφοριών που προηγήθηκε στο Κεφάλαιο 3, η μελέτη περίπτωσης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

κατέδειξε ότι το συνολικό επίπεδο ποιότητας της Υπηρεσίας και ο βαθμός ικανοποίησης των 

πελατών της κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Γεγονός, που προσμετρείται θετικά στην 

αξιοπιστία του δείγματος, είναι ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων έχει συχνή επαφή, 

περίπου 51-100 φορές ετησίως, με τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, ενώ το χρονικό διάστημα των 

συναλλαγών τους είναι μεγαλύτερο των τριών ετών.  

Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή 

αυτών να ξεπερνά τη τιμή 6 της κλίμακας Likert, για κάθε μία από τις πέντε διαστάσεις 

ποιότητας. Αντίστοιχα, οι αντιλήψεις των ερωτώμενων εντοπίζονται σε ικανοποιητικά 
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επίπεδα, με τη μέση τιμή αυτών να καταγράφεται γύρω από τη τιμή 5. Τα χάσματα που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι κατά βάση αρνητικά, με το μεγαλύτερο 

χάσμα (-1,80) να κάνει την εμφάνιση του στην ερώτηση σχετικά με την εικόνα των εντύπων 

που χρησιμοποιούνται κατά τις συναλλαγές με τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Αντιθέτως, θετικό χάσμα (0,11) 

εμφανίζεται ως προς την αξιοπρεπή εμφάνιση των υπαλλήλων του Ε.Λ.Κ.Ε..  

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που αναλύθηκαν προκύπτει ότι οι υπάλληλοι του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ εμφανίζονται ευγενικοί, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των 

πελατών τους και επιδιώκουν την αποφυγή λαθών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αρκεί, καθώς 

όπως γίνεται αντιληπτό από τα καταγεγραμμένα σχόλια των ερωτώμενων, αιτούνται κοινές 

διαδικασίες, οργάνωση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων της Υπηρεσίας. Το  

αποτέλεσμα της έλλειψης οργανωσιακής κουλτούρας είναι να επιδρά αρνητικά στην 

ασφάλεια που νιώθουν οι πελάτες κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με τον Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ.  

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα χάσματα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη 

διάσταση ποιότητας «Απτότητα». Ειδικότερα, απαιτείται εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος 

εξοπλισμού, επικαιροποίηση και απλούστευση των χρησιμοποιούμενων εντύπων, καθώς και 

παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας web-rescom, όπως προκύπτει από τις 

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, υφίσταται δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή 

ενημέρωση προς τους πελάτες ως προς τον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης των 

αιτημάτων τους, γεγονός που επιβαρύνει την αξιοπιστία της Υπηρεσίας. Ωστόσο, υπόψη 

πρέπει να ληφθεί ο βαθμός σημαντικότητας που αποδίδουν οι ερωτώμενοι σε κάθε μία 

διάσταση ποιότητας, οι οποίοι κατέδειξαν, με αμελητέα διαφορά μεταξύ τους, τις διαστάσεις 

«Διασφάλιση» και «Αξιοπιστία». 

Τέλος, από πλευράς των ερωτώμενων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της 

γραφειοκρατίας στις ακολουθούμενες διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ.  Να σημειωθεί ότι  

ο Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λειτουργία του έπεται από το 

εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, βάση του οποίου ορίζονται και οι ισχύουσες κάθε φορά 

διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το ως άνω αίτημα των πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να 

ικανοποιηθεί μέχρι του σημείου που εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Ολοκληρώνοντας, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να συνεισφέρει στη προσπάθεια  

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. Σε συνδυασμό, με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης που έχει ήδη τεθεί σε 

εφαρμογή, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας για αυτό-αξιολόγηση της διοίκησης, του 

ανθρώπινου δυναμικού, των δομών, πόρων και διαδικασιών, δίνεται η δυνατότητα στην 

οργάνωση να υιοθετήσει ένα σύστημα διοίκησης σύμφωνο με τις αρχές που ορίζει η 
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τέτοιες ενέργειες, 

όπως η αυτό-αξιολόγηση ενός οργανισμού, η έρευνα ικανοποίησης, θα πρέπει να 

επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε 1-2 χρόνια. Η Οργάνωση 

οφείλει να επικαιροποιεί τις διαδικασίες της και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, 

δεδομένου ότι λειτουργεί στο πλαίσιο ενός δυναμικού  περιβάλλοντος, ενώ  οι ανάγκες των 

πελατών της συνεχώς μεταβάλλονται. 

 

4.3: ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της έρευνας για τη μέτρηση ικανοποίησης των 

εξωτερικών πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ, η διοίκηση δύναται να ωφεληθεί από αυτή, 

αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες που θα βελτιώσουν τη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν την ύπαρξη αρνητικών χασμάτων στις 

21 από τις 22 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη 

βελτίωσης του Οργανισμού σε όλους τους τομείς.  

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις διαστάσεις 

«Διασφάλιση» και «Αξιοπιστία», δεδομένου ότι συγκέντρωσαν τον υψηλότερο βαθμό 

σημαντικότητας. Ειδικότερα, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί σε αναθεώρηση της 

οργανωσιακής της κουλτούρας, προκειμένου να επιτύχει ένα ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών, 

συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Τμημάτων της Υπηρεσίας. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται με την ύπαρξη ενός Οδηγού Διαχείρισης, όπου θα είναι καταγεγραμμένες όλες 

οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες, προκειμένου να μπορεί κανείς να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή. 

Επιπλέον, προτείνεται να καθιερωθούν συναντήσεις όλων των Τμημάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. σε 

τακτική βάση, ώστε να συζητούνται μείζονα ζητήματα της Υπηρεσίας, προάγοντας το πνεύμα 

της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, 

επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων και επικαιροποίηση των γνώσεων τους, 

δεδομένου του πολύπλοκου και μεταβαλλόμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 

λειτουργία του Οργανισμού. Ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων, 

μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης τους στα αιτήματα των πελατών, ενώ αυξάνεται η 

αξιοπιστία της Υπηρεσίας προς τους πελάτες της. 

Επιπρόσθετα, υπόψη της Διοίκησης θα πρέπει να ληφθούν τα χάσματα που 

προέκυψαν στη διάσταση ποιότητας «Απτότητα». Πολλοί ήταν οι ερωτώμενοι που έδειξαν να 

ενοχλούνται από τον υπάρχον εξοπλισμό, τα χρησιμοποιούμενα έντυπα και την ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση που παρέχει η Υπηρεσία. Σε μία προσπάθεια 
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εκσυγχρονισμού ο Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ προτείνεται να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του και να 

επικαιροποιήσει τα έντυπα του, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών του, καλύπτοντας την 

πληθώρα των αιτημάτων τους. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να εξελίξει την υπάρχουσα 

ιστοσελίδα του, αξιοποιώντας την ως ένα μέσο αξιόπιστης πληροφόρησης, με σκοπό να 

φτάνει στους υπάλληλους απευθείας το αίτημα προς διεκπεραίωση. Στο πλαίσιο αυτό, 

σημαντική είναι η ύπαρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας web-rescom, στην οποία 

αποτυπώνεται η διοικητική και οικονομική εικόνα των έργων του εκάστοτε πελάτη και η 

οποία παρέχει ένα φάσμα ενεργειών. Ωστόσο, αναγκαία κρίνεται η παραμετροποίηση αυτής 

με σκοπό τη διεύρυνση αυτού του φάσματος ενεργειών και άρα τη καλύτερη διαχείριση των 

υφιστάμενων έργων από πλευράς των πελατών. 

Συνοψίζοντας, με τη θέσπιση των σχετικών μέτρων ο Οργανισμός μπορεί να επιτύχει 

την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών του 

και άρα της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Συνεπώς, θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται ανάλογες έρευνες σε τακτά χρονικά διαστήματα από πλευράς του 

Οργανισμού, προκειμένου να αφουγκράζεται τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών του και να εναρμονίζεται με τις εξελίξεις του περιβάλλοντος σε κοινωνικό, 

οικονομικό, τεχνολογικό και ανταγωνιστικό επίπεδο. Πέραν όλων, αποτελεί και ένα μέσο 

επιβεβαίωσης ή απόρριψης προγενέστερων μέτρων που έχουν θεσπιστεί από τη Διοίκηση με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η συγκεκριμένη εργασία καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία ενισχύουν 

και επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα θεωρία, ενώ διερεύνησε με τη στατιστική ανάλυση, ως 

ένα βαθμό τα ερωτήματα που ανέκυψαν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει 

να διαχειριστούμε και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Παρόλο που καταβλήθηκε προσπάθεια για αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, 

αυτό δεν κατέστη δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις και αποτυπώνεται στη σύνθεσή του, καθώς 

δεν έχουν συμπεριληφθεί κατηγορίες πελατών, όπως οι προμηθευτές. Επίσης, πολύ μικρός 
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είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων από στελέχη Διαχειριστικών Αρχών. Από την άλλη, η 

δομή και η έκταση του ερωτηματολογίου οδήγησε κυρίως στην έντυπη διανομή και σε 

συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικό διάστημα εκπόνησης της παρούσας μελέτης δεν 

επέτρεψε τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού πελατών του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. Τέλος, το 

γεγονός ότι οι ερωτώμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής των απαντήσεων τους μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας πιθανόν να επηρέασε τις απαντήσεις τους. 

 

5.2: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Προκειμένου να ενισχυθεί η θεωρητική επιχειρηματολογία της συγκεκριμένης 

μελέτης μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα ήταν να ερωτηθούν εκ νέου οι πελάτες του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ σε μεταγενέστερο χρόνο για τις αντιλήψεις τους ως προς τη ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτή τη περίπτωση πιθανό να προέκυπταν αξιοσημείωτα 

στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση των παραγόντων, όπου η βελτίωση ενός παράγοντα 

θα προκαλούσε αλυσιδωτή αντίδραση και αποτελέσματα στους υπόλοιπους. Ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε, να γινόταν έλεγχος συσχετίσεων και διαφορών στις απαντήσεις και στα 

αποτελέσματα, σε σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας με τον Ε.Λ.Κ.Ε. που επιλέγουν οι 

διάφορες κατηγορίες πελατών. Ακόμη, να γίνει συσχέτιση συντελεστή  Pearson των 

χασμάτων, και ανάλυση Anova,  με σκοπό να διερευνηθεί αν τα χάσματα των πέντε 

διαστάσεων της ποιότητας εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με 

κάποιες από τις ποιοτικές μεταβλητές. 

 Τέλος αξίζει να τεθεί προς περαιτέρω μελλοντική έρευνα, η εξέταση της επιτυχίας 

μίας οργανωσιακής αλλαγής από την άποψη της χρηστικότητας-ευχρηστίας (usability) των 

νέων εισαγόμενων τεχνολογικών πρακτικών, σε σχέση και με όρους αποτελεσματικότητας 

και ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών. Η διερεύνηση της χρηστικότητας μίας 

τεχνολογίας σε σχέση με τις ανάγκες, την εμπειρία, και την προσβασιμότητα του χρήστη ή 

τους στόχους του οργανισμού, μέσα από διαδικασίες επαναξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης, μπορεί να αποφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση, και τη σωστή 

προσαρμογή της τεχνολογίας στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του οργανισμού. 
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Ο
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6.4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ     

     ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ      

     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

 Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου 

εξετάζει τη γνώμη σας σχετικά με τις 

υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει 

γενικότερα ένας  Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 

 

 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του 

ερωτηματολογίου αυτό που μας 

ενδιαφέρει είναι ο βαθμός, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει καλύτερα τις προσδοκίες 

σας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ενός «Ιδανικού Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας». 

 

Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό που 

πιστεύετε ότι θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζει έναν ιδανικό Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ως προς 

τα κάτωθι χαρακτηριστικά από το 1 

(διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ 

απόλυτα). 

 
διαφωνώ                    ούτε συμφωνώ                     συμφωνώ 
απόλυτα                     ούτε διαφωνώ                      απόλυτα                                                                                          

   

   1          2        3         4        5        6        7 

Αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου 

εξετάζει τη γνώμη σας σχετικά με τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του 

ερωτηματολογίου αυτό που μας ενδιαφέρει 

είναι ο βαθμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει 

καλύτερα την αντίληψη σας ως προς τις 

υπηρεσίες που λαμβάνετε από τον «Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

 

Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό που 

πιστεύετε ότι πράγματι αντικατοπτρίζει τον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προς τα 

κάτωθι χαρακτηριστικά από το 1 (διαφωνώ 

απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα). 

 

 
διαφωνώ                    ούτε συμφωνώ                         συμφωνώ 
απόλυτα                     ούτε διαφωνώ                           απόλυτα                                                       

   

   1        2         3         4        5        6         7 
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α/α ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

1 

Τα γραφεία ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να 

διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

  1        2       3        4        5       6       7 

Τα γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ 

διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό. 

 

1       2       3       4        5        6        7 

2 

Τα γραφεία ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να 

δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα. 

 

  1        2        3        4        5       6      7 

Τα γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ 

δείχνουν καθαρά και τακτοποιημένα. 

 

  1       2       3      4       5       6        7 

3 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση. 

 

  1        2       3      4        5      6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ» 

έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση. 

 

  1        2       3        4        5       6      7 

4 

Τα έντυπα ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να 

έχουν ξεκάθαρη και ταυτόχρονα 

ελκυστική εμφάνιση. 

 

  1        2       3      4       5       6        7 

Τα έντυπα του «Ε.Λ.Κ.Ε ΠαΜακ» έχουν 

ξεκάθαρη και ταυτόχρονα ελκυστική 

εμφάνιση. 

 

  1        2       3      4       5       6        7 

5 

Όταν ένας «Ε.Λ.Κ.Ε.» υπόσχεται να 

παρέχει μία υπηρεσία, θα πρέπει να το 

κάνει. 

 

  1       2       3       4       5       6        7 

Όταν ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» υπόσχεται να 

παρέχει μία υπηρεσία, το κάνει. 

 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

6 

Όταν ένας πελάτης έχει κάποιο 

πρόβλημα, ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να 

δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την 

επίλυση του. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Όταν ένας εξωτερικός πελάτης έχει 

κάποιο πρόβλημα, ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την 

επίλυση του. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να παρέχει τις 

υπηρεσίες του σωστά από τη πρώτη φορά. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» παρέχει τις 

υπηρεσίες του σωστά από τη πρώτη φορά. 

 

  1 2        3       4        5       6         7 

8 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να παρέχει τις 

υπηρεσίες του μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που υπόσχεται. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» παρέχει τις 

υπηρεσίες του μέσα στο χρονικό 

περιθώριο που υπόσχεται. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

9 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να επιδιώκει την 

απουσία λαθών στις συναλλαγές του. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» επιδιώκει την 

απουσία λαθών στις συναλλαγές του. 

 

  1        2       3        4         5       6        7       

10 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να ενημερώνουν τον πελάτη τους σχετικά 

με το πότε θα εξυπηρετηθεί το αίτημα 

του. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

ενημερώνουν τον πελάτη τους σχετικά με 

το πότε θα εξυπηρετηθεί το αίτημα του. 

 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

11 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα 

των πελατών τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 
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12 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν 

τους πελάτες τους όταν απευθύνονται σε 

αυτούς. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν τους 

πελάτες τους όταν απευθύνονται σε 

αυτούς. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

13 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να εξυπηρετούν τα αιτήματα των πελατών 

τους όσο απασχολημένοι κι αν είναι. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

εξυπηρετούν τα αιτήματα των πελατών 

τους όσο απασχολημένοι κι αν είναι. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

14 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες 

τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες 

τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

15 

Οι πελάτες θα πρέπει να νιώθουν 

ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τον 

«Ε.Λ.Κ.Ε.». 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι πελάτες νιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους με τον «Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ». 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

16 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να είναι ευγενικοί με τους πελάτες τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

είναι ευγενικοί με τους πελάτες τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

17 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να έχουν την κατάλληλη γνώση για να 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

έχουν την κατάλληλη γνώση για να 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 

πελατών τους. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

18 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στον κάθε πελάτη. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στον κάθε πελάτη. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

19 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού ενός 

«Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να είναι βολικές για 

τους πελάτες. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού του 

«Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» είναι βολικές για 

τους πελάτες. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

20 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή 

στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

παρέχουν εξατομικευμένη προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε πελάτη. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

21 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει να λειτουργεί με 

βάση το συμφέρον των πελατών. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Ο «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» λειτουργεί με βάση 

το συμφέρον των πελατών. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 
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22 

Οι υπάλληλοι ενός «Ε.Λ.Κ.Ε.» θα πρέπει 

να καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των πελατών. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

Οι υπάλληλοι του «Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ» 

καταλαβαίνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

πελατών. 

 

  1        2        3       4        5        6        7 

 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

  Παρακάτω καταγράφονται πέντε διαστάσεις/στοιχεία για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών που προσφέρει ένας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). 

Παρακαλούμε να σημειώσετε τον βαθμό σημαντικότητας που δίνετε σε κάθε 

διάσταση/στοιχείο, όταν αξιολογείτε την ποιότητα των υπηρεσιών του, με τέτοιο τρόπο ώστε 

το σύνολο της βαθμολογίας να αθροίζει στο 100. Όσο πιο σημαντική είναι για εσάς η κάθε 

μία από τις κάτωθι πέντε διαστάσεις, τόσο υψηλότερη θα είναι η βαθμολογία που θα της 

δώσετε. 

1. Εμφάνιση των εγκαταστάσεων, 

του εξοπλισμού και του 

προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε. 

                                         

                                  βαθμοί 

 

2. Ικανότητα παροχής των 

υπηρεσιών με αξιοπιστία και                                                                                                                                                          

ακρίβεια.    

                                                        

                                      βαθμοί 

 

3. Προθυμία παροχής βοήθειας και 

γρήγορης εξυπηρέτησης στον 

πολίτη.     

                                         

                                      βαθμοί 

 

4. Υπάλληλοι που διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις  και 

εμπνέουν εμπιστοσύνη.   

                                      βαθμοί 

 

5. Εκδήλωση προσωπικού 

ενδιαφέροντος και παροχή 

ιδιαίτερης προσοχής στις ανάγκες 

του κάθε πολίτη.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                    

 

                                  βαθμοί 

 

 

                                                  ΣΥΝΟΛΟ            100                    βαθμοί  
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Προσδιορίστε τη συχνότητα συναλλαγών σας με τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. 

a. Έχω έρθει σε επαφή μόνο μία φορά μέχρι στιγμής 

b. Έχω συναλλαγές κατά μέσο όρο ….. φορές το χρόνο 

 

2. Καθορίστε το χρόνο συναλλαγών σας με τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. 

a. Έχω συναλλαγές εδώ και ένα χρόνο 

b. Έχω συναλλαγές από 1 έως 3 χρόνια 

c. Έχω συναλλαγές περισσότερο από 3 χρόνια 

 

3. Προσδιορίστε τον τρόπο συναλλαγής σας με τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. 

a. Έχω προσωπική επαφή 

b. Η συναλλαγή μου γίνεται με διάφορους τρόπους εκτός από προσωπική επαφή 

(πχ. τηλέφωνο, email, κλπ)   

 

4. Εκτιμήστε το συνολικό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ.  

                            πολύ                                                                         πολύ 

  χαμηλό                                                                     υψηλό 

1              2           3           4           5           6          7 

 

5. Εκτιμήστε το συνολικό βαθμό ικανοποίησης σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠαΜακ. 

πολύ                                                                         πολύ 

χαμηλό                                                                     υψηλό 

1              2           3           4           5           6          7 

 

 

6. Εκτιμήστε το βαθμό στον οποίο γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΠαΜακ για τα θέματα που σας αφορούν. 

πολύ                                                                         πολύ 

χαμηλό                                                                     υψηλό 

1              2           3           4           5           6          7 
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Δ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Φύλο 

1. Άνδρας  

2. Γυναίκα 

 

Ηλικία 

1. 18 έως 30 

2. 31 έως 45 

3. 46 έως 60 

4. Πάνω από 60 

Μορφωτικό Επίπεδο 

1. Λύκειο 

2. ΑΕΙ/ΤΕΙ 

3. Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 

4. Άλλο 

Ιδιότητα – Επάγγελμα (Συμπληρώστε) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Σχόλια – Παρατηρήσεις (Προαιρετικά) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 


