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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει το επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών των εξουσιοδοτημένων συνεργείων αυτοκινήτων του νομού Θεσσαλονί-

κης. 

Έπειτα από μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και 

στους τρόπους μέτρησής της, διεξήχθη έρευνα σε εννέα συνεργεία με τα οποία είχε 

επιτευχθεί συνεργασία και στο παρελθόν. 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής και σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφία, σχεδιάστη-

κε και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο από τους πελάτες των συνεργείων αυτών. Το 

ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις αρχές του μοντέλου SERVQUAL (των Parasuraman, 

Zeithaml και Berry) για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς σε κά-

ποιες προτάσεις που διατύπωσε σε εργασία του ο μεταπτυχιακός φοιτητής Βάκιας 

Χρήστος (2006), στην οποία εργασία εξέθετε προτάσεις για δυνητικές υπηρεσίες που 

θα μπορούσαν να προσφέρουν τα συνεργία. 

Για την επεξεργασία των απαντήσεων υπολογίστηκαν οι δείκτες παρεχόμενων υπη-

ρεσιών για κάθε μια από τις πέντε διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL, βάση των 

οποίων εξήχθησαν τα συμπεράσματα και έγιναν οι ανάλογες προτάσεις. 

Με βάση τις αντιλήψεις των πελατών φαίνεται ότι οι υπηρεσίες που αφορούν την τε-

χνική υποστήριξη οχημάτων παρουσιάζουν αδυναμίες σε όλες τις διαστάσεις. Όμως, 

πρέπει να δοθεί άμεση προσοχή στις διαστάσεις Reliability (ικανότητα εκτέλεσης της 

εργασίας με ακρίβεια και υπευθυνότητα), Empathy (κατανόηση) και Assurance (αυ-

τοπεποίθηση).  
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Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 

 

1.1 Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της τη μελέτη της ποιότητας των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών των επίσημων συνεργείων αυτοκινήτων του νομού Θεσσαλονίκης.  

 

1.2 Τοποθέτηση του προβλήματος: κίνητρα διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευ-

νας 

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε πριν από δυο χρόνια και πραγματοποιείτε για τρίτη συνεχή 

χρονιά. Πέρα από τα αυτονόητα κέρδη που φέρνει η νέα γνώση, όμως, φέτος μπο-

ρούμε, για πρώτη φορά, να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα και για την εξέλιξη της 

αγοράς μέσα σε αυτά τα τρία έτη. Για την ακρίβεια, μπορούμε να μελετήσουμε: 

 

a. Τον διαδοχικό αντίκτυπο των πολιτικών που ενδέχεται να εφάρμοσαν οι επι-

χειρήσεις βάσει των προηγούμενων εργασιών,  

b. Την εξέλιξη των διαθέσεων των πελατών, βάσει των πολιτικών αυτών (περισ-

σότερο), αλλά και της εξέλιξης της κοινωνίας (λιγότερο), και 

c. Τη «φυσική» και διαδοχική αλλαγή που επήλθε στην αγορά από ανεξάρτη-

τους παράγοντες (Trend). 

 

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε συνδυασμό με τις προηγούμε-

νες έρευνες, αλλά και με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ίδιες οι επιχειρήσεις, θα 

βοηθήσουν στην ανάδειξη της σημαντικότητας τόσο της έρευνας αγοράς, όσο και της 

καλλιέργειας των σχέσεων πωλητή-πελάτη και της επιδίωξης της συνεχώς αυξανόμε-

νης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

1.3 Μεθοδολογία 

Η φετινή έρευνα διεξήχθη, όπως κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο 

που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες 2 χρονιές βάσει της κλίμα-

κας SERVQUAL. Φέτος, όμως, εισάχθηκε μια βασική αλλαγή. Με στόχο να συνδέ-

σουμε την κάθε διττή ερώτηση με τη βαρύτητα της διάστασής της καλύτερα και αμε-

σότερα, ώστε να σταθεί δυνατή η περαιτέρω ανάλυση, καταργήσαμε το δεύτερο μέ-

ρος του ερωτηματολογίου, και αντ’ αυτού  δημιουργήσαμε μια τρίτη ερώτηση για το 
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κάθε ζεύγος ερωτήσεων, η οποία καταγράφει τη σχετική σημαντικότητα (δηλ. τη βα-

ρύτητα) του κάθε ζητήματος για τον ερωτώμενο. 
 

1.3.1 Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας ήταν οι ίδιες 9 εταιρίες που συμμετείχαν τις προηγούμενες 2 

χρονιές. 

  

1.3.2 Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου 

Η έρευνα πεδίου διεξήχθη τις εργάσιμες μέρες δυο εβδομάδων (07-11 και 14-18 

Μαΐου 2007) στις εγκαταστάσεις των εννέα αντιπροσωπειών του δείγματος. 

 

Δημιουργήθηκαν ομάδες φοιτητών που αποτελούνταν από δυο άτομα η κάθε μια και 

σε κάθε αντιπροσωπεία καθημερινά βρίσκονταν δυο ομάδες, η μια τις ώρες 08:00-

12:00 και η άλλη 12:00-16:00.1 Από την μεριά του συνεργείου υπήρχε ένας υπεύθυ-

νος ο οποίος τοποθετούσε τους φοιτητές σε κατάλληλα σημεία ώστε να μην ενο-

χλούν, εξηγούσε στους πελάτες τον λόγο που υπήρχαν εκεί οι φοιτητές και τους πα-

ρότρυνε να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια. 

 

Στο τέλος της κάθε βάρδιας οι φοιτητές έπαιρναν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

μαζί τους και τα παρέδιδαν σε άτομα που είχαν οριστεί για αυτή την υποστηρικτική 

διαδικασία. 

 

Οι φοιτητές είχαν πάρει τις ανάλογες κατευθύνσεις από τον υπεύθυνο της έρευνας 

τόσο για τον τρόπο που θα συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια, όσο και για τη συμπε-

ριφορά τους στους χώρους που θα φιλοξενούνταν.2

 

Τέλος, ορίσθηκαν εννέα άλλοι φοιτητές, οι οποίοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 

της κάθε αντιπροσωπείας και σε συνάντησή τους με τον υπεύθυνο από τη μεριά της 

κάθε αντιπροσωπείας, επιβεβαίωναν ότι όλα έβαιναν όπως είχαν προγραμματιστεί. 

Επίσης ανάμεσα στα καθήκοντα τους ήταν και η συλλογή των ερωτηματολογίων (ό-

πως αναφέρθηκε παραπάνω), καθώς και το πέρασμα των αποτελεσμάτων αυτών σε 

έτοιμη βάση δεδομένων του SPSS. 

                                                           
1 Βλ. παράρτημα 
2 Βλ. παράρτημα. 
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1.3.3 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε τα στατιστικά προ-

γράμματα SPSS και Excel. Κατά τη μεθοδολογία ανάλυσης οι επιχειρήσεις μελετή-

θηκαν τόσο κάθε μια χωριστά, όσο και όλες μαζί συνολικά. 

 

Αρχικά υπολογίσθηκε τόσο για κάθε αντιπροσωπεία χωριστά όσο και για το σύνολό 

τους, ο μέσος όρος των αντιλήψεων και των προσδοκιών για κάθε διάσταση καθώς 

και ο μέσος όρος του βαθμού σημαντικότητας (βαρύτητα) κάθε διάστασης. Έπειτα, 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος των διαφορών μεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών 

(Gap=P-E), πάλι για κάθε διάσταση, ο οποίος πολλαπλασιάστηκε με την βαρύτητα 

της κάθε διάστασης και μας έδωσε τον δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν σε ποια διάσταση έχει πρόβλημα η κάθε επιχείρηση και σε 

ποια υπερτερεί. Επίσης εξετάζεται το αν αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά 

του συνόλου των επιχειρήσεων. 

 

1.4 Παρουσίαση των Εταιριών 

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες που δημοσιοποιούν οι εταιρίες που πήραν μέ-

ρος στην έρευνά μας για τον εαυτό τους, το service και τις υπηρεσίες τους μέσω των 

ιστοσελίδων τους. Για λόγους δεοντολογίας, οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν ανα-

φέρονται ονομαστικά αλλά έχουν κωδικούς αριθμούς από 1-9, ενώ οι αντιπροσωπείες 

που ανήκουν στο ίδιο όμιλο καταχωρούνται με τον αύξοντα αριθμό του ομίλου τους 

καθώς και τον δικό τους. Τέλος δεν διατίθενται οι διευθύνσεις των διαδικτυακών τους 

τόπων, για τους ίδιους αυτονόητους λόγου. 

 

Όμιλος 1 (Εταιρίες 1, 2, 3, και 5) 

Ο «όμιλος 1» ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα διαθέτει 23 σημεία πώλησης νέων 

αυτοκινήτων.  Με 8 καταστήματα, η «όμιλος 1» είναι ο μεγαλύτερος Επίση-

μος Έμπορος της «Εταιρίας 3», ενώ το ίδιο ισχύει και για την «Εταιρίας 2»για 

την οποία η εταιρία διαθέτει 7 καταστήματα. Η «όμιλος 1» είναι επίσης μέλος 

του δικτύου Επισήμων Εμπόρων της «Εταιρίας 1» (4 σημεία) και της «Εται-

ρίας 5». Τέλος, υπάρχουν 3 σημεία αποκλειστικής πώλησης μεταχειρισμένων 
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αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη εμπορική επωνυμία, που διαθέτουν περισσότερα 

από 2,500 αυτοκίνητα. 

 

Η «όμιλος 1» προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πριν αλλά και μετά την 

πώληση.  Με ένα εργατικό δυναμικό 100 περίπου άρτια εκπαιδευμένων τεχνι-

τών, εκτελεί με συνέπεια τις προγραμματισμένες συντηρήσεις του οχήματός 

σας, ενώ είναι σε θέση να επιλύσει και το οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προ-

κύψει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

 

 

«Εταιρίας 4» 

Εταιρία 

Η «Εταιρία 4» ιδρύθηκε το 1988, ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα 

το 1989 και από τότε είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος, για την Ελλάδα, 

όλης της γκάμας των επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων καθώς και 

των scooters της «Εταιρίας 4». Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο 72 Επίσημων 

Εμπόρων και 81 σημεία πώλησης, που καλύπτουν όλη την χώρα, προσφέρο-

ντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης, συντήρησης, ανταλλακτικών και 

αξεσουάρ. Στόχος της «Εταιρίας 4» είναι η διασφάλιση της υψηλής εικόνας 

ποιότητας και αξιοπιστίας που διαθέτει η «Εταιρίας 4» παγκοσμίως και για 

τον λόγο αυτό θέτει υψηλά στάνταρς ικανοποίησης των πελατών της πριν, κα-

τά την διάρκεια και μετά την πώληση. Σε αυτήν την κατεύθυνση η «Εταιρία 

4» επενδύει συνεχώς τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και στην ποιότητα του έμ-

ψυχου δυναμικού της. 

 

Εγκαταστάσεις – Θεσσαλονίκη 

Το 1998 ξεκίνησε την εμπορική του δραστηριότητα το υποκατάστημα Θεσ-

σαλονίκης, σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 

11.000 m², για την καλύτερη διανομή των αυτοκινήτων και εκπαίδευση του 

έμψυχου δυναμικού στην Βόρεια Ελλάδα. 

 

Γιατί να κάνετε το service σας στους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές; 

Μόνο το «Εταιρία 4» Service, μπορεί να σας εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσετε 

να απολαμβάνετε την οδήγηση με το αυτοκίνητό σας. Με αυστηρούς ελέγ-
 9



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

χους, προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό και διαγνωστικά εργαλεία, το συνε-

χώς εκπαιδευόμενο προσωπικό είναι στη διάθεσή σας, για να σας προσφέρει 

τις υπηρεσίες που απαιτείτε. Στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών 

ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές. 

 

Ποιότητα, ασφάλεια και επιδόσεις 

- Κάθε αυτοκίνητο έχει τα δικά του διαστήματα συντήρησης ανάλογα με 

τις τεχνικές του προδιαγραφές. Συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποι-

ούνται σε κάθε διάστημα συντήρησης. 

- Τα διαστήματα συντήρησης καθορίζονται ανάλογα με το τύπο του αυ-

τοκινήτου, του κινητήρα, της ηλικίας και των χιλιομέτρων που έχει δι-

ανύσει, καθώς και από τις συνθήκες χρήσης. 

- Προσφέρεται πλήρης αναφορά για τις εργασίες που πραγματοποιήθη-

καν και για αυτές που πρέπει να γίνουν στο μέλλον. 

- Έχει επιλέξει εξοπλισμό και εργαλεία, με τα πιο αυστηρά κριτήρια, 

δοκιμασμένα και εγκεκριμένα από την «Εταιρία 4». 

- Διαθέτει ένα δίκτυο που προσφέρει γνήσια ανταλλακτικά, που έχουν 

εγγύηση ενός έτους. 

 

Εξειδικευμένο Προσωπικό 

Στην «Εταιρία 4», η δέσμευσή μας στον πελάτη, για απόλαυση στην οδήγηση, 

γίνεται πράξη από την μεγάλη ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού, σε ένα ευ-

ρύ δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών σε όλη την Ελλάδα, δίπλα σας, 

ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συντήρησης του αυτοκινήτου σας. 

 

Επαγγελματίες της «Εταιρίας 4» 

Οι τεχνικοί που φροντίζουν το αυτοκίνητό σας, έχουν επιλεγεί ανάμεσα στους 

καλύτερους στο αντικείμενό τους και βρίσκονται υπό συνεχή εκπαίδευση. 

 

Τοποθετούν νέα ανταλλακτικά μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο, ενώ δί-

νουν επεξηγήσεις για τις εργασίες που έγιναν. 

 

Διαφάνεια 
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- Τιμές “πακέτο”, που περιλαμβάνουν κόστος ανταλλακτικών, εργασίας 

και την τεχνογνωσία  της «Εταιρίας 4». 

- Ανταγωνιστικές τιμές στους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές που 

συμμετέχουν σε προγράμματα προσφορών και εκπτώσεων. 

- Δωρεάν έλεγχοι ή εκτιμήσεις κατά περίπτωση. 

- Τιμοκατάλογος και προσφορές που συμπίπτουν με τα εκδιδόμενα πα-

ραστατικά (εκτός και αν για την εργασία απαιτήθηκε αποσυναρμολό-

γηση) 

 

Στην «Εταιρία 4», το αυτοκίνητό σας περνάει από Τεχνικό Έλεγχο πριν τα 

ΚΤΕΟ 

Οι έμπειροι τεχνικοί μας, θα προχωρήσουν σε έναν δωρεάν έλεγχο, για να σας 

δώσει μια αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης του αυτοκινήτου σας και να 

σας προτείνει τις απαραίτητες επισκευές. 

  

Τεχνικός έλεγχος πριν από επίσκεψη σε ΚΤΕΟ 

Μέσα σε 30 λεπτά, οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν έλεγχο στο αυτοκίνητό 

σας και θα σας παρέχουν: 

 

- Αναφορά από τον έλεγχο, δωρεάν  

- Εμπεριστατωμένη εκτίμηση για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας 

και πρόταση για τις επιδιορθώσεις. 

- Την εγγύηση του εξειδικευμένου προσωπικού  

- Αν το αυτοκινητό σας δεν περάσει τον έλεγχο ΚΤΕΟ, τότε θα σας α-

ποζημιώσουμε για την δεύτερο έλεγχο ΚΤΕΟ* 

 

* Ο έλεγχος ΚΤΕΟ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 8 μέρες από την πα-

ρέμβαση των τεχνικών μας. Κατά την διάρκεια του ελέγχου το αυτοκίνητό 

σας πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν έφυγε από το συνερ-

γείο μας. 

 

Όμιλος 2 (Εταιρίες 6 και 7) 

Ο «όμιλος 2» είναι από τις παλιότερες εταιρίες αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 

Ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων από το 1953, αρχικά ως εισαγωγέας 
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αυτοκινήτων εργοστασίου κατασκευής «Εταιρίες 6» για την Βόρεια Ελλάδα 

και αργότερα από το 1970, ως αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων της «Εταιρίες 

6» και από το 1975 και της «Εταιρίες 7». 

 

Από το 1976, η εταιρία μας άλλαξε νομική μορφή και έγινε Ανώνυμος Εται-

ρία. 

 

Είμαστε η εταιρία που έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις λιανικής επιβατικών «Ε-

ταιρίας 6» - «Εταιρίας 7» και επαγγελματικών «Εταιρίες 6», στην Βόρεια Ελ-

λάδα. 

 

Το προσωπικό της εταιρίας είναι περίπου 90 άτομα και συνεχώς εκπαιδεύο-

νται και εξειδικεύονται. Κάθε χρόνο επενδύουμε πάνω από 1.500 εργατοώρες 

και ποσό μεγαλύτερο των 150.000,00€ σε εκπαίδευση, ώστε να είμαστε σε 

θέση να παρέχουμε σε εσάς και το αυτοκίνητό σας τις καλύτερες υπηρεσίες. 

 

Έχουμε δύο ξεχωριστά συγκροτήματα. Ασχολούμαστε με εμπορία καινούρ-

γιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εμπορία ανταλλακτικών και αξε-

σουάρ, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μηχανουργεία, πλυντήρια, 

φανοποιείo, βαφείo. 

 

Οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων «Εταιρίας 6» επιβατικά και επαγ-

γελματικά στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 5.000 m 2 ,σε μια έκταση 6 

στρεμμάτων. Οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων «Εταιρίας 6» καθώς 

και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων CAR EXPERTS στεγάζονται 

σε νέα ιδιόκτητη μονάδα 3.800 m2 σε έκταση 6,5 στρεμμάτων. Το κτίριο της 

«Εταιρίας 7» είναι τύπου Hangar , κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα 

του εργοστασίου και εγκαινιάστηκε το 2001. 

 

Και τα δύο συγκροτήματα έχουν συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων «Εταιρίας 

6» & «Εταιρίας 7», με μηχανουργεία, διαγνωστικά κέντρα, Express Service , 

τμήματα PDI (προετοιμασίας αυτοκινήτων) και πλυντήρια αυτοκινήτων. Και 

από τα δύο συγκροτήματα γίνεται πώληση ανταλλακτικών και αξεσουάρ από 

τον πάγκο (χονδρική & λιανική). Πρόσθετα, υπάρχει φανοποιείο και βαφείο 
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και τμήμα κάλυψης εγγυήσεων Kulanz και επανορθωτικών εξορμήσεων των 

εργοστασίων της «Εταιρίας 6» και της «Εταιρίας 7». 

 

Έχουμε εφαρμόσει όλα τα ποιοτικά πρότυπα των εργοστασίων της «Εταιρίας 

6» και της «Εταιρίας 7», στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μας, στον 

τρόπο λειτουργίας των διάφορων τμημάτων και στην εκπαίδευση του προσω-

πικού μας. Μέσα στο 2004 πιστοποιηθήκαμε με το ISO 9001:2000 της TUV 

MS GmbH και σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα της μητρικής εταιρίας της 

«Εταιρίας 6» σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας μας. 

 

Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή προσωπική εξυπηρέτηση όλων των πε-

λατών μας και η σωστή παροχή υπηρεσιών.  

 

Express Service 

Σας πιέζει ο χρόνος και δεν θέλετε να παραμείνει το αυτοκίνητο σας , πολλές 

ώρες στο συνεργείο μας; Τώρα με το Express Service δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα. Απλά οδηγήστε μέχρι το συνεργείο μας και θα εξυπηρετηθείτε σε 

λιγότερο από μία ώρα και χωρίς να έχετε κλείσει ραντεβού προηγουμένως. 

 

Αυτοκίνητο Εξυπηρέτησης 

Έχετε ραντεβού στα συνεργείο μας και θέλετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας;  

 

Οι σύμβουλοι SERVICE και οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών με χαρά θα 

σας ενημερώσουν .για τις πραγματικές προσφορές των αυτοκινήτων εξυπηρέ-

τησης. 

 

Πιστοποίηση Του «Ομίλου 2» 

Η εταιρία μας εφαρμόζει και πληρεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστή-

ματος Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 9001:2000, του φορέα Πιστοποίησης της 

TUV Management Service GmbH . 

 

Ο «όμιλος 2» από το 2004 κατέχει το πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για όλες 

τις δραστηριότητές της :  
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- στις πωλήσεις αυτοκινήτων «Εταιρίας 7», στο service των αυτοκινή-

των «Εταιρίας 7» και στις πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων 

«Εταιρίας 7» 

 

- στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6», στο service ε-

πιβατικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6»και στις πωλήσεις ανταλλακτι-

κών επιβατικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6»,  

 

- στις πωλήσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6», στο 

service επαγγελματικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6»και στις πωλήσεις 

ανταλλακτικών επαγγελματικών αυτοκινήτων «Εταιρίας 6». 

 

 

«Εταιρία 9» 

Το 1982 η μεγάλη Γαλλική Αυτοκινητοβιομηχανία «Εταιρία 9» και συγκεκρι-

μένα ο διευθυντής της γενικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα αρχίζει συνερ-

γασία μέσω με την οικογένεια στην οποία ανήκει και σήμερα η εταιρία . Οι 

δραστήριοι γιοι μαζί με τον πατέρα τους οργανώνουν και διευθύνουν το ολο-

κληρωμένο συγκρότημα της «Εταιρία 9» με έκθεση, υπερσύγχρονο συνεργείο 

και τμήμα ανταλλακτικών. 

 

Η πάντα ευγενική εξυπηρέτηση, η άψογη συμπεριφορά και η μοντέρνα αντί-

ληψη σύμφωνα με τους νέους πια κανόνες της αγοράς έκαναν τη «Εταιρία 9» 

γνωστή ως μεγάλη επιχείρηση για την οποία μόνο θετικές απόψεις και κολα-

κευτικά σχόλια ακούγονται κάθε φορά που αναφέρεται. Η ανησυχία και η συ-

νεχής προσπάθεια για το τέλειο οδήγησαν ακόμη πιο ψηλά τους επιτυχημέ-

νους επιχειρηματίες. Έτσι το 1990 αγοράζουν το ιστορικό και διατηρητέο κτί-

ριο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.  

 

Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση αναπαλαιώνουν το κτίριο, δια-

μορφώνουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταβάλλοντας τερά-

στιες δαπάνες και στεγάζουν εκεί τη «Εταιρία 9». 
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Είναι γεγονός ότι και στις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές πόλεις, σπάνια συνα-

ντά κανείς τόσο οργανωμένη, σύγχρονη και ολοκληρωμένη επιχείρηση με α-

νάλογες εγκαταστάσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 

Οι πρώτες περιγραφές το χαρακτήρισαν ως «ναό» της «Εταιρία 9». Ο κόσμος 

των Γραμμάτων και των Τεχνών της Θεσσαλονίκης αλλά και όλοι οι φίλοι του 

αυτοκινήτου κυριολεκτικά αιφνιδιάστηκαν από το υπέροχο αποτέλεσμα. 

 

Τα εγκαίνια υπήρξαν μια από τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων 

χρόνων στον επιχειρηματικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Μια καινούρια εποχή 

άρχισε για το αυτοκίνητο, τον πιστό ίσως σήμερα φίλο και συνεργάτη που αν-

θρώπου. 

 

Η «Εταιρία 9» οπωσδήποτε αποτελεί τη μεγάλη εγγύηση σε αυτή τη σχέση 

του αυτοκινήτου και οδηγού στην πρωτεύουσα τη Μακεδονίας και γενικότερα 

στη Βόρεια Ελλάδα. 

 

 

Σημείωση: Δυστυχώς δεν βρέθηκε ιστοσελίδα για την «Εταιρία 8». 
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Κεφάλαιο 2:  Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί η έντονη αύξηση του τομέα των υπηρεσιών, 

μια τάση που πιθανότατα θα συνεχιστεί. Η παροχή των υπηρεσίας απαιτεί γενικά έ-

ντονη επαφή με τον πελάτη, ενώ ο έμπορος πρέπει να παρέχει την άριστη εξυπηρέτη-

ση πελατών για να πετύχει ή ακόμα και να επιζήσει σήμερα ενάντια στον επιθετικό 

προσανατολισμένο στους πελάτες ανταγωνισμό. 

 

Σήμερα, ο έλεγχος ποιότητας, δηλ. η ποιότητα των προϊόντων και των παρερχομένων 

υπηρεσιών, έχει χαρακτηριστεί ως το κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης.  

 

Στη σημερινή αγορά, πολλές εταιρίες παροχής υπηρεσιών πρέπει να κινητο-

ποιήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

επερχόμενες προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Μερικές από 

αυτές τις προκλήσεις συμπεριλαμβάνουν τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγω-

νισμό, τη συνεχή αύξηση των προσδοκιών των πελατών και τις παρελκόμενες 

απαιτήσεις των πελατών καθώς αυξάνεται η ποιότητα των παρερχομένων υ-

πηρεσιών, ο αντίκτυπος του ηλεκτρονικού εμπορίου στις υπηρεσίες, καθώς 

και η εισχώρηση των πληροφοριακών τεχνολογιών στην εκτέλεση των υπη-

ρεσιών (Bitner και άλλοι, 2000; Parasuraman και άλλοι, 1988).  Από αυτή τη 

σκοπιά , η ποιότητα εισαγάγει πολλές απαιτήσεις. Η πρώτη εξαρτάται από την 

ικανοποίηση των πελατών και τις συνέπειες της στην πίστη και το μερίδιο α-

γοράς. Η δεύτερη είναι η έννοια της ποιότητας και της διοίκησης της ποιότη-

τας των σχέσεων, και η έντονη έμφαση στην ποιότητα που αναφέρεται σαν το 

ουσιαστικό στοιχείο για το μάρκετινγκ και τη διοίκηση των πελατειακών σχέ-

σεων (Christopher και άλλοι, 1991). Συνεπώς, η επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της ποιότητας απαιτεί  την κατανόηση των απαιτήσεων 

της ποιότητας από την προοπτική των πελατών (Hansen and Bush, 1999). 

(Wong & Sohal, 2003)  

 

Απαραίτητη, λοιπόν, για την καταγραφή της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των πα-

ρερχομένων υπηρεσιών είναι κάποιο εργαλείο όπως το SERVQUAL. 
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Το SERVQUAL έχει σχεδιαστεί ώστε να μετρά την ποιότητα των υπηρεσιών 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από των πελάτη. Βασιζόμενοι σε πληροφορίες 

από συνεντεύξεις focus group, οι Parasuraman και άλλοι (1985), διέκριναν 

βασικές διαστάσεις που απεικονίζουν ιδιότητες των υπηρεσιών τις οποίες 

χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στην εκτίμηση της ποιότητας της υπηρεσίας 

όπως αυτή παρέχεται από εταιρίες παροχής υπηρεσιών. 

(Πετσάνη, 2006) 

 

Οι Parasuraman και άλλοι (1985) πρότειναν τρία θεμελιώδη ζητήματα, αφού 

εξέτασαν προηγούμενα γραπτά πάνω στις υπηρεσίες: 

1. η ποιότητα των υπηρεσιών είναι πιο δύσκολο για τον καταναλωτή να 

την εκτιμήσει από ότι αυτή των αγαθών, 

2. οι αντιλήψεις πάνω στην ποιότητα των υπηρεσιών προέρχονται από 

μια σύγκριση των προσδοκιών των καταναλωτών με την πραγματική 

εκτέλεση της υπηρεσίας, και  

3. οι εκτιμήσεις της ποιότητας δεν βασίζονται μονάχα στην έκβαση της 

υπηρεσίας, αλλά περιλαμβάνουν και εκτιμήσεις της διαδικασίας της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

Μια υπηρεσία υψηλής ποιότητας θα έπρεπε να εκτελείτε σε ένα επίπεδο που 

ανταποκρίνεται σε αυτό που ο καταναλωτής νοιώθει ότι πρέπει να προσφέρε-

ται. Το επίπεδο της απόδοσης που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει μια υπηρεσία 

υψηλής ποιότητας οροθετήθηκε ως προσδοκία του καταναλωτή (consumer 

expectations). Εάν η απόδοση ήταν κάτω των προσδοκόμενων, τότε οι κατα-

ναλωτές έκριναν την ποιότητα ως χαμηλή. 

(Parasuraman και άλλοι, 1988) 

 

Οι Parasuraman και άλλοι συνήγαγαν από την έρευνα τους το 1985 ότι οι κα-

ταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών συγκρίνοντας τις προσ-

δοκίες με την απόδοση σε δέκα βασικές διαστάσεις. 

(Πετσάνη, 2006) 

 

Πολλά από τα μέτρα μας αναπτύσσονται σχεδόν βάσει της ιδιοτροπίας του 

κάθε ερευνητή, δίχως την παραμικρή σκέψη εάν συσχετίζεται ή όχι σημαντικά 
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με μια ρητά εννοιολογική δήλωση των φαινομένων ή της εν λόγω μεταβλητής. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έννοιές μας δεν έχουν καμία ταυτότητα ε-

κτός από το όργανο ή τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να τις μετρή-

σουν. 

(Parasuraman και άλλοι, 1988) 

 

Σύμφωνα με τους Berry και άλλοι (1988), η ποιότητα των υπηρεσιών έχει γί-

νει ένας σημαντικός διαφοροποιητής και το ισχυρότερο ανταγωνιστικό όπλο 

που κατέχουν πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι κορυ-

φαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσπαθούν να διατηρήσουν μια ανώ-

τερη ποιότητα υπηρεσιών σε μια προσπάθεια να κερδηθεί η πίστη των πελα-

τών (Zeithaml, 1996), επομένως, η μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησεις 

παροχής υπηρεσιών σε μια αγορά καθορίζεται ουσιαστικά από τη δυνατότητά 

της να επεκτείνει και να διατηρήσει μια μεγάλη και πιστή βάση πελατών. 

 (Wong & Sohal, 2003) 

 

Οι επιχειρήσεις … στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών που 

προσφέρουν με τη χρήση του μοντέλου. Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 

εξασφαλίζει τη διατήρηση της θέσης τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

(Πετκάκη, 2006)  

 

2.1 Η σχετική επίδραση των εξωτερικών παραγόντων: Η έρευνα των Andaleeb 

και Basu 

Οι Andaleeb και Basu (1998) διατύπωσαν στην εργασία τους “Do warranties influ-

ence perceptions of service?” την πεποίθησή τους, ότι υπάρχει αντίκτυπος στο ποιοι 

παράγοντες του SERVQUAL θα διακριθούν ως οι σημαντικότεροι από τους πελάτες 

των συνεργείων, από το εάν το αυτοκίνητο καλυπτόταν από εγγύηση, ή όχι. Χρησι-

μοποίησαν τον SERVQUAL σε συνδυασμό με την προσέγγιση του Churchill (1979) 

προκειμένου να βρεθούν οι μετρητικές ικανότητές του και τις a-values του Cronbach 

για την για την εκτίμηση της εσωτερικής συγκρότησής του. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν 

μέσω ταχυδρομικής έρευνας. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι όταν δεν καλύ-

πτεται το όχημα από εγγύηση, τότε είναι σημαντικές οι διαστάσεις Empathy (κατανό-

ηση), Fairness (δικαιοσύνη) και Reliability (αξιοπιστία), ενώ όταν καλυπτόταν η Em-
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pathy (κατανόηση) μειωνόταν σε σημαντικότητα, ενώ αυξάνονταν οι Fairness (δικαι-

οσύνη) και Reliability (αξιοπιστία). Επιπλέον, διατύπωσαν ότι ο πάροχος των υπηρε-

σιών πρέπει να είναι δίκαιος, αξιόπιστος και ευαίσθητος προς τις διαθέσεις των πελα-

τών του. 

2.2 Αντίλογος και υπεράσπιση του SERVQUAL 

Στην εργασία τους “Assessment of the Three-Column Format SERVQUAL - An Ex-

perimental Approach”, οι Caruana και άλλοι εξετάζουν διεξοδικά το μοντέλο 

SERVQUAL και τις οποιεσδήποτε εκλείψεις του. Χρησιμοποιώντας γκρουπ ερωτώ-

μενων στους τους οποίους εκθέτουν σε διάφορες εκδοχές του βασικού μοντέλου του 

SERVQUAL, καταλήγουν σε συμπεράσματα για την εννοιολογική δομή του 

SERVQUAL συναρτήσει των αδυναμιών των ερωτώμενων να διακρίνουν εις βάθος 

μεταξύ των ερωτημάτων. 

Στην ερευνητική σημείωσή τους “Improving the measurement of service quality”, οι 

Brown και άλλοι (1993) επιχειρηματολόγησαν για την ανεπάρκεια του SERVQUAL 

και πρότειναν μια εναλλακτική μέθοδο για μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Βασικό τους επιχείρημα ήταν οι εννοιολογικοί περιορισμοί και προβληματισμοί που 

προέκυπταν από ένα ερευνητικό εργαλείο όπως SERVQUAL. 

Οι Parasuraman και άλλοι (1993) στο “More on improving service quality measure-

ment” απαντούν στο έργο των Brown και άλλοι (1993). Σε αυτή την ερευνητική ση-

μείωσή τους, οι Parasuraman και άλλοι, απαντούν στους ενδιασμούς των Brown και 

άλλοι, επιχειρηματολογώντας επί των πραγματικών περιορισμών του SERVQUAL 

και επεξηγώντας τα όρια των δυνατοτήτων του εις μάκρος, καταφέρνοντας, έτσι, να 

διασκεδάσουν τις όποιες υποψίες για την ανεπάρκεια του SERVQUAL και να απο-

σαφηνίσουν τα όρια των δυνατοτήτων του. 

 
2.3 Online service quality dimensions and their relationships with satisfaction: A 

content analysis of customer reviews of securities brokerage services.  

Η έρευνα των Yang και Fang (2004) επιδεικνύει την πολυμορφικότητα του 

SERVQUAL, αλλά και προβάλει καίρια επιχειρήματα για την ικανότητά του να δια-

κρίνει και να καταγράφει τη μορφή της αγοράς. 
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Η  έρευνα αυτή εστιάζει στην ποιότητα υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην ικανοποί-

ηση των πελατών στον κλάδο των online securities brokerage services. Ο συγκεκρι-

μένος κλάδος επιλέχθηκε γιατί είναι εντάσεως υπηρεσιών, ταχέως αναπτυσσόμενος 

και επιπλέον δεν υπάρχουν πολλές εμπειρικές έρευνες για αυτόν. Στηρίχθηκε στο μο-

ντέλο SERVQUAL (Parasuraman και άλλοι, 1988) και στην προσέγγιση του Johnston 

(1995) ο οποίος στηρίζεται σε 18 διαστάσεις ποιότητας (access, aesthetics, attentive-

ness, availability, care, cleanliness/tidiness, comfort, commitment, communication, 

competence, courtesy, flexibility, friendliness, functionality, integrity, reliability, re-

sponsiveness και security). Για τη συλλογή κριτικών από πελάτες του κλάδου έγιναν 

3 βήματα: 1. χρησιμοποιώντας πέντε μηχανές αναζήτησης έγινε επιλογή με κριτήρια 

ιστοσελίδων από τις ΗΠΑ που παρέχουν online κριτικές καταναλωτών. Τα κριτήρια 

αυτά ήταν τρία και συγκεκριμένα: η ιστοσελίδα να είναι ανεξάρτητη, να έχει ξεχωρι-

στή κατηγορία για τον κλάδο των online securities brokerage services και κριτικές να 

μπορούν να γραφτούν μόνο από πελάτες που έχουν επαληθεύσει τα στοιχεία τους και 

έχουν χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Προέκυψαν έτσι 7 ιστοσελίδες. 

2. εδώ χρησιμοποιήθηκαν πιο αυστηρά κριτήρια: ο αριθμός των κριτικών στην ιστο-

σελίδα να είναι μεγάλος, οι πελάτες να ενθαρρύνονται να στέλνουν τόσο θετικές όσο 

και αρνητικές κριτικές και τέλος αυτές οι κριτικές να είναι προσβάσιμες ελεύθερα. 

Έτσι κατέληξαν σε 2 ιστοσελίδες: gomez.com (που απευθύνεται σε κριτικές online 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) και epinion.com (που απευθύνεται σε πιο γενικές 

κριτικές προϊόντων). Το 3ο βήμα ήταν η επιλογή 5 από τους πιο «δυνατούς» brokers. 

Η επιλογή έγινε σύμφωνα με την κατάταξη του CNN (2001) για τους 21 κορυφαίους 

brokers. Αυτοί ήταν οι Fidelity Investment, Charles Schwab, TD Waterhouse, Ameri-

trade και E-Trade. Οι δύο τελευταίοι έχουν μόνο διαδυκτιακή υπόσταση, ενώ οι άλλοι 

τρεις είναι hybrid (ή click-and-brick) brokers. 

Η συλλογή των δεδομένων (κριτικών) έγινε το διάστημα 12-15 Ιανουαρίου του 2002 

όπου ερευνήθηκαν όλες οι κριτικές που είχαν γραφτεί από 1-11 Ιανουαρίου 2002. 

Μετά από φιλτράρισμα των κριτικών (αφαίρεση πολλαπλών μηνυμάτων από τον ίδιο 

αποστολέα, αφαίρεση μηνυμάτων από ανθρώπους μέσα στην αξιολογούμενη εταιρία, 

κτλ) χρησιμοποιήθηκαν 740 κριτικές με μέσο όρο λέξεων 124. Ακολούθησε κωδικο-

ποίηση των δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού Ethnograph v5.0 σε 59 κατηγορί-

ες, οι οποίες έγινε προσπάθεια να ομαδοποιηθούν με βάσει την υπάρχουσα βιβλιο-

γραφία. Συνολικά προέκυψαν 16 διαστάσεις και 52 ερωτήματα. (εκ των οποίων τα 18 

είναι μοναδικά για το διαδύκτιο). Responsiveness, Reliability, Competence, Access, 
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Credibility, Access, Courtesy, Continuous improvement, Communication, Service 

portfolio, Content, Timeliness, Security, Aesthetic ease of use System (σχεδιασμός 

ιστοσελίδας), System Reliability (πιθανά shutdowns) και System flexibility (συμβα-

τότητα με λειτουργικά συστήματα). Οι τρεις τελευταίες αφορούν μόνο το διαδύκτιο 

ενώ όλες οι άλλες (σύμφωνα με τους συγγραφείς) εφαρμόζονται και στο διαδύκτιο 

αλλά και στα παραδοσιακά κανάλια. Σε σχέση με παλαιότερες έρευνες, από αυτήν 

προέκυψαν 2 νέες διαστάσεις: continuous improvement και service portfolio. Με 

content analysis προέκυψε ότι η σημαντικότερη διάσταση ήταν η responsiveness.  

2.4 Χρήσιμοι Ορισμοί 

Ποιότητα  

Σύμφωνα με το ISO 9000 ποιότητα θεωρείται «Ο βαθμός στον οποίο μια ομά-

δα εγγενών χαρακτηριστικών πληρεί τα απαιτούμενα». 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Quality) 

 

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα 

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα είναι η κρίση του καταναλωτή σχετικά με τελειό-

τητα ή την ανωτερότητα ενός όντος (Zeithaml, 1987). Διαφέρει από την αντι-

κειμενική ποιότητα, είναι ένα είδος στάσης, και προέρχεται από τη σύγκριση 

των προσδοκιών και της αντιλαμβανόμενης απόδοσης. 

(Parasuraman και άλλοι, 1988) 

 
Customer loyalty 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την πελατειακή πίστη. Η πίστη αναφέρεται σε 

μια ευνοϊκή στάση προς κάποια ετικέτα η οποία συνοδεύεται και με την επα-

ναλαμβανόμενη αγορά της (Day, 1969), αναφέρεται σε μια σχέση μεταξύ της 

σχετική στάσης προς μια οντότητα και μια συμπεριφορά επαναλαμβανόμενης 

πελατείας (Dick and Basu, 1994), περιπτώσεις όπου η επαναλαμβανόμενη α-

γοραστική συμπεριφορά συνοδεύεται από έναν ψυχολογικό δεσμό (Jarvis and 

Wilcox, 1977) και προθέσεις και συμπεριφορές επαναλαμβανόμενης αγοράς. 

Προφανώς από τους παραπάνω ορισμούς, η πελατειακή πίστη γενικά έχει πε-

ριγραφεί ότι συμβαίνει όταν: 

.   αγοράζεται επαναλαμβανόμενα ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε βάθος χρό-

νου, και 
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.   διατηρεί ευνοϊκές συμπεριφορές προς ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, ή προς 

την εταιρία που προμηθεύει το αγαθό ή την υπηρεσία. 

(Wong & Sohal, 2003) 

  

Service Loyalty 

Η έννοια του loyalty construct έχει εξελιχθεί ανά τα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια 

η έρευνα γύρω από την πίστη εστίαζε στην πίστη προς τις ετικέτες (brand 

loyalty) όσων αφορούσε τα απτά αγαθά. Ο Cunningham (1956) όρισε την πί-

στη ετικετών απλά ως «Η αναλογία των αγορών ενός νοικοκυριού που δε-

σμεύονται στην ετικέτα (brand) που αγόραζε πιο συχνά». Ο Cunningham 

(1961) επρόκειτο να διευρύνει το φάσμα της ανάλυσης εστιάζοντας στην πί-

στη σε καταστήματα αντίθετα με την πίστη σε ετικέτες χρησιμοποιώντας τα 

ίδια μέτρα που χρησιμοποιούνταν νωρίτερα για τις ετικέτες. Με τον καιρό οι 

εστίαση συνέχισε να διευρύνεται, αντανακλώντας την ευρύτερη προοπτική 

του μάρκετινγκ να συμπεριλάβει και άλλα είδη πίστεως, όπως η πίστη προς 

τον πωλητή (vendor loyalty). 

(Caruana, 2002) 

 

Operations Manager 

Ο Operations Manager είναι o υπεύθυνος για την παραγωγή των αγαθών και υπηρε-

σιών και για την επιβεβαίωση του ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι αποδοτικές 

και αποτελεσματικές. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των πρώτων υλών, τη 

διανομή των αγαθών και των υπηρεσιών στους πελάτες, και την ανάλυση των συστη-

μάτων. 

(www.wikipedia.org) 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Με βάση την προηγούμενη ενότητα της μεθοδολογίας, κατά το στάδιο της ανάλυσης 

των δεδομένων έγιναν δυο t-test, 1) για τον μέσο όρο των διαστημάτων (GAPS, δηλ. 

P-E) της κάθε διάστασης και 2) για τα διαστήματα αφού εφαρμόσαμε και τις σχετικές 

βαρύτητες και βρέθηκε ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντικές. Αυ-

τό σημαίνει ότι οι πελάτες των συνεργείων ξεχωρίζουν στο μυαλό τους τις πέντε δια-

στάσεις του μοντέλου SERVQUAL. Από τον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι βαθμολο-

γούν υψηλότερα τη διάσταση Tangibles (εμπράγματα στοιχεία) (-0,42888), ενώ 

βαθμολογούν λιγότερο τη διάσταση Empathy (κατανόηση) (-0,73881).  

 

Αφού εφαρμόσουμε τις βαρύτητες, βλέπουμε ότι η υψηλότερα και χαμηλότερα βαθ-

μολογούμενες διαστάσεις είναι οι ίδιες, αλλά τώρα το κενό μεταξύ της χαμηλότερα 

βαθμολογούμενης διάστασης (Empathy (κατανόηση) ) και της αμέσως επόμενης 

(Reliability (αξιοπιστία) ) έχει μειωθεί σημαντικά, χωρίς όμως, να αλλάξει το απο-

τέλεσμα. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα για κάθε συνεργείο χωριστά. 

 
 
 

Test Value = 0 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
TANGIBLES -13,198 743 ,000 -,42888 -,4927 -,3651
RELIABILITY -20,829 737 ,000 -,69275 -,7580 -,6275
RESPONSIVENESS -12,748 735 ,000 -,49434 -,5705 -,4182
ASSURANCE -18,964 732 ,000 -,56730 -,6260 -,5086
EMPATHY -18,272 732 ,000 -,73881 -,8182 -,6594

Πίνακας 1: T-Test των διαστάσεων προ βαρύτητας. 
 

 Test Value = 0 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

          Lower Upper 
TANGIBLES*BARYTHTA -14,618 743 ,000 -3,95278 -4,4836 -3,4219
RELIABILITY*BARYTHTA -20,975 734 ,000 -6,65868 -7,2819 -6,0354
RESPONSIVENESS*BARYTHTA -13,090 733 ,000 -4,77313 -5,4890 -4,0573
ASSURANCE*BARYTHTA -19,040 732 ,000 -5,40528 -5,9626 -4,8479
EMPATHY*BARYTHTA -18,761 731 ,000 -6,81324 -7,5262 -6,1003

 
Πίνακας 2: T-Test των διαστάσεων κατόπιν βαρύτητας. 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.1 Αποτελέσματα συνεργείου Νο1 

Συνεργείο Νο1 Συνεργεία Total 

Διάσταση 

Βα-
ρύτη-
τα Ρ Ε (Ρ-Ε) Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ
τητα 

Ρ Ε (Ρ-Ε) Gap 
Βαρ.*
Gap 

Tangibles 17,00 5,69 6,13 -0,44 -7,46 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 23,75 6,15 6,72 -0,56 -13,38 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 17,52 5,90 6,18 -0,28 -4,96 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 18,30 6,19 6,67 -0,48 -8,70 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 21,61 5,65 6,23 -0,58 -12,44 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,92 6,38 -0,47     

  

6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   +-0,25 +-0,28       +-0,24 +-0,25    

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,67 – 

6,17 

6,11 – 

6,67    

5,80 – 

6,28 

6,33 – 

6,83   

  

Όπως παρατηρούμε στο συνεργείο 1 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιο-

πιστία) με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών (Βαρύτητα*gap) ίσο με -13,38, ενώ η κα-

λύτερη είναι η Responsiveness (ευαισθησία-ανταπόκριση) με αντίστοιχο δείκτη ίσο 

με -4,96. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου των συνεργείων το συνερ-

γείο 1 συμφωνεί ως προς την χειρότερη διάσταση, ενώ διαφωνεί ως προς την καλύτε-

ρη. 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 1 χρειά-

ζεται προσοχή στις διαστάσεις Empathy (κατανόηση) και Tangibles (εμπράγματα 

στοιχεία) των οποίων για το σύνολο των συνεργείων είναι καλύτερα, με τιμή -12,24 

και -6,13 αντιστοίχως, ενώ στο συνεργείο 1 βρίσκονται κάτω του μέσου όρου του συ-

νόλου με τιμές -12,44 και -7,46 αντιστοίχως, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισ-

σότερο αρνητικά αξιολογήσιμη υπηρεσία στις διαστάσεις αυτές (Διάγραμμα 1). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 1 είναι 6,11 – 6,67. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,13 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Empathy (5,65). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 1 είναι 6,46-6,83. Το αρνητι-

κό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,22 από το αρνητικό άκρο του 
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διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Tangibles (6,13). 

Αποτελέσματα συνεργείου 1

-7,46

-13,38

-4,96

-12,44

-8,7
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Διάγραμμα 1: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 1 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.2 Απ`οτελέσματα συνεργείου Νο2 

Συνεργείο Νο2 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,14 5,80 6,36 -0,56 -9,64 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,28 6,13 6,94 -0,81 -19,64 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,19 6,02 6,38 -0,36 -6,64 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 19,27 6,25 6,86 -0,61 -11,81 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,08 5,40 6,20 -0,80 -17,77 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,92 6,55 -0,63     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,34 0,33       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,71 – 

6,39 

6,31 – 

6,97    

5,90  – 

6,38 

6,40 - 

6,90   

Στο συνεργείο 2 η χειρότερη διάσταση είναι η Empathy (κατανόηση) με τιμή δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών -17,77, ενώ η καλύτερη είναι η Responsiveness (ευαισθη-

σία-ανταπόκριση) με αντίστοιχη τιμή -6,94. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 

συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 2 δεν συμφωνεί ούτε ως προς την χειρότερη 

διάσταση, ούτε ως προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2 σε όλες τις διαστάσεις ο δείκτης παρεχόμενων 

υπηρεσιών για το συνεργείο 2 βρίσκεται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών 

για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητι-

κά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις διαστάσεις.  

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 2 είναι 5,71 – 6,39. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,01 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Assurance 

(6,25). Το αρνητικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,19 από το αρ-

νητικό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της 

μεταβλητής Empathy (5,40). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 2 είναι 6,31 – 6,97. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,07 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Reliability 

(6,94). Το αρνητικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,9 από το αρνη-
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τικό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της με-

ταβλητής Empathy (6,20). 

Αποτελέσματα συνεργείου 2

-9,64

-19,64

-6,64

-17,77
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 2 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.3 Αποτελέσματα συνεργείου Νο3 

Συνεργείο Νο3 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε (Ρ-Ε) Gap 
Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,46 5,85 6,44 -0,59 -10,35 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,25 6,20 6,91 -0,72 -17,35 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,61 6,06 6,60 -0,54 -10,09 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 19,30 6,23 6,87 -0,63 -12,23 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 23,15 5,54 6,47 -0,93 -21,53 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,98 6,66 -0,68     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,28 0,22       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,81 - 

6,37 

6,49 - 

6,93    

5,90 - 

6,38 

6,40 - 

6,90   

 

Στο συνεργείο 3 η χειρότερη διάσταση είναι η Empathy (κατανόηση) με τιμή δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών -21,53, ενώ η καλύτερη είναι η Responsiveness (ευαισθη-

σία-ανταπόκριση) με αντίστοιχη τιμή -10,09. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 

συνόλου των συνεργείων το συνεργείο 3 δεν συμφωνεί ούτε ως προς την χειρότερη 

διάσταση, ούτε ως προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3 σε όλες τις διαστάσεις ο δείκτης παρεχόμενων 

υπηρεσιών για το συνεργείο 3 βρίσκεται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών 

για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητι-

κά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 3 είναι 5,81 - 6,37. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,09 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Empathy (5,54). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 3 είναι 6,49 - 6,93. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,09 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Reliability (6,91). 
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Αποτελέσματα συνεργείου 3
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Διάγραμμα 3: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 3 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.4 Αποτελέσματα συνεργείου Νο4 

Συνεργείο Νο4 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 16,80 5,92 6,12 -0,20 -3,40 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 23,88 6,07 6,82 -0,75 -18,02 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,37 5,80 6,50 -0,70 -12,81 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 18,81 6,09 6,75 -0,66 -12,51 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,14 5,46 6,23 -0,77 -17,03 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,87 6,49 -0,62     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,26 0,31       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,71 - 

6,23 

6,24 - 

6,86    

5,90 - 

6,38 

6,40 - 

6,90   

Στο συνεργείο 4 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιοπιστία) με τιμή δεί-

κτη παρεχόμενων υπηρεσιών -18,02, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγμα-

τα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή -3,40. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 4 συμφωνεί και ως προς την χειρότερη διάσταση και ως 

προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4 σε όλες τις διαστάσεις, εκτός της Tangibles (ε-

μπράγματα στοιχεία), ο δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 4 βρίσκε-

ται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα 

που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις 

άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 4 είναι 5,71 - 6,23. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,19 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Empathy (5,46). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 4 είναι 6,24 - 6,86. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,16 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής 

Tangibles (6,12). 
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Αποτελέσματα συνεργείου 4
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Διάγραμμα 4: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 4 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.5 Αποτελέσματα συνεργείου Νο5 

Συνεργείο Νο5 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,18 6,33 6,31 0,02 0,29 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,22 6,49 6,86 -0,37 -9,06 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,42 6,32 6,47 -0,15 -2,68 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 19,67 6,34 6,68 -0,35 -6,84 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 21,91 6,04 6,27 -0,23 -5,01 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    6,30 6,52 -0,22     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,16 0,25       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

6,21 - 

6,53 

6,33 - 

6,83    

5,90 - 

6,38 

6,40 - 

6,90   

Στο συνεργείο 5 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιοπιστία) με τιμή δεί-

κτη παρεχόμενων υπηρεσιών -9,06, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγματα 

στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή 0,29. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 5 συμφωνεί και ως προς την χειρότερη διάσταση και ως 

προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 5 σε όλες τις διαστάσεις ο δείκτης παρεχόμενων 

υπηρεσιών για το συνεργείο 5 βρίσκεται πάνω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών 

για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο θετικά  

αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 5 είναι 6,21 - 6,53. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,15 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Reliability 

(6,49). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 5 είναι 6,33 - 6,83. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,07 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Em-

pathy (6,27). 
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Αποτελέσματα συνεργείου 5
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Διάγραμμα 5: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 5 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.6 Αποτελέσματα συνεργείου Νο6 

Συνεργείο Νο6 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 16,90 5,76 5,94 -0,18 -3,01 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,11 6,00 7,08 -1,08 -25,93 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,57 5,87 6,55 -0,69 -12,74 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 19,30 6,10 6,88 -0,77 -14,89 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,30 5,46 6,31 -0,85 -18,92 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    5,84 6,55 -0,71     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,25 0,45       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  5,68 - 

6,18 
6,16 - 
7,06    5,90 - 

6,38 
6,40 - 
6,90   

Στο συνεργείο 6 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιοπιστία) με τιμή δεί-

κτη παρεχόμενων υπηρεσιών -25,93, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγμα-

τα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή -3,01. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 6 συμφωνεί και ως προς την χειρότερη διάσταση και ως 

προς την καλύτερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 6 σε όλες τις διαστάσεις, εκτός της Tangibles (ε-

μπράγματα στοιχεία), ο δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 6 βρίσκε-

ται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα 

που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις 

άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 6 είναι 5,68 - 6,18. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,22 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Em-

pathy (5,46). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 6 είναι 6,16 - 7,06. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,16 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Reliability 

(7,08). Το αρνητικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,24 από το αρ-
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νητικό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της 

μεταβλητής Tangibles (5,94). 

Αποτελέσματα συνεργείου 6
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Διάγραμμα 6: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 6 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.7 Αποτελέσματα συνεργείου Νο7 

Συνεργείο Νο7 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.*  
Gap 

Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,65 6,32 6,28 0,04 0,69 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,76 6,25 6,93 -0,68 -16,85 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,54 6,16 6,54 -0,38 -6,99 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 19,13 6,38 6,89 -0,51 -9,78 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,40 5,59 6,37 -0,78 -17,44 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    6,14 6,60 -0,46     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,32 0,30       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,96 - 

6,60 

6,36 - 

6,96    

5,90 - 

6,38 

6,40 - 

6,90   

Στο συνεργείο 7 η χειρότερη διάσταση είναι η Empathy (κατανόηση) με τιμή δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών -17,44, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγματα 

στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή 0,69. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 7 συμφωνεί ως προς την καλύτερη διάσταση και δια-

φωνεί ως προς την χειρότερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 7 σε όλες τις διαστάσεις, εκτός της Tangibles (ε-

μπράγματα στοιχεία), ο δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 7 βρίσκε-

ται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα 

που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις 

άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 7 είναι 5,96 - 6,60. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,22 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Assurance 

(6,38). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 7 είναι 6,36 - 6,96. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,06 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Reliability 

(6,93). Το αρνητικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,04 από το αρ-
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νητικό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της 

μεταβλητής Tangibles (6,28). 

Αποτελέσματα συνεργείου 7
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Διάγραμμα 7: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 7 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.8 Αποτελέσματα συνεργείου Νο8 

Συνεργείο Νο8 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ-

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,51 6,48 6,24 0,24 4,19 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 23,58 6,48 6,80 -0,32 -7,52 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 17,42 6,15 6,18 -0,03 -0,44 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 18,77 6,43 6,75 -0,32 -6,03 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,04 6,00 6,24 -0,24 -5,24 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    6,31 6,44 -0,13     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,22 0,30       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  6,17 - 

6,61 
6,19 - 
6,79    5,90 - 

6,38 
6,40 - 
6,90   

Στο συνεργείο 8 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιοπιστία) με τιμή δεί-

κτη παρεχόμενων υπηρεσιών -7,52, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγματα 

στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή 4,19. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 8 συμφωνεί και ως προς την καλύτερη διάσταση και 

διαφωνεί ως προς την χειρότερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 8 σε όλες τις διαστάσεις ο δείκτης παρεχόμενων 

υπηρεσιών για το συνεργείο 8 βρίσκεται πάνω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών 

για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο θετικά  

αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 8 είναι 6,17 - 6,61. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,23 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω των μεταβλητών Tangibles 

(6,48) και Reliability (6,48). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 8 είναι 6,19 - 6,79. Το αρνη-

τικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,21 από το αρνητικό άκρο του 

διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω της μεταβλητής Re-

sponsiveness (6,18). 
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Αποτελέσματα συνεργείου 8
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Διάγραμμα 8: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 8 και στο σύνολο των 

συνεργείων 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

3.9 Αποτελέσματα συνεργείου Νο9 

Συνεργείο Νο9 Συνεργεία Total 

Διάσταση 
Βαρύ- 

τητα Ρ Ε 
(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Βαρύ- 
τητα Ρ Ε 

(Ρ-Ε) 
Gap 

Βαρ.* 
Gap 

Tangibles 17,02 6,33 6,32 0,01 0,11 14,79 6,05 6,47 -0,41 -6,13 

Reliability 24,05 6,24 6,91 -0,67 -16,09 20,74 6,22 6,89 -0,66 -13,74 

Responsiveness 18,55 5,96 6,53 -0,57 -10,66 15,71 6,03 6,44 -0,41 -6,45 

Assurance 18,91 6,35 6,86 -0,51 -9,73 16,40 6,26 6,80 -0,54 -8,84 

Empathy 22,05 5,73 6,32 -0,59 -13,10 19,10 5,65 6,29 -0,64 -12,24 

Σταθμισμένη 
μέση τιμή    6,12 6,59 -0,47     6,04 6,58 -0,53   

Std.Deviation   0,27 0,28       0,24 0,25     

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΜΕ α=0,05  

5,95 - 

6,49 

6,38 - 

6,94    

5,90 - 

6,38 

6,40 - 

6,90   

Στο συνεργείο 9 η χειρότερη διάσταση είναι η Reliability (αξιοπιστία) με τιμή δεί-

κτη παρεχόμενων υπηρεσιών -16,09, ενώ η καλύτερη είναι η Tangibles (εμπράγμα-

τα στοιχεία) με αντίστοιχη τιμή 0,01. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του συνόλου 

των συνεργείων το συνεργείο 9 συμφωνεί και ως προς την καλύτερη διάσταση και 

διαφωνεί ως προς την χειρότερη. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 9 σε όλες τις διαστάσεις, εκτός της Tangibles (ε-

μπράγματα στοιχεία), ο δείκτης παρεχόμενων υπηρεσιών για το συνεργείο 9 βρίσκε-

ται κάτω του δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των συνεργείων, πράγμα 

που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο αρνητικά αξιολογήσιμες υπηρεσίες σε όλες τις 

άλλες διαστάσεις. 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των αντιλήψεων των πελατών του συνεργείου 9 είναι 5,95 - 6,49. Το θετικό 

άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,04 από το θετικό άκρο του διαστή-

ματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω των μεταβλητών Assurance 

(6,35). 

Το διάστημα εμπιστοσύνης των τιμών με συντελεστή αβεβαιότητας α=0,05 στην πε-

ρίπτωση των προσδοκιών των πελατών του συνεργείου 9 είναι 6,38 - 6,94. . Το θετι-

κό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,11 από το θετικό άκρο του δια-

στήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω των μεταβλητών Reli-

ability (6,91). Το αρνητικό άκρο του διαστήματος αυτού παρεκκλίνει κατά 0,02 από 
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το αρνητικό άκρο του διαστήματος εμπιστοσύνης του συνόλου των συνεργείων λόγω 

της μεταβλητής Tangibles (6,32) και Empathy (6,32). 

Αποτελέσματα συνεργείου 9

0,11

-16,09

-10,66

-13,1

-9,73

-6,13 -6,45
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Total

 
Διάγραμμα 9: Σύγκριση δεικτών παρεχόμενων  υπηρεσιών ανά διάσταση ανάμεσα στο συνεργείο 9 και στο σύνολο των 

συνεργείων 

 

3.10 Αποτελέσματα για το σύνολο των συνεργείων  

Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται συνολικά η εικόνα των δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών 

όλων των διαστάσεων και για όλα τα συνεργεία.  

Παρατηρούμε ότι στη διάσταση Tangibles (εμπράγματα στοιχεία), το συνεργείο με 

την μικρότερη απόδοση είναι το Νο3 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -

10,35, ενώ αυτό με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο8 με δείκτη παρεχόμενων 

υπηρεσιών ίσο με 4,19. Επίσης τα συνεργεία Νο4 (-3,4), Νο5 (0,29), Νο6 (-3,01), Νο7 

(0,69), Νο8 (4,19) και Νο9 (0,11) παρουσιάζουν θετική αξιολογήσιμη υπηρεσία στη 

διάσταση αυτή αφού οι δείκτες τους είναι καλύτεροι από το δείκτη παρεχόμενων υ-

πηρεσιών του συνόλου των συνεργείων (-6,13). 

Στη διάσταση Reliability (αξιοπιστία), το συνεργείο με την μικρότερη απόδοση είναι 

το Νο6 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -25,93, ενώ αυτό με την 

μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο8 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -7,52. 

Επίσης τα συνεργεία Νο1 (-13,38), Νο5 (-9,06) και Νο8 (-7,52) παρουσιάζουν θετική 

αξιολογήσιμη υπηρεσία στη διάσταση αυτή αφού οι δείκτες τους είναι καλύτεροι από 

το δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών του συνόλου των συνεργείων (-13,74). 

Στη διάσταση Responsiveness (ευαισθησία-ανταπόκριση), το συνεργείο με την 

μικρότερη απόδοση είναι το Νο4 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -12,81, 
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ενώ αυτό με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο8 με δείκτη παρεχόμενων 

υπηρεσιών ίσο με -0,44. Επίσης τα συνεργεία Νο1 (-4,96), Νο5 (-2,68) και Νο8 (-0,44) 

παρουσιάζουν θετική αξιολογήσιμη υπηρεσία στη διάσταση αυτή αφού οι δείκτες 

τους είναι καλύτεροι από το δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών του συνόλου των 

συνεργείων (-6,45). 

Στη διάσταση Assurance (αυτοπεποίθηση), το συνεργείο με την μικρότερη απόδοση 

είναι το Νο4 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -12,51, ενώ αυτό με την 

μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο8 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -6,03. 

Επίσης τα συνεργεία Νο5 (-6,84) και Νο8 (-6,03) παρουσιάζουν θετική αξιολογήσιμη 

υπηρεσία στη διάσταση αυτή αφού οι δείκτες τους είναι καλύτεροι από το δείκτη 

παρεχόμενων υπηρεσιών του συνόλου των συνεργείων (-8,84). 

Τέλος, στη διάσταση Empathy (κατανόηση), παρατηρούμε ότι το συνεργείο με την 

μικρότερη απόδοση είναι το Νο3 με δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών ίσο με -21,53, 

ενώ αυτό με την μεγαλύτερη απόδοση είναι το Νο5 με δείκτη παρεχόμενων 

υπηρεσιών ίσο με -5,01. Επίσης τα συνεργεία Νο5 (-5,01) και Νο8 (-5,24) 

παρουσιάζουν θετική αξιολογήσιμη υπηρεσία στη διάσταση αυτή αφού οι δείκτες 

τους είναι καλύτεροι από το δείκτη παρεχόμενων υπηρεσιών του συνόλου των 

συνεργείων (-12,24). 
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Αποτελέσματα συνεργείου 1
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Διάγραμμα 10: Συνολικός συγκριτικός πίνακας δεικτών παρεχόμενων υπηρεσιών για όλα τα συνεργεία και για όλες τις διαστάσεις 
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και Διοικητικές Υποδείξεις  

 

4.1 Συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας 
 

Παραπάνω είδαμε πως οι πελάτες , κατά μέσο όρο, αξιολόγησαν αρνητικά τις υπηρε-

σίες των εννέα συνεργείων και κατ’ επέκταση του κλάδου. Συνάγουμε, λοιπόν, ότι 

υπάρχει χώρος για βελτίωση στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, τα συνεργεία. 

Κατά μέσο όρο οι πελάτες έδωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη διάσταση 

Tangibles (εμπράγματα στοιχεία) (-6,13) και ακολουθούν οι Responsiveness (ευαι-

σθησία-ανταπόκριση) (-6,45) και Assurance (αυτοπεποίθηση) (-8,84). Οι διαστάσεις 

Reliability (αξιοπιστία) (-13,74) και Empathy (κατανόηση) (-12,24) συγκέντρωσαν 

τις χαμηλότερες βαθμολογίες. 

 

4.2 Διοικητικές υποδείξεις 

Παρακάτω γίνεται λόγος για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών. Παρατίθενται τρεις υποδείξεις από πρόσφατη βιβλιογραφία πάνω στο σχεδια-

σμό των υπηρεσιών και τη διοίκηση της ποιότητας και των πελατειακών σχέσεων. 

 

4.2.1 Βήματα προς την Διαχείριση Αξίας Πελατών (Customer Value Manage-

ment) 

Προκειμένου να υπάρξει βελτίωση υπάρχουν βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν 

με συστηματικότητα. Η εταιρία Συμβούλων επιχειρήσεων Customer Value, Inc. προ-

τείνει τα εξής. 
 

Βήματα προς την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης α-

ξίας πελατών 

• Επιλέξτε έναν high level executive champion. Προσδιορίστε ποιος θα κά-

νει την εργασία – εκπαιδεύοντας διοικητικούς υπαλλήλους, πραγματο-

ποιώντας αρχικές μελέτες, θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις, κ.λπ. 

• Αποφασίστε σχετικά με την οργανωτική τοποθέτηση. Έχουν δομηθεί απο-

τελεσματικά συστήματα στο μάρκετινγκ, στην ικανοποίηση πελατών, και 

στις λειτουργίες επιχειρησιακής βελτίωσης. Μερικά συστήματα συγκε-

ντρώνουν τη δύναμη στο εταιρικό επίπεδο, άλλα πάλι την αποκεντρώνουν, 

όντας συντονισμένα  στο επίπεδο τμήματος ή επιχειρησιακής μονάδας. 
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• Εκπαιδεύστε τους βασικούς φορείς. 

o Κάντε εσωτερικά σεμινάρια για να αυξήσετε στην συνείδηση των 

στελεχών τη σημασία της διαχείρισης της αξίας των πελατών. 

• Τρέξτε μια πειραματική μελέτη για μια ή περισσότερες βασικές επιχειρη-

σιακές μονάδες. 

(Customer Value, Inc., The Customer Value, Satisfaction, and Loyalty Network, 

2005) 

 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή στην οργάνωση υπηρεσιών που συχνά παραβλέπεται από 

τους περισσότερους Operations Managers είναι και η Χωρική Διάταξη Υπηρεσιών 

(Servicescapes), όπως αυτή περιγράφεται από τους Heizer & Render στο βιβλίο τους 

“Principles of OPERATIONS MANAGEMENT”. 

 

4.2.2 Servicescapes (Χωρική Διάταξη Υπηρεσιών) 

Αν και ο κύριος στόχος της λιανικής χωρογραφίας είναι να μεγιστοποιηθεί η κερδο-

φορία μέσω της έκθεσης του προϊόντος, υπάρχουν και άλλες πτυχές της υπηρεσίας 

που εξετάζουν οι διευθυντές. Ο όρος servicescape περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 

χώρου όπου παραδίδεται η υπηρεσία και το πώς τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν μια 

ανθρωπιστική επίδραση στους πελάτες και τους υπαλλήλους. Για  να παρέχει μια κα-

λή χωρική διάταξη υπηρεσιών, η επιχείρηση πρέπει να υπολογίσει αυτά τα τρία στοι-

χεία:  

 

1. Οι συνθήκες στο άμεσο περιβάλλον, δηλ. χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο 

βάθος όπως ο φωτισμός, ο ήχος, η οσμή, και η θερμοκρασία του χώρου. Όλα 

αυτά επιδρούν στους εργαζομένους και τους πελάτες και μπορούν να έχουν 

επιπτώσεις στο πόσο ξοδεύεται και πόση ώρα ένα πρόσωπο μένει εντός του 

κτιρίου.  

 

2. Η χωρική διάταξη και λειτουργικότητα, η οποία αφορά που περιλαμβάνουν 

τον σχεδιασμό πορειών κυκλοφορίας των πελατών, χαρακτηριστικά διαδρό-

μων (όπως το πλάτος, η κατεύθυνση, η γωνία, και οι αποστάσεις των ραφιών), 

και ομαδοποίηση προϊόντων.  
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3. Σημάδια, σύμβολα,  και τεχνουργήματα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά του 

σχεδίου ενός κτιρίου που χαίρουν κοινωνικής σημασίας (όπως οι καλυμμένες 

με τάπητα περιοχές ενός πολυκαταστήματος το οποίο ενθαρρύνει τους αγορα-

στές να επιβραδύνουν και να κοιτάξουν).  

 

 

Παραδείγματα καθενός από αυτά τα τρία στοιχεία του servicescape είναι:  

 

Περιβαλλοντικές συνθήκες  Τα καλά εστιατόρια με τα λινά τραπεζο-

μάντιλα και την ατμόσφαιρα των κεριών, 

οι μυρωδιές του φούρνου του “Mrs. 

Field's Cookie bakery” που διαπερνούν 

ένα εμπορικό κέντορ.  

 

Σχεδιάγραμμα / λειτουργία   Οι μακριοί διάδρομοι και τα ψηλά ράφια 

στην “Κroger”.  

 

Σχέδια, σύμβολα, και τεχνουργήματα Ο «χαιρετιστής» στην είσοδο των Wal-

Mart, ο τοίχος με τις κιθάρες των Hard 

Rock Cafe.  

 

Πολύ σημαντική επίσης είναι και η Συνολική Διαχείριση Ποιότητας - TOTAL 

QUALITY MANAGEMENT ή TQM, μια εκτενής μεθοδολογία με σκοπό την συλλο-

γική αντιμετώπιση των ζητημάτων της ποιότητας. 

(Heizer & Render, 2006) 

 

4.2.3 Συνολική Διαχείριση Ποιότητας (Total Quality Management – TQM) 

Η συνολική διαχείριση ποιότητας (TQM) αναφέρεται σε μια ποιοτική έμφαση που 

καλύπτει ολόκληρο τον οργανισμό, από τον πελάτη μέχρι τον προμηθευτή. Το TQM 

τονίζει μια δέσμευση από τη διοίκηση να υπάρξει μια συνεχόμενη διεπιχειρησιακή 

κίνηση προς την τελειότητα σε όλες τις πτυχές των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

είναι σημαντικές στον πελάτη.  
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Το TQM είναι σημαντικό επειδή οι ποιοτικές αποφάσεις επηρεάζουν κάθε μιας από 

τις 10 αποφάσεις που λαμβάνονται από τους operations managers. Κάθε μια από ε-

κείνες τις 10 αποφάσεις εξετάζει κάποια πτυχή του προσδιορισμού και της ικανοποί-

ησης των προσδοκιών πελατών. Η ικανοποίηση των προσδοκιών εκείνων απαιτεί έμ-

φαση στο TQM προκειμένου μια εταιρία να ανταγωνιστεί ως ηγέτη στις παγκόσμιες 

αγορές. 

 

Ο ειδικός ποιότητας W. Edwards Deming χρησιμοποίησε 14 σημεία (βλ. Πίνακας 3)  

για να δείξει πώς εφάρμοσε αυτός το TQM. Τα αναπτύσσουμε αυτά σε επτά έννοιες 

για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα TQM: (1) συνεχής βελτίωση, (2) Six Sigma, (3) 

ενδυνάμωση υπαλλήλων, (4) benchmarking, (5) just-in-time (JIΤ), (6) έννοιες 

Taguchi, και (7) γνώση των εργαλείων TQM.  

 
Πίνακας 3: Τα 14 σημεία του Deming για την εφαρμογή της βελτίωσης της ποιότητας. (Princi-

ples of Operations Management) 
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Συνεχής βελτίωση  

Η συνολική διαχείριση ποιότητας απαιτεί μια ατέρμονη 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που καλύπτει τους αν-

θρώπους, τον εξοπλισμό, τους προμηθευτές, τα υλικά και 

τις διαδικασίες. Η βάση της φιλοσοφίας είναι ότι κάθε 

πτυχή μιας λειτουργίας μπορεί να βελτιωθεί. Ο τελικός 

στόχος είναι η τελειότητα, η οποία δεν επιτυγχάνεται πο-

τέ, αλλά πάντα επιδιώκεται.  

 

Σχεδίασε-Πράξε-Έλεγξε -Δράσε : Ο Walter Shewhart, 

ένας άλλος πρωτοπόρος στην διαχείριση ποιότητας, ανέ-

πτυξε ένα κυκλικό πρότυπο γνωστό ως PDCA (plan, do, 

check, act) σαν τη δική του  έκδοση συνεχούς βελτίωσής.  

Σχήμα 1: Ο κύκλος PDCA. 
(Principles of Operations 
Management) 

 

Ο Deming πήρε αργότερα αυτήν την έννοια στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της εργα-

σίας του εκεί μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κύκλος PDCA φαίνεται στο 

Σχήμα 2 ως κύκλος για να τονίσει τη συνεχή φύση της διαδικασίας βελτίωσης. 

 

Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν τη λέξη Kaizen για να περιγράψουν αυτήν την συνεχή δι-

αδικασία ατελείωτης βελτίωσης, τη θέση και την επίτευξη όλο υψηλότερων στόχων. 

Στις ΗΠΑ, TQM και μηδαμινές ατέλειες (zero defects) χρησιμοποιούνται επίσης για 

να περιγράψουν τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης. Αλλά είτε είναι PDCA, TQM, ή 

μηδαμινές ατέλειες, ο operations manager είναι βασικός φορέας στην οικοδόμηση 

ενός πολιτισμού εργασίας που επικυρώνει τη συνεχή βελτίωση.  

 

Six Sigma 

Ο όρος Six Sigma, διαδεδομένος από τις Motorola, Honeywell, και General Electric, 

έχει δύο έννοιες κατά το TQM. Υπό τη μια στατιστική έννοια περιγράφει μια διαδι-

κασία, ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία με ένα εξαιρετικά υψηλό ικανότητας (ακρίβεια 

99,9997%). Παραδείγματος χάριν, εάν 20.000.000 επιβάτες περνούν μέσω του αερο-

λιμένα Heathrow του Λονδίνου με αποσκευές προς έλεγχο κάθε έτος, ένα πρόγραμμα 

Six Sigma για το χειρισμό αποσκευών θα είχε σαν αποτέλεσμα μόνο 72 επιβάτες με 
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απολεσθείσες αποσκευές. Το πιο κοινό προγράμματος three-sigma θα είχε σαν απο-

τέλεσμα 2.076 επιβάτες με απολεσθείσες αποσκευές κάθε εβδομάδα! 

 

Ο δεύτερος ορισμός του TQM για το Six Sigma είναι ένα πρόγραμμα με σκοπό να 

μειώσει τις ατέλειες με σκοπό να βοηθήσει στην ελάττωση του κόστους, να εξοικο-

νομήσει χρόνο, και να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών. Το Six Sigma είναι 

ένα περιεκτικό σύστημα - στρατηγική, μια διδαχή, και ένα σύνολο εργαλείων - για 

την επίτευξη και τη στήριξη της επιχειρησιακής επιτυχίας.  

 

Είναι μια στρατηγική επειδή εστιάζει στη συνολική ικανοποίηση πελατών. Είναι μια 

διδαχή επειδή ακολουθεί το επίσημο Six Sigma Improvement Model γνωστό ως 

DMAIC. Αυτό το μοντέλο βελτίωσης διαδικασιών των πέντε βημάτων (1) Ορίζει 

(Defines) κρίσιμα αποτελέσματα και προσδιορίζουν τα χάσματα για τη βελτίωση (2) 

Μετρά (Measures) την εργασία και συλλέγει τα στοιχεία για τις διαδικασίες που μπο-

ρούν να βοηθήσουν να κλείσουν τα χάσματα (3) Αναλύει (Analyze) τα στοιχεία, (4) 

Βελτιώνει (Improves), με το να τροποποιεί ή να ξανασχεδιάζει υπάρχουσες διαδικα-

σίες και (5) Ελέγχει (Controls) τη νέα διαδικασία για να επιβεβαιώσει ότι τα επίπεδα 

απόδοσης διατηρούνται.  

 

Είναι ένα σύνολο επτά εργαλείων: φύλλα ελέγχου (check sheets), διαγράμματα δια-

σποράς (scatter diagrams), διαγράμματα αιτίας και αποτελέσματος (cause-and-effect 

diagrams), διαγράμματα Pareto (Pareto charts), διαγράμματα ροής (flowcharts), ιστό-

γραμμα (histograms), και στατιστικός έλεγχος διεργασίας (statistical process control).  

 

Το Six Sigma αναπτύχθηκε από τη Motorola στη δεκαετία του '80 σε απάντηση στις 

καταγγελίες πελατών της για τα προϊόντα της, και στο έντονο ανταγωνισμό. Η επιχεί-

ρηση έθεσε αρχικά έναν στόχο μείωσης των τις ατελειών κατά 90%, Μέσα σε ένα 

έτος είχε επιτύχει τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα - μέσω του benchmarking των 

ανταγωνιστών, της ζήτησης νέων ιδεών από τους υπαλλήλους, τις αλλαγές στα σχέδια 

ανταμοιβών, εφαρμογή κατάρτισης, τη βελτίωση κρίσιμων διαδικασιών - ώστε κατέ-

γραψε τις διαδικασίες σε αυτό που αποκάλεσε Six Sigma. Αν και η έννοια ήταν ριζω-

μένη στη βιομηχανία, η GE αργότερα επεξέτεινε το Six Sigma και στις υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού, των πωλήσεων, της εξυπηρέτη-

σης πελατών και τις οικονομικές και πιστωτικές τις υπηρεσίες. Η έννοια τις εξαφάνι-
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σης των ατελειών αποδεικνύεται ότι η ίδια στην και στη βιομηχανία και τις υπηρεσί-

ες. 

 

Η εφαρμογή του Six Sigma : Η εφαρμογή του Six Sigma «είναι μια μεγάλη υποχρέ-

ωση», λέει το επικεφαλής του προγράμματος της Praxair, μια σημαντική βιομηχανική 

επιχείρηση αερίου. "Ζητάμε από τα ανώτερα στελέχη μας να αφιερώνουν παραπάνω 

από το 15% του χρόνου τους στο Six Sigma. Εάν δεν αφιερώνεται το χρόνο δεν παίρ-

νετε τα αποτελέσματα." Όντως, επιτυχή προγράμματα Six Sigma σε κάθε εταιρία, 

από τη GE μέχρι τη Motorola τη DuPont την Texas instruments απαιτούν μια σημα-

ντική χρονική υποχρέωση, ειδικά από τα κορυφαία στελέχη. Αυτοί οι ηγέτες πρέπει 

να διατυπώσουν το σχέδιο, να μεταφέρουν τους στόχους της εταιρίας τους και θέσουν 

το παράδειγμα για τους άλλους.  

 

Τα επιτυχή προγράμματα Six Sigma συσχετίζονται σαφώς με τη στρατηγική κατεύ-

θυνση μιας επιχείρησης. Είναι μια προσέγγιση που κατευθύνεται από την ηγεσία, βα-

σίζεται στην ομάδα, και οδηγείται από τους ειδικούς 3. 

 

Ενδυνάμωση υπαλλήλων (Employee Empowerment) 

Η ενδυνάμωση των υπαλλήλων σημαίνει να ασχολούνται και οι υπαλλήλους σε κάθε 

βήμα της διαδικασίας παραγωγής.  Συνεπώς, η επιχειρησιακή λογοτεχνία προτείνει 

ότι περίπου 85% των ποιοτικών προβλημάτων έχουν να κάνουν με τα υλικά και τις 

διαδικασίες, όχι με την απόδοση των υπαλλήλων. Επομένως, ο στόχος είναι να σχεδι-

                                                           
3Για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι στο πώς να βελτιώσουν την ποιότητα και τη σχέση της με τους 

πελάτες, υπάρχουν τρεις άλλοι βασικοί φορείς στο πρόγραμμα Six Sigma: οι Μαυροζωνάδες Δάσκαλοι 

(Master Black Belts),  οι Μαυροζωνάδες (Black Belts), και οι Πρασινοζωνάδες (Green Belts). Οι Μαυ-

ροζωνάδες Δάσκαλοι είναι πλήρους απασχόλησης δάσκαλοι που έχουν την εκτενή κατάρτιση στη στα-

τιστική, τα ποιοτικά εργαλεία, και την ηγεσία. Οι σύμβουλοι Μαυροζωνάδες, που είναι στη συνέχεια 

αρχηγοί ομάδων προγραμμάτων, κατευθύνοντας ίσως και 6 προγράμματα ετησίως (με μέση αποταμί-

ευση ανά πρόγραμμα να υπολογίζεται στις $175.000, σύμφωνα με το Six Sigma Academy). Λαμβά-

νουν περίπου 4 εβδομάδες εκπαίδευση στο Six Sigma, αλλά πρέπει επίσης να έχουν και στερεές "δε-

ξιότητες διαχείρισης προσωπικού," ώστε να είναι σε θέση να καταφέρουν τις αλλαγές τους. Οι Πρασι-

νοζωνάδες αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους στα προγράμματα της ομάδας και τον υπόλοιπο  χρόνο 

τους στις κανονικές εργασίες τους. Η Dow Chemical και η DuPont έχουν περισσότερο από 1.000 

Μαυροζωνάδες η κάθε μια στην παγκόσμια διαχείρησή τους (global operations). Η DuPont έχει επίσης 

160 Μαυροζωνάδες Δάσκαλους και εισάγει πάνω από 2.000 Πρασινοζωνάδες ετησίως στις τάξεις της. 
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αστεί εξοπλισμός και διαδικασίες που παράγουν την επιθυμητή ποιότητα. Αυτό γίνε-

ται καλύτερα με έναν υψηλό βαθμό συμμετοχής από εκείνους που καταλαβαίνουν τις 

ανεπάρκειες του συστήματος. Εκείνοι που εξετάζουν το σύστημα σε καθημερινή βά-

ση το καταλαβαίνουν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλο. Μια μελέτη έδειξε ότι τα 

προγράμματα TQM που μεταφέρουν την ευθύνη για την ποιότητα στους υπαλλήλους 

της παραγωγής τείνουν να είναι δύο φορές πιο πιθανά να πετύχουν από εκείνα που 

εφαρμόζονται με εντολές την "εκ των άνωθεν". 

  

Όταν εμφανίζεται η μη-συμμόρφωση, σπάνια ευθύνεται ο εργαζόμενος γι’ αυτό. Είτε 

ήταν το προϊόν σχεδιασμένο λανθασμένα, είτε το σύστημα που κάνει το προϊόν ήταν 

σχεδιασμένο λανθασμένα, ή ο υπάλληλος εκπαιδεύθηκε εσφαλμένα. Αν και ο υπάλ-

ληλος μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα, ο υπάλληλος σπά-

νια το προκαλεί. 

 

Οι τεχνικές για την ενδυνάμωση υπαλλήλων περιλαμβάνουν (1) η οικοδόμηση δικτύ-

ων επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνουν τους υπαλλήλους, (2) η ανάπτυξη ανοικτών, 

ενθαρρυντικών εποπτών, (3) η μετακίνηση της ευθύνης και από τους διευθυντές και 

από το προσωπικό προς τους υπαλλήλους παραγωγής, (4) η δόμηση οργανισμούς υ-

ψηλός-ηθικού (5) και δημιουργώντας επίσημες οργανωτικές δομές, όπως ομάδες και 

τους κύκλους ποιότητας.  

 

Οι ομάδες μπορούν να χτιστούν για να αντιμετωπίσουν ποικίλα ζητήματα. Μια δημο-

φιλής εστίαση των ομάδων είναι στην ποιότητα. Τέτοιες ομάδες είναι συχνά γνωστές 

ως ποιοτικοί κύκλοι. Ένας ποιοτικός κύκλος είναι μια ομάδα υπαλλήλων που συνα-

ντιούνται τακτικά για να λύσουν σχετικά με την εργασία προβλήματα. Τα μέλη λαμ-

βάνουν κατάρτιση στον σχεδιασμό ομάδων, την επίλυση προβλημάτων, και το στατι-

στικό ποιοτικό έλεγχο. Συναντιούνται γενικά μία φορά την εβδομάδα (συνήθως μετά 

την εργασία, αλλά μερικές φορές κατά το χρόνο της εργασίας). Αν και τα μέλη δεν 

ανταμείβονται οικονομικά, χαίρουν αναγνώρισης από την εταιρία. Ένα ειδικά εκπαι-

δευμένο μέλος ομάδων, αποκαλούμενο ο διευκολυντής (facilitator), συνήθως βοηθά 

στην εκπαίδευση των μελών και φροντίζει οι συνεδριάσεις να διεξάγονται ομαλά. Οι 

ομάδες με ποιοτική εστίαση έχουν αποδειχθεί ως ένας οικονομικώς και αποδοτικός 

τρόπος να αυξηθεί η παραγωγικότητα καθώς επίσης και η ποιότητα.  
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Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων (Benchmarking) 

Το Benchmarking είναι ακόμη ένα συστατικό του προγράμματος TQM ενός οργανι-

σμού. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την επιλογή ενός καταδειγμένου επιπέδου προϊό-

ντων, υπηρεσιών, δαπανών, ή των πρακτικών που αντιπροσωπεύουν την καλύτερη 

απόδοση για διαδικασίες ή δραστηριότητες πολύ παρόμοιες της εταιρίας. Η ιδέα είναι 

να αναπτυχθεί ένας στόχος στον οποίο να «πυροβολεί» και έπειτα να αναπτύξει πρό-

τυπα ή μια συγκριτική μέτρηση επιδόσεων με τα/την οποία να συγκρίνει την απόδοσή 

της. Τα βήματα για την ανάπτυξη των συγκριτικών μετρήσεων επιδόσεων είναι:  

 

 Καθορίστε τι θα αξιολογήσει.  

 Διαμορφώστε μια ομάδα συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων (benchmark 

team).  

 Προσδιορίστε τους συνεργάτες αξιολόγησης (benchmarking partners).  

 Συλλέξτε και αναλύστε τις πληροφορίες αξιολόγησης (benchmarking in-

formation). Φροντίστε ώστε να εξισωθεί ή να ξεπεραστεί η συγκριτική μέ-

τρηση επιδόσεων (benchmark).  

 

Τα χαρακτηριστικά μέτρα απόδοσης που χρησιμοποιούνται στο benchmarking περι-

λαμβάνουν το ποσοστό των ατελειών, του κόστους ανά μονάδα ή ανά παραγγελία, 

του χρόνου επεξεργασίας ανά μονάδα, του χρόνου εξυπηρέτησης, της επιστροφής 

στην επένδυση (ROI), των ποσοστών ικανοποίησης των πελατών, και των ποσοστών 

διατήρησης πελατών.  

 

Στην ιδανική περίπτωση, βρίσκονται ότι μια ή περισσότερες παρόμοιες εταιρίες που 

είναι ηγέτες στις ιδιαίτερες περιοχές που θέλουν να μελετηθούν. Κατόπιν συγκρίνουν 

την επιχείρηση (benchmark yourself) σε σχέση με αυτούς. Η εταιρία δεν χρειάζεται 

είναι στη βιομηχανία σας. Πράγματι, για να καθιερωθούν παγκόσμιας ποιότητας πρό-

τυπα, μπορεί να είναι καλύτερο να κοιτάξουν έξω από τη βιομηχανία τους. Εάν μια 

βιομηχανία έχει μάθει πώς να ανταγωνιστεί μέσω της γρήγορης ανάπτυξης προϊόντων 

ενώ η δική τους όχι, δεν ωφελεί να μελετήσει τη βιομηχανία σας. Τα benchmarks συ-

χνά λαμβάνουν τη μορφή των "καλύτερων πρακτικών" όπως αυτές βρίσκονται σε άλ-

λες εταιρίες ή σε άλλα τμήματα. Ο Πίνακας 4 επεξηγεί τις καλύτερες πρακτικές για 

την επίλυση των καταγγελιών πελατών.  
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Πίνακας 4: Καλύτερες  πρακτικές για την επίλυση τω παραπόνων των πελατών. (Principles of 

Operations Management) 
 

Επιπλέον, η βρετανική εταιρία κατασκευής υπολογιστών ICL έθεσε ως  benchmark 

της το “Marks & Spenser” (λιανικό εμπόριο ιματισμού) για να βελτιώσει το σύστημα 

διανομής της.  

 

Internal Benchmarking : Όταν μια οργάνωση είναι αρκετά μεγάλη ώστε να έχει 

πολλά τμήματα ή επιχειρησιακές μονάδες, μια φυσιολογική προσέγγιση είναι το in-

ternal benchmarking. Τα στοιχεία είναι συνήθως πιο προσιτά από ό,τι από τις εξωτε-

ρικές εταιρίες. Τυπικά, μια εσωτερική μονάδα που έχει με ανώτερη απόδοση αξίζει να 

μελετηθεί.  

 

Η σχεδόν θρησκευτική πίστη της Xerox στο benchmarking έχει αποδώσει με την εξέ-

ταση των διαδικασιών των διάφορων τμημάτων της στην αλλοδαπή. Παραδείγματος 

χάριν, η Xerox Ευρώπης, ένα θυγατρική της εταιρίας Xerox αξίας $6 δισεκατομμυρί-

ων, διαμόρφωσε ομάδες για να δει πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι πωλήσεις 

μέσω του internal benchmarking. Κάπως, Γαλλία που πωλείται πέντε χρόνους περισ-

σότεροι αντιγραφείς χρώματος απ' ό,τι άλλο divisions στην Ευρώπη. Με την αντι-

γραφή της προσέγγισης της Γαλλίας, δηλαδή, η καλύτερες κατάρτιση πωλήσεων και 

η χρήση των καναλιών εμπόρων για να συμπληρώσουν τις άμεσες πωλήσεις, Νορβη-

γία αύξησαν τις πωλήσεις κατά 152%, την Ολλανδία κατά 300%, και την Ελβετία κα-

τά 328%!  

 

Τα benchmarks μπορούν και θα έπρεπε να καθιερώνονται σε διάφορους τομείς. Το 

TQM δεν απαιτεί τίποτε λιγότερο από αυτό. 4

                                                           
4 Λάβετε υπόψη, ότι το benchmarking είναι καλό για να αξιολογηθεί πόσο καλά κάνετε αυτό που κάνε-
τε σε σύγκριση με τη βιομηχανία, αλλά η πιο δημιουργική προσέγγιση στη βελτίωση διαδικασιών είναι 
να ρωτήσει κανείς, «Αν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό τελείως;» Η σύγκριση των διαδικασιών αποθή-
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Έννοιες Τaguchi (Τaguchi Concepts) 

Τα περισσότερα ποιοτικά προβλήματα είναι αποτελέσματα του φτωχού προϊοντικού ή 

διαδικαστικού σχεδιασμού. Ο Genichi Taguchi μας παρέχει τρεις έννοιες που 

στοχεύουν στη βελτίωση και της προϊοντικής κα της διαδικαστικής ποιότητας. Είναι: 

ποιοτική ευρωστία (quality robustness), η συνάρτηση απώλειας ποιότητας και ο 

προσανατολισμός με στόχο την ποιότητα.  

 

Τα ποιοτικά εύρωστα (robust) προϊόντα είναι προϊόντα που μπορούν να παραχθούν 

ομιοιόμορφα και συνεπώς υπό δυσμενείς κατασκευαστικές και περιβαλοντολογικές 

συνθήκες. Η ιδέα του Taguchi είναι να εξαλειφθούν τα αποτελέσματα των δυσμενών 

όρων αντί της αφαίρεσης των αιτιών. Το Taguchi προτείνει ότι η εξάλειψη των 

αποτελεσμάτων είναι συχνά φτηνότερη από την αφαίρεση των αιτίων και 

αποτελεσματικότερη στην παραγωγή ενός εύρωστα προϊόντος. Κατ' αυτό τον τρόπο, 

οι μικρές αποκλίσεις στα υλικά και τη διαδικασία δεν καταστρέφουν την ποιότητα 

του προϊόντος.  

 

Μια συνάρτηση ποιοτικής απώλειας (quality loss function  - QLF) προσδιορίζει όλες 

τις δαπάνες που συνδέονται με τη φτωχή ποιότητα και επιδεικνύει πώς αυτές οι 

δαπάνες αυξάνονται καθώς το προϊόν απομακρύνεται από το να είναι ακριβώς αυτό 

που θέλει ο πελάτης. Αυτά τα κόστη δεν περιλαμβάνουν μόνο τη δυσαρέσκεια των 

πελατών, αλλά και εγγυήσεις και δαπάνες επισκευών, κόστη εσψτερικής επιθεώρισης, 

επισκευών, και δαπάνες φύρας, και δαπάνες που μπορούν καλύτερα να περιγραφούν 

ως δαπάνες για την κοινωνία. Παρατηρήστε το Σχήμα 2 (a) το οποίο παρουσιάζει τη 

συνάρτηση απώλειας ποιότητας ως καμπύλη που αυξάνεται με αυξανόμενο ρυθμό. 

Παίρνει τη γειική μορφή ενός απλού τετραγωνικού τύπου:  

 

L = D2C 

όπου  L = απώλεια για την κοινωνία 

D 2 = τετράγωνο της απόκλισης από την τιμή στόχο 

C = κόστος της απόκλισης στο ορισμένο όριο 

                                                                                                                                                                      
κευσής σας με τη θαυμάσια δουλειά κάποιων εταιριών είναι καλή, αλλά ίσως πρέπει να έχετε “pass 
through warehouse” ή να υπενοικιάζεται τη λειτουργία αποθήκευσης; 
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Όλες οι απώλειες για την 

κοινωνία λόγω της κακής 

απόδοσης συμπεριλαμβάνονται 

στη συνάρτηση απώλειας. Όσο 

μικρότερη η απώλεια, τόσο πιο 

επιθυμητό το προϊόν. Όσο πιο 

πολύ απέχει το προϊόν από την 

τιμή στόχο, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η απώλεια.  

 

Ο Taguchi παρατήρησε ότι οι 

παραδοσιακές 

προσανατολισμένες προς την προσαρμογή (conformance-oriented) προδιαγραφές 

(δηλαδή το προϊόν είναι καλό εφ' όσον πέφτει μέσα στο όρια ανοχής) είναι πολύ 

απλωικά. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 (b), η προσανατολισμένη προς την 

προσαρμογή ποιότητα δέχεται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εντός του ορίου 

ανοχής, παράγοντας περισσότερες μονάδες που απέχουν περισσότερο από την τιμή 

στόχο. Επομένως, η απώλεια (κόστος) είναι υψηλότερη από την άποψη της 

ικανοποίησης του πελάτη και του οφέλους προς την κοινωνία. Η προσανατολισμένη 

προς το στόχο ποιότητα (target-oriented quality), προσπαθεί να διατηρίσει το προϊόν 

εντός των επιθυμητών προδιαγραφών, παράγοντας περισσότερες (και καλύτερες) 

μονάδες κοντά στο στόχο. Η προσανατολισμένη προς το στόχο ποιότητα είναι μια 

φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης με σκόπο να φέρει το προϊόν ακριβώς στο στόχο. 

Σχήμα 2: (a) Συνάρτηση Απώλειας ποιότητας, (b) Διανομή 
παραχθέντων Προϊόντων (Principles of Operations 
Management) 
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Η γνώση των εργαλείων του ΤQΜ 

Για να εξουσιοδοτηθούν οι υπάλληλοι και να εφαρμόσει το TQM ως μια συνεχομένη 

προσπάθεια, ο καθένας στην οργάνωση πρέπει να εκπαιδευθεί στις τεχνικές TQM. 

Στο ακόλουθο κομμάτι, εστιάζουμε σε μερικά από τα διαφορετικά και εκτεταμένα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σταυροφορία του TQM. 

 

Τα Εργαλεια του TQM 

Επτά εργαλεία που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην προσπάθεια του TQM. Παρακάτω, 

θα παρουσιάσουμε αυτά τα εργαλεία.  

 
Σχήμα 3: Τα εργαλεία του TQM (Principles of Operations Management) 

 

Φύλλα ελέγχου (Check Sheets) (Σχήμα 3 (a)) 

Τα φύλλα ελέγχου είναι οποιοδήποτε είδος φόρμας που σχεδιάζεται για την καταγρα-

φή στοιχείων. Σε πολλές περιπτώσεις, η καταγραφή γίνεται έτσι ώστε τα μοτίβα (pat-

terns) να διακρίνονται εύκολα, ενώ καταγράφονται τα στοιχεία. Τα φύλλα ελέγχου 
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βοηθούν τους αναλυτές να βρίσκουν τα γεγονότα ή τα μοτίβα (patterns) που μπορούν 

να βοηθήσουν τις παρεπόμενες αναλύσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα 

σχέδιο που παρουσιάζει έναν έλεγχο των περιοχών όπου εμφανίζονται ατέλειες ή ένα 

φύλλο ελέγχου που παρουσιάζει τον τύπο καταγγελιών πελατών. 

 

Διαγράμματα διασποράς (Scatter Diagrams) (Σχήμα 3 (b)) 

Τα διαγράμματα διασποράς παρουσιάζουν τη σχέση μεταξύ δύο μετρήσεων. Ένα πα-

ράδειγμα είναι η θετική σχέση μεταξύ της διάρκειας μιας τηλεφωνικής υπηρεσίας και 

του αριθμού των διαδρομών του τεχνικού από και προς το φορτηγό για ανταλλακτικά. 

Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο παραγωγικότητας (productiv-

ity plot) και της αποχής από την εργασία. Εάν τα δύο στοιχεία συσχετίζονται στενά, 

τα σημεία στοιχείων (data points) θα διαμορφώσουν μια στενή ζώνη. Εάν είναι ένα 

τυχαίο μοτίβα (pattern), τότε τα στοιχεία είναι άσχετα. 

 

Διαγράμματα αιτίας και αποτελέσματος (Cause-and-Effect Diagrams) (Σχήμα 3 

(c)) 

Ένα άλλο εργαλείο για ποιοτικά ζητήματα και τα σημεία επιθεώρησης είναι το διά-

γραμμα αιτίας και αποτελέσματος, επίσης γνωστό ως διάγραμμα Ishikawa ή διάγραμ-

μα ψαροκόκαλου (fishbone chart). Το επεξηγεί to Σχήμα 4 (σημειώστε τη μορφή που 

μοιάζει με τα κόκαλα ενός ψαριού) για ένα καθημερινό πρόβλημα ποιοτικού ελέγχου 

– τον δυσαρεστημένο πελάτης αερογραμμών. Κάθε κόκαλο αντιπροσωπεύει μια πι-

θανή πηγή σφαλμάτων. 

 

Ο operations manager αρχίζει με τέσσερις κατηγορίες: υλικό, μηχανήμα-

τα/εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό και μέθοδοι. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία είναι οι 

«αιτίες.» Παρέχουν έναν καλό πίνακα ελέγχου για την αρχική ανάλυση. Μεμονωμέ-

νες αιτίες που συνδέονται με κάθε κατηγορία συνδέονται ως χωριστά κόκαλα κατά 

μήκος εκείνου του κλάδου, συχνά μέσω μιας διαδικασίας συσκέψεως για ανταλλαγή 

ιδεών ("brainstorming"). Παραδείγματος χάριν, ο κλάδος μηχανημάτων στο Σχήμα 4 

έχει προβλήματα που προκαλούνται από τον εξοπλισμό ξεπαγώματος, από καθυστε-

ρήσεις λόγω μηχανημάτων, και των σπασμένων ταινιών. Όταν ένα διάγραμμα ψαρο-

κόκαλο (fishbone chart) αναπτύσσεται συστηματικά, τονίζονται τα πιθανά ποιοτικά 

προβλήματα και τα σημεία επιθεώρησης. 
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Σχήμα 4: Ishikawa or Fishbone Chart  

(Principles of Operations Management) 
 

Διαγράμματα Παρέτο (Pareto Charts) (Σχήμα 3 (d)) 

Τα διαγράμματα Παρέτο είναι μια μέθοδος οργάνωσης λαθών, προβλημάτων, ή ατε-

λειών για να βοηθήσουν να εστιάσουν στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων. 

Είναι βασισμένα στην δουλειά του Vilfredo Pareto, ένας οικονομολόγου του δέκατου-

ενάτου αιώνα. Ο Joseph Μ. Juran διέδωσε την εργασία του Παρέτο όταν πρότεινε ότι 

80% των προβλημάτων μιας εταιρίας είναι ένα αποτέλεσμα μόνο 20% των αιτιών. 

 

Η Pareto ana1ysis προσδιορίζει ποια αποφέρουν τη μέγιστη απόδοση. Η εταιρία Pa-

cific Bell το ανακάλυψε αυτό όταν προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να μειωθεί η ζη-

μία στα υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, τη νούμερο ένα αιτία των τηλεφωνικών διακο-

πών. Η Pareto ana1ysis έδειξε ότι 41% της ζημίας των καλωδίων προκαλούνταν από 

την κατασκευαστικές εργασίες. Οπλισμένη με αυτές τις πληροφορίες, η Pacific Bell 

μπόρεσε να επινοήσει ένα σχέδιο ώστε να μειώσει τις βλάβες σε καλώδια κατά 24% 

σε ένα έτος, εξοικονομώντας έτσι $6 εκατομμύρια. 

 

Διαγράμματα ροής (Flowcharts) (Σχήμα 3 (e)) 

 Τα διαγράμματα ροής παρουσιάζουν με γραφικά μια διαδικασία ή ένα σύστημα χρη-

σιμοποιώντας τα κουτιά με σχόλια και διασυνδεόμενες γραμμές. Είναι ένα απλό, αλ-

 58



ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

λά μεγάλο εργαλείο για την προσπάθεια κατανόησης μιας διαδικασίας ή την εξήγηση 

αυτής. 

 

Ιστόγραμμα (Histograms) (Σχήμα 3 (f)) 

 Τα ιστογράμματα παρουσιάζουν την έκταση των τιμών μιας μέτρησης και της συ-

χνότητας με την οποία κάθε αξία εμφανίζεται. Παρουσιάζουν τις πολύ συχνά εμφανι-

ζόμενες καταγραφές καθώς επίσης και τη μεταβλητότητα των μετρήσεων. Οι περι-

γραφικές στατιστικές, όπως η μέση και σταθερή απόκλιση, μπορούν να υπολογιστούν 

για να περιγράψουν τη διανομή. Εντούτοις, τα στοιχεία πρέπει πάντα να σχεδιάζονται 

έτσι ώστε η μορφή της διανομής να φαίνεται. Μια οπτική παρουσίαση της διανομής 

μπορεί επίσης να παράσχει μια διορατική ματιά στην αιτία της μεταβλητότητας. 

 

Έλεγχος στατιστικής διαδικασίας (Statistical Process Control (SPC)) (Σχήμα 3 

(g)) 

 Ο έλεγχος στατιστικής διαδικασίας παρακολουθεί τα δεδομένα επίπεδα (standards), 

κάνουν τις μετρήσεις, και λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα ενώ το προϊόν ή η υπηρεσία 

παράγεται. Εξετάζονται  δείγματα αποτελεσμάτων της διαδικασίας, εάν είναι μέσα 

στα αποδεκτά όρια, η διαδικασία επιτρέπεται για να συνεχιστεί. Εάν πέφτουν εκτός 

ορισμένων συγκεκριμένες τιμών, τη διαδικασία παύει και η αιτία εντοπίζεται και α-

φαιρείται. 

 

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι γραφικές παρουσιάσεις των στοιχείων που με την πά-

ροδο του χρόνου παρουσιάζουν ανώτερο και χαμηλότερα όρια για τη διαδικασία που 

θέλουμε να ελέγξουμε. Τα διαγράμματα ελέγχου κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε τα νέα στοιχεία να μπορούν να συγκριθούν γρήγορα με προηγούμενα στοιχεία 

απόδοσης. Παίρνουμε τα δείγματα της των αποτελεσμάτων της διαδικασίας και σχε-

διάζουμε το μέσο όρο αυτών των δειγμάτων σε ένα διάγραμμα που έχει τα όρια πάνω 

του. Τα ανώτερα και τα κατώτερα όρια σε ένα διάγραμμα ελέγχου μπορούν να είναι 

σε μονάδες θερμοκρασίας, πίεση, βάρος, μήκος, κλπ. . 

 

Ο Ρόλος της Επιθεώρησης 

Για να βεβαιωθεί ότι ένα σύστημα παράγει στο αναμενόμενο ποιοτικό επίπεδο, απαι-

τείται ο έλεγχος διαδικασίας. Οι καλύτερες διαδικασίες έχουν μικρή μεταβολή από τα 

αναμενόμενα πρότυπα. Ο στόχος του operations manager είναι να χτίσει τέτοια συ-
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στήματα και να ελέγχει, συχνά με επιθεώρηση, ότι λειτουργούν σύμφωνα με τα πρό-

τυπα. Αυτή η επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει μετρήσεις, γεύση, αφή, ζύγισμα, ή 

τη δοκιμή του προϊόντος (ακόμη και καταστρέφοντάς το). Ο στόχος του είναι να ανι-

χνεύσει μια κακή διαδικασία αμέσως. Η επιθεώρηση δεν συλλέγει τις ανεπάρκειες 

στο σύστημα ή τις ατέλειες στα προϊόντα, ούτε αλλάζει ένα προϊόν, ούτε αυξάνει την 

αξία του. Η επιθεώρηση βρίσκει μόνο τις ανεπάρκειες και τις ατέλειες, και είναι α-

κριβό. 

 

Η επιθεώρηση πρέπει να θεωρηθεί ως «λογιστικός έλεγχος». Οι λογιστικοί έλεγχοι 

δεν προσθέτουν στην αξία του προϊόντος. Εντούτοις, οι operations manager, όπως και 

οι οικονομικούς διευθυντές, χρειάζονται τους λογιστικούς ελέγχους, και πρέπει να 

ξέρουν πότε και πού να ελέγχουν. Κατά συνέπεια υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα 

σχετικά με την επιθεώρηση: (1) πότε για να επιθεωρήσει και (2) πού να επιθεωρήσει. 

 

Πότε και πού να γίνει η επιθεώρηση 

Η απόφαση πότε και πού να γίνει η επιθεώρηση εξαρτάται από τον τύπο διαδικασίας 

και την προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο. Οι επιθεωρήσεις (λογιστικοί έλεγχοι) 

μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα σημεία: 

 

1. Στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σας ενώ ο προμηθευτής παράγει.  

2. Στις εγκαταστάσεις σας κατά την παραλαβή προϊόντων από τον προμηθευτή 

σας.  

3. Πριν από δαπανηρές ή αμετάκλητες διαδικασίες. 

4. Κατά τη διάρκεια μιας βαθμιαίας παραγωγικής διαδικασίας. 

5. Όταν η παραγωγή ή η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί. 

6. Πριν από την παράδοση από τις εγκαταστάσεις σας. 

7. Στο σημείο της επαφής με τον πελάτη. 

 

Εντούτοις, η επιθεώρηση δεν είναι υποκατάστατο ενός γερού (robust) προϊόντος που 

παράγεται από καλά εκπαιδευμένοι υπαλλήλους και μια καλή διαδικασία. Σε ένα 

γνωστό πείραμα που πραγματοποιήθηκε από μια ανεξάρτητη ερευνητική εταιρία, 100 

ελαττωματικά κομμάτια προστέθηκαν σε ένα «τέλεια» παρτίδα και την υπέβαλαν έ-

πειτα σε 100% επιθεώρηση. Οι επιθεωρητές βρήκαν μόνο 68 από ελαττωματικών 

κομματιών στην πρώτη επιθεώρησή τους. Πήρε άλλα τρία περάσματα από τους επι-
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θεωρητές για να βρεθούν τα επόμενα 30. Τα τελευταία δύο δεν βρέθηκαν ποτέ. Έτσι 

το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μεταβλητότητα στη διαδικασία επιθεώρησης. Επι-

πλέον, οι επιθεωρητές είναι μόνο άνθρωποι: υπόκεινται στην πλήξη, κουράζονται, και 

ο ίδιος ο εξοπλισμός επιθεώρησης έχει μεταβλητότητα. Ακόμη και με 100% επιθεώ-

ρηση, οι επιθεωρητές δεν μπορούν να εγγυηθούν την τελειότητα. Επομένως, οι καλές 

διαδικασίες, η ενδυνάμωση υπαλλήλων, και ο πηγαίος έλεγχος (Source Inspection) 

είναι καλύτερες λύσεις από την προσπάθεια να βρεθούν οι ατέλειες από την επιθεώ-

ρηση. 

 

Παραδείγματος χάριν, στις βιομηχανίες Velcro, όπως και σε πολλές οργανώσεις, η 

ποιότητα αντιμετωπιζόταν από τους χειριστές των μηχανημάτων ως η δουλειά «εκεί-

νων που εργάζονταν στην ποιότητα». Οι επιθεωρήσεις βασίστηκαν στην τυχαία δειγ-

ματοληψία, και εάν ένα μέρος διαγιγνώσκονταν ως «κακό», απορρίπτονταν. Η επι-

χείρηση αποφάσισε να δώσει περισσότερη προσοχή στους χειριστές, την επισκευή 

των μηχανημάτων και το σχέδιο μηχανών, τις μεθόδους μέτρησης, τις επικοινωνίες, 

και τις ευθύνες, και να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην κατάρτιση. Με την πά-

ροδο του χρόνου καθώς οι ατέλειες μειώθηκαν, η Velcro ήταν σε θέση να τραβήξει 

τους μισούς από τους εργαζομένους του ποιοτικού ελέγχου του από τη διαδικασία. 

 

Η Επιθεώρηση Πηγής (Source Inspection) 

Η καλύτερη επιθεώρηση θεωρηθεί η «καμία επιθεώρηση». Αυτή η «επιθεώρηση» γί-

νεται πάντα πηγή –απλά έχει να κάνει με το να γίνεται η δουλειά σωστά και με τον 

χειριστή να εξασφαλίζει ότι είναι γίνεται. Αυτό μπορεί να αποκαλεστεί επιθεώρηση 

πηγής ή έλεγχο πηγής (source inspection ή source control) και είναι σύμφωνο με την 

έννοια της ενδυνάμωσης υπαλλήλων, όπου ο κάθε υπάλληλος ελέγχει την εργασία 

του. Η ιδέα είναι ότι κάθε προμηθευτής, η κάθε διαδικασία, και ο κάθε υπάλληλος 

αντιμετωπίζουν το επόμενο βήμα στη διαδικασία ως τον πελάτη, εξασφαλίζοντας τέ-

λειο προϊόν στον επόμενο «πελάτη.» Αυτή η επιθεώρηση μπορεί να βοηθηθεί με την 

χρήση των πινάκων ελέγχου και οι έλεγχοι όπως μια μέθοδο ασφαλείας αποκαλούμε-

νη ως poka-yoke, ένα όνομα δανεισμένο από τους Ιάπωνες. 

 

Το poka-yoke είναι μια αδιάβλητη μέθοδος ή μια τεχνική που εξασφαλίζει παραγωγή 

καλών μονάδων προϊόντος κάθε φορά. Αυτές οι πρόσθετες μέθοδοι αποφεύγουν τα 

λάθη και παρέχουν γρήγορη ενημέρωση περί των προβλημάτων. Ένα απλό παράδειγ-
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μα μιας συσκευής poka-yoke είναι το ότι το ακροφύσιο των αντλιών diesel ή μολυ-

βδούχο βενζίνης δεν χωρά στο στόμιο μιας δεξαμενής «αμόλυβδης». Στα 

McDonald's, η σπάτουλα των τηγανιτών πατατών και η σακούλα τυποποιημένου με-

γέθους που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ποσότητα είναι ένα poka-yoke. Ο-

μοίως, σε ένα νοσοκομείο, τα προσυσκευασμένα χειρουργικά καλύμματα που περιέ-

χουν ακριβώς τα αντικείμενα που απαιτούνται για μια ιατρική διαδικασία είναι poka-

yoke. Οι πίνακες ελέγχου είναι ένας άλλος τύπος poka-yoke. Η ιδέα της επιθεώρησης 

και του poka-yoke είναι να εξασφαλιστεί ότι 100% καλό προϊόν ή υπηρεσία παρέχε-

ται σε κάθε βήμα της διαδικασίας. 

 

Η Επιθεώρηση Βιομηχανίας Υπηρεσιών (Service Industry Inspection) 

Στις προσανατολισμένες προς τις υπηρεσίες επιχειρήσεις, σημεία επιθεώρησης μπο-

ρούν να οριστούν σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων, όπως διευκρινίζεται στον Πίνακα 3. 

Και πάλι, ο operations manager πρέπει να αποφασίσει που δικαιολογούνται επιθεω-

ρήσεις. Τα επτά εργαλεία του TQM θα βοηθήσουν σ’ αυτές τις κρίσεις.  

 

 
Πίνακας 5: Παραδείγματα επιθεώρησης στις υπηρεσίες (Principles of Operations Management) 

 

Η Επιθεώρηση των Ιδιοτήτων εναντίον των Μεταβλητών (Inspection of Attrib-

utes versus Variables) 

Όταν πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να 

μετρηθούν είτε ως ιδιότητες είτε ως μεταβλητές. Η Επιθεώρηση Ιδιοτήτων ταξινο-

μεί τα στοιχεία ως είτε καλά είτε ελαττωματικά. Δεν εξετάζει το βαθμό αποτυχίας. 
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Παραδείγματος χάριν, είτε ένας λαμπτήρας είτε όχι. Η Επιθεώρηση Μεταβλητών 

μέτρα διαστάσεις όπως βάρος, ταχύτητα, ύψος, ή δύναμη για να δουν εάν ένα στοι-

χείο εμπίπτει σε μια εμβέλεια τιμών. Εάν ένα κομμάτι ηλεκτρικού καλωδίου υποτίθε-

ται ότι πρέπει να είναι 0.01 ίντσες σε διάμετρο, ένα μικρόμετρο μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για να δει εάν το προϊόν είναι αρκετά στενό να περάσει την επιθεώρηση. 

 

Γνωρίζοντας εάν αυτό που επιθεωρείτε είναι οι ιδιότητες ή οι μεταβλητές βοηθά να 

αποφασιστεί ποια στατιστική μέθοδος ποιοτικού ελέγχου θα υιοθετηθεί. 

 

Το TQM στις Υπηρεσίες 

Το προσωπικό συστατικό των υπηρεσιών είναι δυσκολότερο να μετρηθεί από την 

ποιότητα του απτού συστατικού. Γενικά, ο χρήστης μιας υπηρεσίας, όπως και ο χρή-

στης ενός αγαθού, έχει στο μυαλό του χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποτελούν 

μια βάση για τη σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων. Η έλλειψη οποιουδήπο-

τε χαρακτηριστικού γνωρίσματος μπορεί να αποκλείσει την υπηρεσία από περαιτέρω 

σκέψη. Η ποιότητα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια δέσμη ιδιοτήτων στην οποία 

πολλά μικρότερα χαρακτηριστικά είναι ανώτερα από εκείνα των ανταγωνιστών. Αυτή 

η προσέγγιση στη σύγκριση προϊόντων διαφέρει λίγο μεταξύ των αγαθών και των υ-

πηρεσιών. Εντούτοις, αυτό που είναι πολύ διαφορετικό σχετικά με την επιλογή των 

υπηρεσιών είναι ο φτωχός καθορισμός των (1) άυλων διαφορών σε σχέση με τα προ-

ϊόντα και (2) οι άυλες προσδοκίες των καταναλωτών εκείνων των προϊόντων. Πράγ-

ματι, οι άυλες ιδιότητες δεν μπορούν να καθοριστούν. Είναι συχνά οι ασυνείδητες 

εικόνες στο μυαλό του αγοραστή. 

 

Γι’ αυτό, τα ζητήματα του μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση, η εικόνα της επιχείρησης, 

και η προώθηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 

 

Ο operations manager διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην εξέταση διάφορων 

σημαντικών πτυχών της ποιότητας υπηρεσιών. Κατ' αρχάς, το απτό συστατικό πολ-

λών υπηρεσιών είναι σημαντικό. Το πόσο καλά η υπηρεσία σχεδιάζεται και παράγε-

ται κάνει τη διαφορά. Αυτό μπορεί να είναι πόσο ακριβής, σαφής, και ολοκληρωμέ-

νος είναι ο λογαριασμός σας στο ξενοδοχείο κατά το check-out, πόσο ζεστά είναι τα 

εδέσματα είναι στο ταχυφαγείο, ή πόσο καλά τρέχει το αυτοκίνητό σας αφού το πα-

ραλάβετε από το συνεργείο. 
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Δεύτερον, μια άλλη πτυχή της υπηρεσίας και της ποιότητας υπηρεσιών είναι η διαδι-

κασία. Παρατηρήστε στον Πίνακα 4 ότι 9 από τους 10 παράγοντες της ποιότητας υ-

πηρεσιών συσχετίζονται με τη διαδικασία υπηρεσιών. Στοιχεία όπως η αξιοπιστία και 

η ευγένεια  είναι μέρη της διαδικασίας. Ο operations manager μπορεί να σχεδιάσει τις 

διαδικασίες (προϊόντα υπηρεσιών) που έχουν αυτές τις ιδιότητες και μπορούν να εξα-

σφαλίσουν την ποιότητά τους μέσω των τεχνικών TQM που αναφέρθηκαν. 

 

Τρίτον, ο διευθυντής διαδικασιών πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι προσδοκίες του 

πελάτη είναι τα πρότυπα βάσει των οποίων κρίνεται η υπηρεσία. Οι αντιλήψεις των 

πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών προκύπτουν από μια σύγκριση των προ των υ-

πηρεσιών προσδοκιών τους, με την πραγματική εμπειρία της εξυπηρέτησής τους. Με 

άλλα λόγια, η ποιότητα των υπηρεσιών κρίνεται βάσει του αν ικανοποιεί τις προσδο-

κίες. Ο διευθυντής μπορεί να είναι σε θέση να επηρεάσει και την ποιότητα της υπη-

ρεσίας και την προσδοκία. Μην υποσχεθείτε περισσότερα από αυτά που μπορείτε να 

παραδώσετε. 

 

Τέταρτο, ο διευθυντής πρέπει να αναμένει τις εξαιρέσεις. Υπάρχουν ένα πρότυπο επί-

πεδο ποιότητας σύμφωνα με το οποίο παραδίδεται η υπηρεσία, όπως ο χειρισμός μιας 

συναλλαγής από τον ταμεία στην τράπεζα. Εντούτοις, υπάρχουν «εξαιρέσεις» ή 

«προβλήματα» που αρχίζουν από τον πελάτη ή από τις χαμηλότερες-του-βέλτιστου 

συνθήκες λειτουργίας (παραδείγματος χάριν, «κρασάρει» ο υπολογιστής). Αυτό υπο-

νοεί ότι το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να αναγνωρίσει και να έχει ένα σύνολο 

εναλλακτικών σχεδίων για τις χαμηλότερες-του-βέλτιστο συνθήκες λειτουργίας. 

 

Οι καλά διοικούμενες επιχειρήσεις έχουν στρατηγικές «αποκατάστασης υπηρεσιών». 

Το προσωπικό στα ξενοδοχεία Marriott εκπαιδεύεται σύμφωνα με τη ρουτίνα 

LEARN – ακούει (Listen), κατανοεί (Empathize), ζητά συγγνώμη (Apologize), αντι-

δρά (React), ειδοποιώ (Notify) - με το τελικό βήμα που εξασφαλίζει ότι το παράπονο 

ανατροφοδοτείται στο σύστημα. Το Ritz-Carlton εκπαιδεύει το προσωπικό του να 

μην λέει μόνο «συγγνώμη», αλλά «παρακαλώ δεχτείτε τη συγγνώμη μου» και τους 

δίνει έναν προϋπολογισμό (budget) για την αποζημίωση των θυμωμένων φιλοξενού-

μενων.  
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Ο σχεδιασμός του προϊόντος, η διαχείριση της διαδικασίας υπηρεσιών, το ταίριασμα 

των προσδοκιών του πελάτη με το προϊόν, και η προετοιμασία για τις εξαιρέσεις είναι 

κλειδιά για τις ποιοτικές υπηρεσίες. 

(Heizer & Render, 2006) 
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Κεφάλαιο 5: Περιορισμοί της Ερευνάς και Προτάσεις για Περαιτέρω 

Έρευνα 

 
5.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα με τη βοήθεια ομάδων φοιτητών του τμήματος Ο.Δ.Ε. 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο χρόνος αποπεράτωσής της είχε διάρκεια τρεις μή-

νες και αυτό είναι φυσιολογικό εφόσον διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσης διπλωμα-

τικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε τα κάτωθι: μελέτη της ανάλογης βι-

βλιογραφίας, σχεδιασμός του κατάλληλου ερωτηματολογίου, οργάνωση και ενημέ-

ρωση των ομάδων των φοιτητών γύρω από τους τρόπους συμπλήρωσης των ερωτη-

ματολογίων, διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των συνεργείων που θα αποτελού-

σαν το δείγμα μας, πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου και ανάλυση των αποτελε-

σμάτων. 

 

Φέτος, δυο σημαντικές αλλαγές έγιναν στη φετινή έρευνα. Η πρώτη ήταν η σημαντι-

κή τροποποίηση του ερωτηματολογίου, ώστε να έχει σχεδόν διπλάσιες ερωτήσεις και 

άλλες τόσες παρατηρήσεις με τη σχετική βαρύτητα του κάθε ερωτήματος. Αυτές οι 

σημαντικές, για την έρευνα, προσθέσεις διπλασίασαν των όγκο των παρατηρήσεων, 

τροποποιώντας, ίσως, τις απαντήσεις των ερωτωμένων. Η δεύτερη αλλαγή ήταν η κα-

θυστέρηση της διεξαγωγής προγραμματισμένης έρευνας κατά μια εβδομάδα, καθώς η 

πρώτη εβδομάδα του μήνα διακοπτόταν από την αργία της 1ης Μαΐου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»  

(4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 
 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μία εκτεταμένη έρευνα με την

ουσιαστική συμβολή των φοιτητών. Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν

στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά σχετικά με το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων του Νομού Θεσ/νίκης. 

Οι φοιτητές ζητείται να σχηματίσουν ομάδες των δύο ατόμων στις οποίες θα 

διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει να 

συμπληρώσει έναν προκαθορισμένο αριθμό ερωτηματολογίων από πελάτες των 

αντιπροσωπειών που θα της ανατεθούν. Στην επόμενη συνάντηση θα δοθούν στους 

φοιτητές ακριβή στοιχεία για τις αντιπροσωπείες που θα πρέπει να επισκεφτούν 

καθώς και οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τους πελάτες. 

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να συμπληρώνει κάποιο αριθμό ερωτηματολογίων από

την κάθε αντιπροσωπεία για να συνεχίζει την έρευνα στην επόμενη. Η σωστή

εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται από τον επιβλέποντα βαθμολογείται υψηλότερα.

Οι ομάδες έρευνας θα υποβοηθούνται και θα κατευθύνονται από την ομάδα

υποστήριξης. Δουλειά αυτής της ομάδας θα είναι η ημερήσια συλλογή των

ερωτηματολογίων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων, καθώς και ο έλεγχος των

αποθεμάτων των ερωτηματολογίων στις αντιπροσωπείες. 

Τέλος, η ομάδα υποστήριξης θα παραδώσει στον υπεύθυνο καθηγητή τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Ο υπεύθυνος καθηγητής θα ελέγξει την εγκυρότητα

της έρευνας τηλεφωνώντας στους ερωτώμενους. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από εσάς (παίρνετε συνέντευξη από τον
ερωτώμενο). 

2. Στην κάθε ερώτηση σας απαντάει πρώτα για τις προσδοκίες του, έπειτα για 
τις αντιλήψεις του και τέλος για τη βαρύτητα της κάθε ερώτησης. 

3. Χρησιμοποιείστε ένα λευκό χαρτί έτσι ώστε να βλέπει ο ερωτώμενος μόνο 
την ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσει. 

4. Η συμπεριφορά σας τόσο στο χώρο της έκθεσης όσο και κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης, πρέπει να είναι η πρέπουσα.  

i Θα πρέπει να είστε ευγενικοί και να πλησιάζετε τον ερωτώμενο με 
χαμόγελο και μιλώντας ευγενικά και προσεγμένα.  

ii Θα είστε ευγενικοί με το προσωπικό της αντιπροσωπείας. Φροντίστε
να συστηθείτε με όσους θα είστε στον ίδιο χώρο, να τους εξηγήστε το
σκοπό της δουλειάς σας και να μάθετε πως μπορείτε να συνεργαστείτε
καλύτερα μαζί τους (στο βαθμό που εξυπηρετούνται όλοι, όχι μόνο
αυτοί ή εσείς). 

5. Η ενδυμασία σας πρέπει να είναι προσεγμένη και επαγγελματική. 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ SPSS 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΟ SPSS 
 

 
ar_erotimatologiou: αύξων αριθμός ερωτηματολογίου (συμπληρώνεται από την 
ομάδα υποστήριξης) 
ex1a…………..ex34a: βαθμολογία από 1-7 για τις προσδοκίες του πελάτη 
pe1b…………..pe34b: βαθμολογία από 1-7 για τις αντιλήψεις του πελάτη 
we1c…………..we34c: βαθμολογία από 1-10 για τη βαρύτητα του κάθε ερωτήματος 
gender: βάζουμε από 1-2  
age: βάζουμε από 1-6 για την ηλικία του ερωτώμενου 
family: βάζουμε από 1-7 για την οικογενειακή κατάσταση του ερωτώμενου 
income: βάζουμε από 1- 6 για το οικογενειακό εισόδημα του ερωτώμενου ανά μήνα 
cars: βάζουμε από 1-2 για την ύπαρξη δεύτερου αυτοκινήτου στην οικογένεια 
knowledge: βάζουμε από 1-9 για το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου 
occupation: βάζουμε από 1-11 για την απασχόληση του ερωτώμενου 
heavy: βάζουμε από 1-5 για τον χρόνο που ο ερωτώμενος είναι πελάτης σ’ αυτό το 
συνεργείο 
other: βάζουμε από 1-2 για το αν ο ερωτώμενος έχει επισκεφτεί άλλα συνεργεία 
cc:βάζουμε από 1-4 για το πόσα κυβικά είναι το αυτοκίνητο του ερωτώμενου 
cbrand: γράφουμε τη μάρκα του αυτοκινήτου (κείμενο) 
year: γράφουμε το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου του ερωτώμενου 
name: γράφουμε το όνομα του ερωτώμενου αν το έχει δώσει 
telephone: το τηλέφωνο του ερωτώμενου. 
dealership: γράφουμε το όνομα της αντιπροσωπείας 
codantip: κωδικός αντιπροσωπείας (βάζουμε κωδικούς με βάση τους πίνακες της 
επόμενης σελίδας) 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! 
 

 Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι μια σειρά 
 Σε περίπτωση που η αντιπροσωπεία στην οποία αναφέρεται ο ερωτώμενος
είναι εκτός Θεσ/νίκης το ερωτηματολόγιο θεωρείται άκυρο 

 Όταν ο ερωτώμενος δεν έχει δώσει απάντηση σε μια ερώτηση αφήνουμε κενό
το κουτάκι  
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ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ 308, τηλ. 2310 891584, fax. 2310 891544 

 
 
 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Στα πλαίσια των μαθημάτων «Αρχές Μάρκετινγκ»   διεξάγεται έρευνα που αφορά το

«Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκινήτων για την ευρύτερη

περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής θα ζητείται από τους πελάτες των συνεργείων 

να εκφράσουν τις προσδοκίες τους όσον αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που τους

προσφέρουν τα συνεργεία, καθώς και τις απόψεις τους για το επίπεδο των υπηρεσιών

που τελικά λαμβάνουν από το συνεργείο που επισκέπτονται. 

Στόχος μας είναι αυτή η έρευνα να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν αλλαγές στις στάσεις των πελατών σχετικά με τις

«παρεχόμενες υπηρεσίες» στον κλάδο αυτοκινήτων. 

Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στην επιτέλεση του έργου μας. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. 

 

                     Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έρευνας

Δρ. Ανδρέας Ανδρονικίδης

Δρ. Χρήστος Βασιλειάδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 1 & 2 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 1 
(07/05/2007) ΚΑΙ 2 (14/05/2007) 
 

07-05-07 - 11-05-07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΕΡΓEΙΑ ΩΡΕΣ 07/05/07 08/05/07 09/05/07 10/05/07 11/05/07

08:00-12:00 1 1 1 1 19
12:00-16:00 2 2 2 2 20
08:00-12:00 3 3 3 3 21
12:00-16:00 4 4 4 4 22
08:00-12:00 5 5 5 5 23
12:00-16:00 6 6 6 6 24
08:00-12:00 7 7 7 7 25
12:00-16:00 8 8 8 8 26
08:00-12:00 9 9 9 9 27
12:00-16:00 10 10 10 10 28
08:00-12:00 11 11 11 11 29
12:00-16:00 12 12 12 12 30
08:00-12:00 13 13 13 13 31
12:00-16:00 14 14 14 14 32
08:00-12:00 15 15 15 15 33
12:00-16:00 16 16 16 16 34
08:00-12:01 17 17 17 17 35
12:00-16:01 18 18 18 18 36

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 3

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 4

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 9

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 5

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 6

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 7

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 8

 
 

14-05-07 - 18-05-07 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΕΡΓEΙΑ ΩΡΕΣ 14/05/07 15/05/07 16/05/07 17/05/07 18/05/07

08:00-12:00 19 19 37 37 37
12:00-16:00 20 20 38 38 38
08:00-12:00 21 21 39 39 39
12:00-16:00 22 22 40 40 40
08:00-12:00 23 23 41 41 41
12:00-16:00 24 24 42 42 42
08:00-12:00 25 25 43 43 43
12:00-16:00 26 26 44 44 44
08:00-12:00 27 27 45 45 45
12:00-16:00 28 28 46 46 46
08:00-12:00 29 29 47 47 47
12:00-16:00 30 30 48 48 48
08:00-12:00 31 31 49 49 49
12:00-16:00 32 32 50 50 50
08:00-12:00 33 33 19 19 23
12:00-16:00 34 34 20 20 24
08:00-12:01 35 35 21 21 25
12:00-16:01 36 36 22 22 26ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 9

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 5

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 6

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 7

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 8

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 3

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 4
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ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 1: VOLVO, 2: KIA, 3: HYUNDAI, 4: PEUGEOT, 5: FORD, 6: VW, 7: AUDI, 8: ALFA ROMEO, 9: RENAULT 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:  (          ) 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

                       

 

 

 

 Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) 
έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) τις προσδοκίες σας για τις υπηρεσίες 
που θα πρέπει να προσφέρει ένα συνεργείο αυτοκινήτων. 

 Βαθμολογείστε από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) 
έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) τις αντιλήψεις σας για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει το συνεργείο στο οποίο επισκευάζετε το αυτοκίνητό 
σας.      

Τι τελικά συνέ-
βη; 

Τι αναμένω να 
συμβεί; 

(Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) (Παρακαλώ βάλτε √ στο κουτάκι της επιλογής σας) 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7  .    1       2       3       4       5       6       7  . 
      

1a. Τα συνεργεία θα πρέπει να έχουν σύγχρονο 
εξοπλισμό. 

  1b. Το συνεργείο που επισκέπτομαι, έχει σύγχρονο εξο-
πλισμό. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
1c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να έχουν τα συνεργεία σύγχρονο εξοπλισμό; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
 

2a. Οι φυσικές εγκαταστάσεις των συνεργείων (π.χ. 
χώρος αναμονής, τουαλέτες) θα πρέπει να είναι 
οπτικά ελκυστικές. 

  2b. Οι φυσικές εγκαταστάσεις του συνεργείου που επι-
σκέπτομαι (π.χ. χώρος αναμονής, τουαλέτες), είναι ο-
πτικά ελκυστικές. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
2c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για εσάς το να είναι ελκυστικές οι φυσικές εγκαταστάσεις των συνεργείων (π.χ. 
χώρος αναμονής, τουαλέτες); 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

3a. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων θα πρέπει να 
είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

  3b. Οι εργαζόμενοι του συνεργείου που επισκέπτομαι, 
είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και καθαροί. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
3c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας οι εργαζόμενοι των συνεργείων να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι και κα-
θαροί; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

4a. Τα εργαλεία που αφορούν το service ΠΡΕΠΕΙ 
να είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά. 

  4b. Τα εργαλεία που αφορούν το service είναι πάντα 
τακτοποιημένα και καθαρά. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
4c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας τα εργαλεία που αφορούν το service να είναι πάντα τακτοποιημένα και 
καθαρά; 

 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
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ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7  .    1       2       3       4       5       6       7  . 
  

5a. Όταν το προσωπικό των συνεργείων υπόσχεται να 
κάνει κάτι σε μια συγκεκριμένη στιγμή, θα πρέπει να 
το κάνει. 

  5b. Όταν το προσωπικό του συνεργείου που επι-
σκέπτομαι, υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια συγκε-
κριμένη στιγμή, το κάνει. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
5c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας όταν το προσωπικό των συνεργείων υπόσχεται να κάνει κάτι σε μια 
συγκεκριμένη στιγμή, να το κάνει; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

6a. Όταν ο πελάτης έχει ένα πρόβλημα, το προσωπικό 
των συνεργείων πρέπει να δείχνει πραγματικό ενδια-
φέρον να το λύσει. 

  6b. Όταν έχω ένα πρόβλημα, το προσωπικό του 
συνεργείου που επισκέπτομαι, δείχνει πραγματικό 
ενδιαφέρον να το λύσει. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
6c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας όταν ο πελάτης έχει ένα πρόβλημα, το προσωπικό των συνεργείων 
να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον να το λύσει; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

7a. Τα συνεργεία θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να 
παρέχουν σωστές υπηρεσίες πάντα. 

  7b. Το συνεργείο που επισκέπτομαι είναι αξιόπιστο 
και παρέχει πάντα σωστές υπηρεσίες. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
7c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να είναι τα συνεργεία αξιόπιστα και να παρέχουν σωστές υπη-
ρεσίες πάντα; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

8a. Τα συνεργεία θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους τη στιγμή που υποσχέθηκαν να το κάνουν. 

  8b. Το συνεργείο που επισκέπτομαι παρέχει τις 
υπηρεσίες του τη στιγμή που υποσχέθηκε να το 
κάνει. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
8c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να παρέχουν τα συνεργεία τις υπηρεσίες τους τη στιγμή που 
υποσχέθηκαν να το κάνουν; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

9a. Τα συνεργεία θα πρέπει να διατηρούν τα αρχεία 
τους σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε αυτοκινήτου) 

  9b. Το συνεργείο που επισκέπτομαι, διατηρεί τα 
αρχεία του σωστά (π.χ. καρτέλα του κάθε αυτοκι-
νήτου) 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
9c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να διατηρούν τα συνεργεία τα αρχεία τους σωστά (π.χ. καρτέλα 
του κάθε αυτοκινήτου); 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

10a. Το προσωπικό των συνεργείων πρέπει να ενημε-
ρώνει τον πελάτη πότε ακριβώς θα τελειώσουν οι ερ-
γασίες στο αυτοκίνητό του. 

  10b. Το προσωπικό του συνεργείου που επισκέ-
πτομαι με ενημερώνει πάντα για το πότε ακριβώς 
θα τελειώσουν οι εργασίες στο αυτοκίνητό μου. 

  

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .   
10c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να ενημερώνει το προσωπικό των συνεργείων τον πελάτη πότε 
ακριβώς θα τελειώσουν οι εργασίες στο αυτοκίνητό του; 

 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7  .    1       2       3       4       5       6       7  . 
  

11a. Το προσωπικό των συνεργείων θα πρέπει να πα-
ρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους πελάτες. 

  11b. Το προσωπικό του συνεργείου που επισκέ-
πτομαι παρέχει γρήγορες υπηρεσίες στους πελάτες.

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
11c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να παρέχει το προσωπικό των συνεργείων γρήγορες υπηρεσίες 
στους πελάτες; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

12a. Το προσωπικό των συνεργείων θα πρέπει να είναι 
πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους πελάτες του. 

  12b. Το προσωπικό του συνεργείου που επισκέ-
πτομαι είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους πε-
λάτες του. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
12c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να είναι πάντα πρόθυμο το προσωπικό των συνεργείων να βο-
ηθήσει τους πελάτες του;  

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

13a. Το προσωπικό των συνεργείων πρέπει να ανταπο-
κρίνεται πάντα στα αιτήματα των πελατών, όσο απα-
σχολημένο και να είναι.  

 13b. Το προσωπικό του συνεργείου που επισκέ-
πτομαι ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματα των 
πελατών, όσο απασχολημένο και να είναι. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
13c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να ανταποκρίνεται το προσωπικό των συνεργείων πάντα στα 
αιτήματα των πελατών, όσο απασχολημένο και να είναι; 

Λ ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

14a. Η συμπεριφορά των εργαζομένων των συνεργεί-
ων, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες. 

  14b. Η συμπεριφορά των εργαζομένων του συνερ-
γείου που επισκέπτομαι εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους πελάτες. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
14c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες η συμπεριφορά των 
εργαζομένων των συνεργείων; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

15a. Οι πελάτες των συνεργείων πρέπει να νοιώθουν 
ασφαλείς στις συναλλαγές τους με τους εργαζόμενους.

  15b. Νοιώθω ασφαλής στις συναλλαγές μου με 
τους εργαζόμενους του συνεργείου που επισκέπτο-
μαι. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
15c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας να νοιώθουν ασφαλείς οι πελάτες των συνεργείων στις συναλλα-
γές τους με τους εργαζόμενους; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

16a. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων πρέπει να είναι 
συνεπείς και ευγενικοί με τους πελάτες. 

  16b. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που επισκέ-
πτομαι είναι πάντα συνεπείς και ευγενικοί. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
16c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να είναι συνεπείς και ευγενικοί οι εργαζόμενοι των συνεργείων 
με τους πελάτες; 

 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
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ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
Διαφωνώ                                                       Συμφωνώ        Διαφωνώ                                                    Συμφωνώ 
Απόλυτα                       Μέσος                       Απόλυτα        Απόλυτα                     Μέσος                      Απόλυτα 

   1       2       3       4       5       6       7  .    1       2       3       4       5       6       7  . 
  

17a. Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία πρέπει να λαμβά-
νουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε να κάνουν καλά τη 
δουλειά τους. 

  17b. Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο που επισκέ-
πτομαι λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη ώστε 
να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
17c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη οι εργαζόμενοι στα συ-
νεργεία ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

18a. Ο υπεύθυνος του συνεργείου πρέπει να δίνει ξε-
χωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη.  

  18b. Ο υπεύθυνος του συνεργείου που επισκέπτο-
μαι δίνει ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
18c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να δίνει ο υπεύθυνος του συνεργείου ξεχωριστή προσοχή στον 
κάθε πελάτη; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

19a. Οι εργαζόμενοι των συνεργείων πρέπει να δίνουν 
ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πελάτη. 

  19b. Οι εργαζόμενοι του συνεργείου που επισκέ-
πτομαι δίνουν ξεχωριστή προσοχή στον κάθε πε-
λάτη. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
19c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να δίνουν οι εργαζόμενοι των συνεργείων ξεχωριστή προσοχή 
στον κάθε πελάτη; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

20a. Οι υπάλληλοι των συνεργείων πρέπει να καταλα-
βαίνουν και να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών.  

  20b. Οι υπάλληλοι του συνεργείου που επισκέπτο-
μαι καταλαβαίνουν και γνωρίζουν τις ανάγκες των 
πελατών. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
20c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν οι υπάλληλοι των συνεργεί-
ων τις ανάγκες των πελατών; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

21a. Τα συνεργεία πρέπει να έχουν το συμφέρον των 
πελατών τους κατά νου. 

  21b. Το συνεργείο που επισκέπτομαι έχει το συμ-
φέρον των πελατών του κατά νου. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
21c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να έχουν τα συνεργεία το συμφέρον των πελατών τους κατά 
νου; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

22a. Οι ώρες λειτουργίας των συνεργείων πρέπει να 
ταιριάζουν σε όλους τους πελάτες. 

  22b. Οι ώρες λειτουργίας του συνεργείου που επι-
σκέπτομαι ταιριάζουν σε όλους τους πελάτες. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
22c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να ταιριάζουν οι ώρες λειτουργίας των συνεργείων σε όλους 
τους πελάτες 

 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ: 
 

23a. Το όχημά σας πρέπει να παραλαμβάνεται 
από όπου χρειάζεται και να σας παραδίδεται 
όπου επιθυμείτε. 

  23b. Το όχημά σας παραλήφθηκε από εκεί που χρεια-
ζόταν και σας παραδόθηκε εκεί όπου επιθυμούσατε. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
23c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας το να παραλαμβάνεται το όχημά σας από όπου χρειάζεται και 
να σας παραδίδεται όπου επιθυμείτε; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

24a. Η επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε πρέ-
πει να έχει δίκαιες τιμές. 

  24b. Η επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε έχει δίκαιες 
τιμές. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
24c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε πρέπει να έχει δίκαιες 
τιμές; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

25a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να σας ενημερώνουν για το κόστος της 
εργασίας προτού ξεκινήσουν. 

  25b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε σας ενη-
μερώνουν για το κόστος της εργασίας προτού ξεκινή-
σουν. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
25c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να σας ενημερώ-
νουν για το κόστος της εργασίας προτού ξεκινήσουν 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

26a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να υπάρχει Τεχνικός Σύμβουλος με τον 
οποίο θα συνεννοείστε και θα έρχεστε σε επαφή.

  26b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε υπάρχει 
όντως Τεχνικός Σύμβουλος με τον οποίο συνεννοείστε 
και θα έρχεστε σε επαφή. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
26c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να υπάρχει Τε-
χνικός Σύμβουλος με τον οποίο θα συνεννοείστε και θα έρχεστε σε επαφή; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

27a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε ο 
Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει το ιστο-
ρικό του οχήματός σας. 

  27b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε ο Τεχνι-
κός Σύμβουλος γνωρίζει το ιστορικό του οχήματός σας.

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
27c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε ο Τεχνικός Σύμ-
βουλος να γνωρίζει το ιστορικό του οχήματός σας; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

28a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να σας ρωτούν για όποιες επιπλέον εργα-
σίες προκύψουν κατά την εκτέλεση της προσυμ-
φωνημένης εργασίας. 

  28b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε ρωτούν 
για όποιες επιπλέον εργασίες προκύψουν κατά την ε-
κτέλεση της προσυμφωνημένης εργασίας. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
28c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να σας ρωτούν 
για όποιες επιπλέον εργασίες προκύψουν κατά την εκτέλεση της προσυμφωνημένης εργασίας; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 
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ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
29a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να μπορείτε να έχετε οπτική επαφή με το 
όχημά σας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

  29b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε μπορείτε 
να έχετε οπτική επαφή με το όχημά σας κατά τη διάρ-
κεια της εργασίας. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
29c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να μπορείτε να 
έχετε οπτική επαφή με το όχημά σας κατά τη διάρκεια της εργασίας; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

30a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος 
διαμονής. 

  30b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε υπάρχει 
ειδικά διαμορφωμένος χώρος διαμονής. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
30c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος διαμονής; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

31a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να σας παραδίδουν το όχημά σας καθαρό.

  31b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε σας πα-
ραδίδουν το όχημά σας καθαρό. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
31c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να σας παραδί-
δουν το όχημά σας καθαρό; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

32a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να σας δείχνουν πως εκτιμούν την προτί-
μησή σας κάνοντάς σας εκπτώσεις ή δίνοντάς 
σας παροχές βάση του αριθμού επισκέψεων σας. 

  32b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε σας δεί-
χνουν πως εκτιμούν την προτίμησή σας κάνοντάς σας 
εκπτώσεις ή δίνοντάς σας παροχές βάση του αριθμού 
επισκέψεων σας. 

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
32c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να σας δείχνουν 
πως εκτιμούν την πελατεία σας κάνοντάς σας εκπτώσεις ή δίνοντάς σας παροχές βάση του αριθμού επι-
σκέψεων σας; 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 

33a. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε 
πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας μετά 
την εργασία για να μάθουν εάν είστε ικανοποιη-
μένος με τη δουλειά που έγινε. 

  33b. Στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε έρχονται 
σε επικοινωνία μαζί σας μετά την εργασία για να μά-
θουν εάν είστε ικανοποιημένος με τη δουλειά που έγινε.

 

   1       2       3       4       5       6       7  .     1       2       3       4       5       6       7  .  
33c. Γενικότερα, πόσο σημαντικό είναι για σας στην επιχείρηση την οποία επισκέπτεστε να έρχονται σε 
επικοινωνία μαζί σας μετά την εργασία για να μάθουν εάν είστε ικανοποιημένος με τη δουλειά που έγινε; 

 

ΛΙΓΟ     1         2         3         4         5         6         7         8         9         10     ΠΟΛΥ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (OVERALL) 
 

34 Πόσο πρόθυμος είστε να προτείνετε αυτό το συνεργείο σε άλλους; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΘΥΜΟΣ    1       2       3       4       5       6       7  .ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΘΥΜΟΣ 
35. Πόσο πρόθυμος είστε να επισκεφθείτε σε αυτό το συνεργείο στο μέλλον; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΘΥΜΟΣ    1       2       3       4       5       6       7  . ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΘΥΜΟΣ 
36. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με αυτό το συνεργείο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ    1       2       3       4       5       6       7  . ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ     
37. Πως θα αξιολογούσατε την συνολική ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών που σας προσέφεραν σε αυτό 
το συνεργείο; 
                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ   1       2       3       4       5       6       7  . ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
i) Φύλο 

     Άνδρας        Γυναίκα 
 

ii) Ηλικία 
     κάτω των 21                41 - 50   
     21 - 30                         51 - 60   
     31 - 40                         άνω των 60 
 

iii) Οικογενειακή κατάσταση (στην περίπτωση που έχετε παιδιά εννοούμε να διαμένουν στο σπίτι) 
                   Ελεύθερος/η                                    Χωρισμένος/η χωρίς παιδιά              
                   Παντρεμένος /η με παιδιά               Χήρος/α με παιδιά 
                   Παντρεμένος /η χωρίς παιδιά          Χήρος/α χωρίς παιδιά 
                   Χωρισμένος/η με παιδιά               

 
iv) Οικογενειακό εισόδημα ανά μήνα 
                   μέχρι €600                 €1501 - €2000  
                   €601 - €1000             €2001 - €2500  
                   €1001 - €1500           άνω των €2500  

 
v) Ύπαρξη δεύτερου αυτοκινήτου στην οικογένεια 
                   ναι                όχι  

 
vi) Μορφωτικό επίπεδο 

     Δημοτικό          Τ.Ε.Ε.              Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.                        
     Γυμνάσιο          Κολέγιο           Μεταπτυχιακό 
     Λύκειο              ΙΕΚ                  Διδακτορικό 

                
vii) Απασχόληση 

     Ελεύθερος επαγγελματίας         Ιδ. υπάλληλος                                     Αγρότης  
     Φοιτητής                                    Δημ. υπάλληλος                                 Οικιακά             

                   Άνεργος                                     Ανώτατο διοικητικό στέλεχος            Συνταξιούχος     
     Αυτοσυντήρητος                       Κατώτατο διοικητικό στέλεχος      

 
vii) Χρόνος που είμαι πελάτης στο συγκεκριμένο συνεργείο 

     Έως 6 μήνες                     1,5 χρόνο – 3 χρόνια               Πάνω από 10 χρόνια        
     6 μήνες – 1,5 χρόνο          3 – 10 χρόνια 
   

viii) Έχετε επισκεφτεί άλλα συνεργεία από τότε που συνεργάζεστε με το παρόν συνεργείο; 
                    ναι               όχι  

                    
ix) Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου στο οποίο αναφέρεστε στο παραπάνω ε-
ρωτηματολόγιο 

Κυβικά:       786cc-1357cc           1358cc-1928cc           1929cc-2357cc           άνω των 2357cc

Μάρκα-Μοντέλο:………………………………………. 
Έτος κατασκευής:…………………… 
 

x) Στοιχεία επαλήθευσης (προαιρετικά) 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Περιοχή-Δήμος κατοικίας: 
 

xi) Στοιχεία συνεργείου 
Όνομα αντιπροσωπείας:  
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