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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου (internet) έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο χώρο των εταιριών-οργανισμών που ασχολούνται με τη 

μελέτη, εγκατάσταση και παροχή δικτύου στη χώρα μας. Ο συγκεκριμένος εταιρικός 

κλάδος γνωρίζει μεγάλη άνθηση και ο ανταγωνισμός που έχει δημιουργηθεί μεταξύ 

των εταιριών του συγκεκριμένου κλάδου είναι πολύ μεγάλος. Κάθε επιχείρηση 

προσπαθεί μέσω της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στον πελάτη, να “κερδίσει” 

την εμπιστοσύνη του και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

υπολοίπων. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όμως είναι μια σύνθετη 

διαδικασία που απαιτεί προσπάθεια, οργάνωση, συνοχή, φιλοδοξία και πολλά ακόμα 

χαρακτηριστικά από την πλευρά της εταιρίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει 

ως βασικότερο στόχο της την αποτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο. 

Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες όπως, η «υπηρεσία», η «ποιότητα», η «ποιότητα 

υπηρεσιών», ο «πελάτης» και η «ικανοποίηση των πελατών». Έπειτα παρουσιάζονται 

τεχνικές μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και αναφέρονται τα σημαντικότερα 

υποδείγματα αποτίμησης της ποιότητας υπηρεσιών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι 

στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, 

όπως η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) και η 

ομαδοποίηση (Clustering) μέσω του αλγόριθμου Κ- means. 

Για το σκοπό της έρευνας κατασκευάστηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 

σύμφωνα με το πρότυπο ServQual το οποίο συμπληρώθηκε από 120 εξωτερικούς 

πελάτες της εταιρίας Compugen. Όλη η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου IBM SPSS Statistics 27. Αρχικά υπολογίστηκαν τα βασικά περιγραφικά μέτρα 

για τις αρχικές μας μεταβλητές. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια του 

ερωτηματολογίου και κατασκευάστηκαν ως σταθμισμένοι μέσοι όροι των αρχικών 

μεταβλητών οι δείκτες ποιότητας, Προσβασιμότητα, Προσωπικό, Εγκατάσταση, 

Συνέπεια και Κόστος υπηρεσιών. Στη συνέχεια εξετάστηκε η κανονικότητα των νέων 

μεταβλητών, συγκρίναμε τις διαμέσους τους και εξετάσαμε τη συσχέτιση τους. 

Ελέγξαμε την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στο επίπεδο 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της εταιρίας στις υπό εξέταση μεταβλητές. 

Εφαρμόσαμε την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) για 

να εξάγουμε νέες ασυσχέτιστες συνιστώσες. Τέλος, οι εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας 

ομαδοποιούνται βάση του επιπέδου ικανοποίησης τους σε δύο ομάδες (ομάδα υψηλού 

επιπέδου ικανοποίησης, ομάδα χαμηλού επιπέδου ικανοποίησης) και διερευνώνται τα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.  

Η παρούσα διπλωματική ολοκληρώνεται με τη συζήτηση-σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων και την υπόδειξη προτάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη γενικότερη ισχυροποίηση και κερδοφορία της 

εταιρίας. 
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Abstract 

In recent years, the increase in the use of the Internet has brought about significant 

changes at companies-organizations that provide business services in the field of study, 

installation and provision of a network in our country. This particular corporate sector 

is flourishing and the competition between the companies in this sector is becoming 

huge. Each business tries through the quality of the services that provides to the 

customer, to "gain" his trust and a competitive advantage over the others. Achieving 

the desired quality in the provision of services is a complex process that requires effort, 

organization, cohesion, ambition and many more characteristics from the company’s 

part. The main aim of the current work is the evaluation of the quality of the services 

provided by a company, which is active in this sector. 

Initially, basic concepts such as "service", "quality", "quality of service", "customer" 

and "customer satisfaction" are analyzed. Then we present techniques for measuring 

customer satisfaction and refer to important quality of service evaluation models. In 

addition, we describe the statistical techniques applied in the current work, such as 

Principal Component Analysis (PCA) and clustering through the K-means algorithm. 

For the purpose of the research, a specially designed questionnaire was constructed 

according to the standard ServQual model, which was completed by 120 external 

customers of Compugen. The whole statistical analysis was conducted using the IBM 

SPSS Statistics 27 statistical package. Initially, the basic descriptive measures for our 

initial variables were calculated. The internal consistency of the questionnaire was then 

tested, and the quality indicators of accessibility, personnel, installation, consistency 

and cost of services were constructed as weighted averages of the initial variables. The 

normality assumption of the new variables was then examined, compared their medians 

and examined their correlations. We tested the impact of demographic characteristics 

on the level of satisfaction of the company's external customers with the ongoing 

variables. Moreover, we applied Principal Component Analysis to extract uncorrelated 

components. Finally, the company's external customers are grouped based on their level 

of satisfaction into two groups (high level of satisfaction group, low level satisfaction 

group) and the characteristics of each group are investigated. 

This diploma thesis concludes with the discussion-commentary of the results and the 

suggestion of proposals aiming at upgrading the quality of the services provided and 

the general strengthening and profitability of the company. 

 

Key words: service, quality, service quality, customer satisfaction, design – install and 

supply of network, ServQual, questionnaire survey 
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Κεφάλαιο 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διαδίκτυο (ίντερνετ) εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1990. Αρχικά η 

χρήση του περιορίζεται για ερευνητικούς σκοπούς. Στη συνέχεια εμφανίζονται οι 

πρώτοι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης (ISPs), για παράδειγμα, η Forthnet. Το 1995 η 

Focus Bari (εταιρία διεξαγωγής ερευνών) αρχίζει να παρακολουθεί τη διείσδυση του 

διαδικτύου στην Ελλάδα. Μόλις μία στις εκατό οικείες (1%) στις μεγάλες αστικές 

περιοχές είχε πρόσβαση στο διαδικτυακό χώρο. Τα επόμενα πέντε χρόνια το διαδίκτυο 

σταδιακά αρχίζει να χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα να 

γενικεύεται η χρήση του. Έτσι, το 2000, ένα στα πέντε σπίτια έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Σημαντικός παράγοντας της αύξησης της ζήτησης του ίντερνετ στην 

Ελλάδα αποτελεί η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 2005 

εμφανίζονται οι πρώτες ADSL συνδέσεις, οι οποίες φέρουν υψηλές ταχύτητες και η 

σύνδεση είναι βελτιωμένη. Τότε παρατηρείται και η σημαντικότερη αύξηση ζήτησης 

του διαδικτύου. Τα τελευταία δέκα χρόνια η άνοδος συνεχίζεται κυρίως εξαιτίας της 

αυξημένης χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών όπως το Facebook, των smartphones 

και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα επόμενα χρόνια πιθανώς τα ποσοστά 

πρόσβασης στο διαδίκτυο να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, γεγονός που ενδέχεται να 

επηρεάσει πιο πολύ την καθημερινότητα μας, αφού η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, η 

ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η εργασία και η εκπαίδευση μπορούν να πραγματοποιηθούν 

και μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, από 

τον Ιουλίου του 2019 έως το Σεπτέμβριο του 2019 από το σύνολο των κατοίκων της 

Ελλάδας, ηλικίας 16 μέχρι και 74 ετών, το 75% χρησιμοποίησε ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, το 61% πραγματοποίησε διαδικτυακές φωνητικές κλήσεις και βίντεο 

κλήσεις, το 70% συμμετείχε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 74% χρησιμοποίησε 

το διαδίκτυο για ψυχαγωγία (ταινίες, μουσική, βίντεο κ.λπ.), το 37% εκπλήρωσε 

χρηματικές συναλλαγές διαδικτυακά και εν τέλει το 90% αναζήτησε πληροφορίες 

μέσω διαδικτύου. Ενώ στις αρχές του 2020, περίπου τέσσερις στις πέντε κατοικίες στην 

Ελλάδα είχαν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο. (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2019) 
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Γράφημα 1 Ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κατοικίες στην Ελλάδα από το 2010 

έως το 2020 

Στο Γράφημα 1 απεικονίζεται η έντονη αυξητική τάση του ποσοστού των κατοικιών 

που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα από το 2010 έως και το 2020.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, αντίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των εταιριών που 

ασχολούνται με την εγκατάσταση και παροχή δικτύου με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός 

που δημιουργείται μεταξύ των εταιριών αυτών να είναι πολύ μεγάλος και ταυτόχρονα 

οι απαιτήσεις των ιδιωτών πελατών τους να γίνονται πολυδιάστατες και εξεζητημένες. 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα καλούνται να βελτιώνουν συνεχώς 

τις υπηρεσίες τους για να παραμένουν ανταγωνιστικές. Οι εξωτερικοί πελάτες 

αποζητούν βέλτιστη εξυπηρέτηση και απόδοση, εφόσον κατέχουν πολλές επιλογές για 

την ικανοποίηση των αναγκών τους. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις θέτουν ως 

στόχους, την εδραίωση τους, την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την 

κερδοφορία. Οι καθοριστικότεροι παράγοντες που εξασφαλίζουν την επιτυχημένη 

πορεία μιας εταιρίας και την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων 

στόχων της είναι, η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και η διατήρηση της 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών. Οι δυο αυτοί παράγοντες και η διερεύνηση 

τους αποτελούν βασικούς στόχους της εργασίας μας. 

Η έρευνα της παρούσης διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα 

διαμορφωμένου ερωτηματολογίου το οποίο βασίζεται στο πρότυπο μοντέλο ServQual 

και στοχεύει στην εξέταση της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών και στην 
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αποτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας Compugen στο 

σύγχρονο και τόσο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 2ο  

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1.1 Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «υπηρεσία» 

Όταν αναφερόμαστε σε μία επιχείρηση η οποία ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών, 

αναγκαίο θεωρείται το να γνωρίζουμε, τι είναι υπηρεσία και ποια θεωρούνται τα 

βασικά χαρακτηριστικά της. 

Σύμφωνα με τον Fitzsimmons (2010) η εννοιολογική προσέγγιση του όρου 

«υπηρεσία» είναι αρκετά περίπλοκη. Οι ενέργειες που σχετίζονται με τη δημιουργία 

και την παράδοση της υπηρεσίας στον εξωτερικό πελάτη δεν προσδιορίζονται εύκολα, 

διότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελούνται από διαδικασίες και όχι από 

διακριτά αγαθά με υλική υπόσταση. 

Η αποσαφήνιση του όρου «υπηρεσία» θεωρείται πολυεπίπεδη και διαφοροποιείται 

αναλόγως με τον τρόπο που κάποιος επιχειρεί να την ερμηνεύσει. (Karakostas B. & 

Kardaras, D., 2005) 

Κατά τον Yang (2002), η έννοια της υπηρεσίας ορίζεται ως  

“αντικείμενο παροχής οφέλους μιας συναλλαγής, η οποία αποτελεί μία 

διαδικασία δραστηριοτήτων που ουσιαστικά παράγονται, διατίθενται στο 

εμπόριο και καταναλώνονται με ταυτόχρονη αλληλεπίδραση”.  

Οι Hoffman & Bateson (1997) θεωρούν τις υπηρεσίες ως  

“διενέργειες με σκοπό την κατάλληλη απόδοση”. 

Σύμφωνα με τους Χυτήρης & Άννινος (2015) υπηρεσία είναι μια αλληλουχία 

διενεργειών με σκοπό την ευχαρίστηση του εξωτερικού πελάτη, ενώ ο Grönroos (1990) 

θεωρεί την υπηρεσία “δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ του λήπτη της 

υπηρεσίας και αυτού που την παρέχει”. 

Ένας από τους πιο ακέραιους ορισμούς περιγράφει την υπηρεσία ως  

“πράξη ή εκτέλεση που προσφέρεται από ένα μέρος σε ένα άλλο. Αν και η 

διαδικασία μπορεί να συνδεθεί με ένα φυσικό προϊόν, η εκτέλεση είναι άυλη. 

Οι υπηρεσίες είναι οικονομικές αξίες και προσφέρουν οφέλη στους πελάτες 
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σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για λογαριασμό του αποδέκτη της 

υπηρεσίας” (Lovelock & Wirtz, 2011). 

 

2.1.2 Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

Στην ενότητα 2.1.1 αναφέραμε σημαντικούς ορισμούς που περιγράφουν την υπηρεσία 

ως έννοια, στην ενότητα 2.1.2 θα αναφέρουμε τα κυριότερα γνωρίσματα των 

υπηρεσιών. Υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες και τα προϊόντα–

αγαθά. Το γεγονός αυτό αποτελεί θέμα μελέτης ακόμα και σε ακαδημαϊκές έρευνες με 

σκοπό την ορθότερη κατανόηση της έννοιας και των ξεχωριστών γνωρίσματων της. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι τα εξής: 

Άυλη φύση 

Το συγκεκριμένο γνώρισμα των υπηρεσιών θεωρείται το καθοριστικότερο ως προς τη 

διαφοροποίηση τους με τα αγαθά, τα οποία είναι υλικά. Σύμφωνα με τον Regan (1963) 

η υπηρεσία αποβλέπει στην ευχαρίστηση και στα πλεονεκτήματα που αποκομίζει ένας 

εξωτερικός πελάτης κατά ή μετά τη χρήση της. Κατά τους Darby and Karni (1973) 

υπογραμμίζεται πως όσο πιο χειροπιαστό είναι ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, τόσο 

ευκολότερα αξιολογείται από το κοινό (εξωτερικοί πελάτες), ενώ ο Bowen (1990) 

τονίζει πως η φύση της υπηρεσίας η οποία κατεξοχήν είναι άυλή, δυσκολεύει πολύ τον 

καταναλωτή ως προς την ορθή εκτίμηση της. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε, κατανοούμε 

πως μεταξύ των πελατών οι οποίοι χρησιμοποιούν μια δεδομένη υπηρεσία, η 

υποκειμενική άποψη τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς την ποιότητα της 

υπηρεσίας που αντιλαμβάνεται ο καθένας, το γεγονός αυτό διαφέρει αρκετά στα υλικά 

αγαθά οπού (συνήθως) επικρατεί η αντικειμενική αξιολόγηση. 

Αδιαιρετότητα 

Οι υπηρεσίες παρέχονται και καταναλώνονται κατά τη διαδικασία παροχής και όχι σε 

διάφορα στάδια. Σύμφωνα με τους Carman & Langeard (1980), τη χρονική στιγμή 

όπου παρέχεται μια υπηρεσία σε έναν εξωτερικό πελάτη αποτελεί και τη στιγμή κατά 

την οποία ξεκινάει η διαδικασία κατανάλωσης της. Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της 

αδιαιρετότητας των υπηρεσιών αποτελεί η παρουσία του εσωτερικού πελάτη κατά τη 

διαδικασία κατανάλωσης της υπηρεσίας από τον εξωτερικό πελάτη. Έτσι η φυσική 
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παρουσία του εργαζομένου κατά τη χρήση-κατανάλωση της υπηρεσίας, ασκεί 

επίδραση στις διενέργειες παροχής των υπηρεσιών και επηρεάζει κατά πόσο 

ικανοποιείται ο εξωτερικός πελάτης. 

Ετερογένεια 

Οι Zeithaml et. al. (1985) υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα της ετερογένειας στις 

υπηρεσίες. Η εξήγηση της έννοιας της ετερογένειας είναι απλή. Καθώς η υπηρεσία 

παρέχεται από διαφορετικούς εργαζομένους σε καθημερινή βάση μπορεί να διαφέρει 

ελαφρώς ή ακόμα και σημαντικά. Το κάθε άτομο μπορεί να επηρεαστεί εύκολα από 

εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι εν τέλει είναι εφικτό να επηρεάσουν τον τρόπο κατά 

τον οποίο ένας εργαζόμενος κάνει τη δουλεία του. Έτσι το αποτέλεσμα της εργασίας 

του, ενδέχεται να επηρεάσει ακόμα και το παρεχόμενο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Το 

ζήτημα της ετερογένειας έχει υπάρξει αντικείμενο μελέτης αφού για πολλούς 

επιστήμονες θεωρείται χαρακτηριστικό το οποίο κρύβει κινδύνους και ρίσκο. Σύμφωνα 

με τους Wyckham et. al. (1975) η ετερογένεια μπορεί να επηρεάσει με τέτοιο τρόπο 

το τελικό προϊόν ή υπηρεσία ώστε να θεωρείται πλεονέκτημα και σημείο καμπής για 

το ανταγωνιστικό περιβάλλον των οργανισμών.  

Φθαρτότητα 

Η φθαρτότητα θεωρείται ένα από τα κύρια γνωρίσματα των υπηρεσιών. Κατά τους 

Onkvisit & Shaw (1991) θεωρείται δεδομένο πως οι υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να 

διατηρηθούν σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο αλλά ούτε να μεταπωληθούν μετά τη 

δημιουργία τους. Συνεπώς, οι υπηρεσίες είναι φθαρτές, εφόσον αμέσως μετά τη 

διαδικασία παραγωγής τους δεν μπορούν να αποθηκευτούν αλλά πρέπει να 

καταναλωθούν μιας και η επιλογή της μεταγενέστερης πώλησης είναι ανέφικτη. 

Κυριότητα 

Η κυριότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Ο 

Kotler (2003) αναφέρει πως, “υπηρεσία θεωρείται κάθε πράξη που μεταφέρεται από ένα 

μέρος σε ένα άλλο, είναι ουσιαστικά άυλη και δεν έχει ως αποτέλεσμα την κυριότητα σε 

οτιδήποτε”. Οι Lovelock C. (2007) & Grönroos (1984) ενισχύουν και υποστηρίζουν 

την παραπάνω άποψη και τονίζουν πως οι εξωτερικοί πελάτες ουδεμία σχέση έχουν με 

την κυριότητα-ιδιοκτησία των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τους Gabbott 
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και Hogg (1994) αναφέρεται πως καθώς ο εξωτερικός πελάτης διαθέτει χρηματικές 

μονάδες για τη χρήση μιας υπηρεσίας, κατέχει καθορισμένη πρόσβαση και 

επωφελείται από τη χρησιμοποίηση της, χωρίς να φέρει κανένα δικαίωμα πάνω στην 

κυριότητα της ιδίας της υπηρεσίας.  

Πολιτισμικός προσδιορισμός (Cultural specificity) 

Σύμφωνα με τους Bitran & Lojo (1993) o πολιτισμός στον οποίο καταναλώνεται μια 

υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει συνιστώσα της ίδιας της υπηρεσίας. Η κάθε κουλτούρα 

επιδρά στις προσδοκίες και στη συμπεριφορά των εξωτερικών πελατών και των 

παρόχων, έτσι διάφορα κενά που ενδέχεται να παρουσιάζονται σύμφωνα με τους 

εκάστοτε πολιτισμικούς προσανατολισμούς μπορεί να εντείνουν ή να αποδυναμώνουν 

την επιρροή αυτή. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το αντιμετωπίζουν συνήθως οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. Οι διαφορές 

που υπάρχουν στον κάθε πολιτισμό οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρίες 

και βάσει αυτών να διαμορφώνεται ο σχεδιασμός και η τελική παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών. 

 

2.1.3 Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ποιότητα» 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων–εταιριών–οργανισμών τη σημερινή εποχή 

είναι μεγάλος. Οι επιλογές ενός εξωτερικού πελάτη για την αγορά μιας υπηρεσίας ή 

ενός αγαθού είναι πολλές. Οι εταιρίες προσπαθούν να ξεχωρίσουν, να επιτύχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. 

Καθώς οι επιλογές ενός καταναλωτή είναι πολλές, μια παράμετρος που επηρεάζει 

σημαντικά την επιλογή του είναι η ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται από την εκάστοτε εταιρία. Η ποιότητα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στη διαδικασία παραγωγής των αγαθών ή υπηρεσιών και έχει αποτελέσει θέμα 

έρευνας.  

Οι ορισμοί για την εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας της ποιότητας των υπηρεσιών 

είναι πολλοί. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο 

σημαντικούς. 



[17] 
 

Κατά τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα η έννοια της ποιότητας είναι αναγκαίο να 

συγχέεται με την αριστεία, την υπεροχή και την αρετή. Οι πρώτοι καταγεγραμμένοι 

ορισμοί αναφέρουν την ποιότητα ως “επιθυμητή συμφωνία μεταξύ προϊόντων ή 

υπηρεσίας και προδιαγραφών”. Τα επόμενα χρόνια έγινε αντιληπτό πως ο παραπάνω 

ορισμός είναι ελλιπής καθώς μπορεί ένα αγαθό ή μια υπηρεσία να ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές αλλά να μην ευχαριστεί τον καταναλωτή (Birch, 1991). 

Σύμφωνα με τους Evans & Lindsay (1989) ως ποιότητα ορίζεται  

“η ικανότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί ή ακόμα 

και να ξεπεράσει τις απαιτήσεις του εξωτερικού πελάτη”. 

Οι Laffel & Blumenthal (1989) αναφέρουν την ποιότητα ως  

“αδιάκοπο αγώνα από τη διοίκηση και τους υπάλληλους μιας εταιρίας με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεων του εξωτερικού 

πελάτη.”  

Κατά τον Øvretveit (1992) προτού επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την ποιότητα ως 

έννοια πρέπει να συνυπολογίσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους. Οι συγκεκριμένες 

παράμετροι βοηθούν στη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας.  

α) Τι χρειάζεται ο καταναλωτής 

β) Το επίπεδο ικανοποίησης του καταναλωτή ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

γ) Η άποψη του καταναλωτή  

Η τελική μορφή του ορισμού της ποιότητας σύμφωνα με τις παραμέτρους του 

Øvretveit (1992) είναι,  

“η ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή στο χαμηλότερο κόστος”.  

Τον ορισμό ολοκληρώνει συμπεριλαμβάνοντας,  

1) την άποψή του πελάτη για το επίπεδο του προϊόντος ή της υπηρεσίας το οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και  

2) την ποιότητα των διαδικασιών, η οποία συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό 

και όλες τις λειτουργίες που συντελούν στην τελική παραγωγή και εν τέλει στην 

ικανοποίηση του πελάτη. 
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Σύμφωνα με τον Feigenbaum (1991) η ποιότητα θεωρείται ως “αξία”. Η “αξία” αυτή 

διαμορφώνεται από την αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας ή του αγαθού που 

παρέχεται. Όταν ο εξωτερικός πελάτης δεν ικανοποιείται, η επιχείρηση προχωράει στο 

λεγόμενο κύκλο βελτίωσης κατά τον οποίο πραγματοποιούνται συγκεκριμένες 

ενέργειες με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Από τους πιο διαδεδομένους ορισμούς σχετικά με την έννοια της ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι ο ορισμός κατά τους Parasuraman et. al. (1985). Η ποιότητα των 

υπηρεσιών αποτελείται από πέντε συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1) Αξιοπιστία  

Με τον όρο αξιοπιστία αναφερόμαστε στη δεξιότητα της επιχείρησης-οργανισμού να 

παρέχει επακριβώς την υπηρεσία που υπόσχεται στον εξωτερικό πελάτη, δηλαδή η 

τήρηση των συμφωνηθέντων και όλων των διενεργειών από την αρχή ως την τελική 

παροχή της υπηρεσίας. 

2) Ασφάλεια  

Είναι καθήκον της εταιρίας να παρέχει ασφάλεια στον πελάτη και να προσπαθεί να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του. 

3) Ανταπόκριση 

Με τον όρο ανταπόκριση αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί μια 

επιχείρηση για να καλύψει άμεσα και με ταχύτητα τις ανάγκες του εξωτερικού πελάτη. 

4) Ακρίβεια  

Με τον όρο ακρίβεια αναφερόμαστε στη συνέπεια που οφείλει να επιδείξει η εταιρία 

ως προς το χρονικό πλαίσιο και τον τρόπο που πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες. 

5) Μοναδικότητα 

Η αίσθηση ικανοποίησης που νιώθει ο εκάστοτε εξωτερικός πελάτης από την ευγενική 

επαφή με το προσωπικό, το οποίο επιλύει τα προβλήματα του και διευκολύνει τη 

διαδικασία της τελικής παροχής της υπηρεσίας. 

Tο Διεθνές πρότυπο ποιότητας (ISO:9000) αναφέρει την έννοια της ποιότητας ως “το 

άθροισμα των ιδιαίτερων γνωρισμάτων μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού που στοχεύουν 
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στην ικανοποίηση τόσο δεδομένων, όσο και επικείμενων απαιτήσεων” και διαχωρίζει 

την ποιότητα σε δυο σκέλη. 

Α) Την ποιότητα που αναφέρεται στο πλάνο-σχεδιασμό-προγραμματισμό. 

Β) Την ποιότητα που αναφέρεται στην αρμονία ως προς το πλάνο, δηλαδή το επίπεδο 

ικανοποίησης του καταναλωτή ως προς το τελικό προϊόν που παρέλαβε. 

Κατά το British Standards Institution (Βρετανικό ίδρυμα προτύπων ποιότητας) η 

ποιότητα ορίζεται ως “το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή 

μίας υπηρεσίας, οι οποίες βασίζονται στη δυνατότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες 

εκφρασμένες ή λανθάνουσες ανάγκες”. Οι “ανάγκες” αυτές απαιτούν ακριβή 

προσδιορισμό για την εκάστοτε εταιρία–οργανισμό, διότι σχετίζονται άμεσα με τους 

στόχους της (Juran, 2010). 

O Juran (2010) αναφέρει πως “η ποιότητα αναφέρεται στην ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη, και όχι η απλή αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων”. Ενώ, ένας 

τελευταίο ορισμός αναφέρει ότι, “η ποιότητα συμπεριλαμβάνει το βαθμό στον οποίο οι 

ιδιότητες της εξυπηρέτησης που επιθυμούν να έχουν οι πελάτες αναγνωρίστηκαν και 

ενσωματώθηκαν στην παροχή υπηρεσίας και στο βαθμό επίτευξης των επιθυμητών 

επιπέδων αυτών των ιδιοτήτων που γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες.” (Murdick et 

al., 1990) 

Συμπερασματικά, η έννοια της ποιότητας είναι αδύνατον να ερμηνευτεί απόλυτα. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς πρόκειται για μια έννοια που σχετίζεται με τις 

απαιτήσεις του καταναλωτή και οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτές. Η ποιότητα 

εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και οι εταιρίες επενδύουν σε αυτήν καθώς 

επιφέρει σημαντικές θετικές αλλαγές στην αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχρονα συνδράμει 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

2.1.4 Αποσαφήνιση του όρου «ποιότητα υπηρεσιών» 

Η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών πρωτοεμφανίστηκε τις αρχές του 1980. 

Αρκετές προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την εννοιολογική προσέγγιση 

της και την εύρεση μιας διαδικασίας για την αποτίμηση της. 
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Ο Crosby (1979) ορίζει την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών ως “συμμόρφωση προς 

τις απαιτήσεις’’ ενώ σύμφωνα με τον Garvin (1983), υπολογίζεται ως το επακόλουθο 

από τις «εσωτερικές» και τις «εξωτερικές» αστοχίες.  

Οι Grönroos (1982) και Lewis & Booms (1983) επισημαίνουν, 

 1. “Η ποιότητα στις υπηρεσίες θεωρείται πιο περιπλοκή διαδικασία αξιολόγησης από 

τον εξωτερικό πελάτη συγκριτικά με την ποιότητα στα αγαθά.” 

 2. “Η αντιληπτή ποιότητα στις υπηρεσίες προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των 

απαιτήσεων του πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία και την ενδεχόμενη απόδοσή της.” 

 3. “Η αποτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν πηγάζει μεμονωμένα 

από το αποτέλεσμα της υπηρεσίας, αλλά εμπεριέχει και την εκτίμηση όλων των 

διαδικασιών παραγωγής ως την τελική παράδοση και απόδοσή της.”  

Σύμφωνα με τους Lewis and Booms (1983), “ποιότητα υπηρεσιών είναι η μέτρηση του 

πόσο καλά το επίπεδο της υπηρεσίας που παραδόθηκε ταιριάζει με τις προσδοκίες του 

πελάτη. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σημαίνει συμμόρφωση με τις προσδοκίες του 

πελάτη σε σταθερή βάση”. Ο Grönroos (1982) βασιζόμενος στον παραπάνω ορισμό, 

κατασκεύασε ένα πρότυπο κατά το οποίο ισχυρίζεται, ότι οι καταναλωτές 

παραλληλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένανε, με την απόδοση της 

υπηρεσίας που παρέλαβαν, και το γεγονός αυτό βοηθάει στην τελική αποτίμηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών.  

Οι Smith & Houston (1982) ισχυρίζονται πως “η ευχαρίστηση των καταναλωτών από 

την εκάστοτε υπηρεσία συνδέεται με την τήρηση ή όχι των προσμονών τους.” 

Οι Sasser, Olsen και Wyckoff (1978) υποστήριξαν πως 3 παράγοντες επηρεάζουν την 

ποιότητα στις υπηρεσίες: 

α) τα υλικά-περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας,  

β) οι εγκαταστάσεις και  

γ) οι εργαζόμενοι.  

Επίσης αναφέρουν πως στους παράγοντες αυτούς εμπεριέχονται και όλες οι 

διαδικασίες που συντελούν μέχρι και την τελική παροχή της υπηρεσίας. 
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Ο Grönroos (1982) υποστήριξε πως υπάρχουν δύο είδη ποιότητας στις υπηρεσίες:  

α) η «τεχνική ποιότητα», η οποία αναφέρεται στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία που 

λαμβάνει τελικά ο πελάτης και  

β) η «λειτουργική ποιότητα», η οποία συνδέεται με τη διαδικασία κατά την οποία η 

υπηρεσία προσφέρεται στον καταναλωτή.  

Κατά τον Lethinen (1982), η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζεται από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ του καταναλωτή και της εταιρίας–επιχείρησης, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. Η ποιότητα της υπηρεσίας διαχωρίζεται σε 

τρία είδη ποιότητας: 

α) Την ποιότητα των απτών υλικών, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά αγαθά που 

συγχέονται με την παροχή υπηρεσίας (π.χ. εξοπλισμός ή εγκαταστάσεις),  

β) Την Εταιρική ποιότητα, με τον όρο εταιρική ποιότητα αναφερόμαστε στην επωνυμία 

της εταιρίας και την άποψη – εικόνα που έχει διαμορφώσει το κοινό γι’ αυτήν, 

γ) Τη Διαδραστική ποιότητα, η οποία πηγάζει από τη διεπαφή μεταξύ εργαζόμενων και 

καταναλωτών–εξωτερικών πελατών, οι οποίοι θεωρούνται συνυπεύθυνοί ως προς τις 

διενέργειες παροχής υπηρεσίας αλλά και την ίδια την τελική υπηρεσία που θα 

παραλάβουν.  

Η εκλογή υλικών αγαθών από την πλευρά των εξωτερικών πελατών εξαρτάται κυρίως 

από απτούς συντελεστές, για παράδειγμα, το σκίτσο του προϊόντος, το πόσο ανθεκτικό 

είναι, τι χρωματισμό κατέχει, η επωνυμία, η εξωτερική παρουσία κ.λπ. Το γεγονός αυτό 

δεν ισχύει και για τις υπηρεσίες. Εξαιτίας της έλλειψης αυταπόδεικτων στοιχείων οι 

εξωτερικοί πελάτες καλούνται να βασιστούν σε κάποια άλλα δεδομένα. Η τιμολογιακή 

πολιτική θεωρείται ένας από τους βασικότερους δείκτες ποιότητας, ειδικά όταν δεν 

υφίστανται περαιτέρω δεδομένα για την υπηρεσία (McConnell, 1968), (Zeithaml, 

1981). Δεδομένης της μη υλικής φύσεως της υπηρεσίας, μια εταιρία–οργανισμός 

ενδέχεται να συναντήσει δυσκολία στο να αντιληφθεί τον τρόπο που σκέφτονται οι 

εξωτερικοί πελάτες αλλά και την άποψη που έχουν για την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρει η εταιρία. Κατά τον Grönroos (1982), εφόσον μια επιχείρηση παρέχει 

υπηρεσίες οι οποίες θα εκτιμηθούν από τον καταναλωτή, η διαδικασία της βελτίωσης 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και των διαδικασιών θα ακολουθήσει. 
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Πλέον είναι κοινά αποδεκτό πως η ποιότητα στις υπηρεσίες προκύπτει από τη 

συσχέτιση μεταξύ των προσδοκιών του εξωτερικού πελάτη και της τελικής υπηρεσίας 

που έλαβε. Στην επόμενη ενότητα θα αναφερθούμε στην έννοια της «διασφάλισης της 

ποιότητας», πως επιτυγχάνεται αλλά και τα οφέλη των οργανισμών από αυτήν.  

 

2.1.5 Διασφάλιση της ποιότητας 

Με τη φράση «διασφάλιση της ποιότητας» αναφερόμαστε σε ένα σύνολο ενεργειών, οι 

οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την τήρηση όλων των διαδικασιών ως την τελική 

παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον εξωτερικό πελάτη. Η διασφάλιση της 

ποιότητας διαφέρει σημαντικά από τον έλεγχο της ποιότητας, αφού εξασφαλίζει πως 

το καταληκτικό αγαθό ή υπηρεσία θα κατέχει τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά 

ποιότητας, κοινώς προδιαγραφές. Ένα μοντέλο Εξασφάλισης Ποιότητας 

συμπεριλαμβάνει μια οργανωτική δομή, τα απαραίτητα μέσα και τους αρμόδια 

καταρτισμένους εργαζόμενους. Προϋπόθεση για τη δεδομένη διασφάλιση της 

ποιότητας θεωρείται η τήρηση των προδιαγραφών, οι οποίες σχετίζονται με την 

παραγωγική διαδικασία αγαθών ή υπηρεσιών και είναι αναλυτικά ενημερωμένο το 

προσωπικό για τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Σκοπός της διασφάλισης της 

ποιότητας θεωρείται η “αποφυγή αστοχιών” χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν 

μοντέλο από τον αρχικό σχεδιασμό ως την τελική παροχή της υπηρεσίας ή του αγαθού. 

Σαφώς η ενδεχόμενη εφαρμογή ενός μοντέλου Διασφάλισης Ποιότητας δεν εγγυάται 

την ενίσχυση της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας, όμως αποτελεί 

έναυσμα για την ενδυνάμωση της εταιρίας όσων αφορά το επίπεδο της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην επόμενη παράγραφο θα παρουσιάσουμε το μοντέλο της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα χαρακτηριστικά του και τα είδη των πελατών. 

 

2.1.6 Διοίκηση ολικής ποιότητας και τα είδη των πελατών στο 

γενικό επιχειρηματικό πλαίσιο 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) (Total Quality Management - Τ.Q.M.) 

αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται από την πλευρά της 

επιχείρησης–εταιρίας, με σκοπό την ευχαρίστηση του καταναλωτή και συγχρόνως την 
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εξολοκλήρου χρήση του δυναμικού της εταιρίας εξασφαλίζοντας τις ελάχιστες δυνατές 

δαπάνες. Παρατηρούμε πως η Δ.Ο.Π. καθιστά ως επιχειρηματική στρατηγική της, την 

ικανοποίηση του πελάτη, βάσει των προσδοκιών του για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Έτσι, στο σημείο αυτό εύλογο θεωρείται να παρουσιάσουμε τα είδη των πελατών. 

Εσωτερικοί πελάτες: όλα τα μέλη του έμψυχου δυναμικού της εταιρίας–επιχείρησης, 

τα οποία βοηθούν σε όλες τις διαδικασίες (σχεδιασμό, παραγωγή, εξυπηρέτηση κ.λπ.) 

μέχρι και την τελική παροχή υπηρεσιών. 

Εξωτερικοί πελάτες: το σύνολο των αγοραστών, χρηστών και καταναλωτών, οι οποίοι 

λαμβάνουν έναντι χρηματικής αξίας μια παρεχόμενη υπηρεσία ή ένα προϊόν. 

Η σωστή και αποδοτική λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας σχετίζεται άμεσα με 

την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η δυσαρέσκεια του εσωτερικού 

πελάτη συνήθως επηρεάζει αρνητικά την τελική παροχή της υπηρεσίας ή του αγαθού, 

με επακόλουθο τη δυσανασχέτηση και του εξωτερικού πελάτη από την ποιότητα του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που εν τέλει παρέλαβε (Τσότρας Γ., 2016). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θέτει 3 βασικές αρχές για την επίτευξη των στόχων της:  

Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρίας–επιχείρησης φέρουν ως καθήκον τη 

καθημερινή βελτίωση όλων των επιμέρους διαδικασιών που συντελούν στην ενίσχυση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. 

 

Επιστημονική γνώση 

Η επαγγελματική κατάρτιση όλων των εσωτερικών πελατών της εταιρίας–επιχείρησης 

αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της 

εταιρίας. Οι ικανότητες των εργαζομένων σε συνάρτηση με την εργασιακή εμπειρία 

και το γνωσιακό υπόβαθρο που κατέχουν, εντείνουν την προσπάθεια της εταιρίας για 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Ολική συμμετοχή προσωπικού 

Η συμμετοχή όλου του έμψυχου δυναμικού της εταιρίας στην παραγωγική διαδικασία 

και στην τελική παροχή των υπηρεσιών ή της υπηρεσία θεωρείται αναγκαία συνθήκη 
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για τη χρήση ενός συστήματος Δ.Ο.Π. Υπό αυτή την έννοια, το προσωπικό της εταιρίας 

οφείλει να συνεργάζεται και να διατηρεί πνεύμα αλληλεγγύης. 

 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του μοντέλου της Δ.Ο.Π. απαριθμούνται παρακάτω: 

1) H συνεχής ενίσχυση της ποιότητας της υπηρεσίας ή του προϊόντος 

2) Η ευχαρίστηση που αισθάνονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εξωτερικοί 

πελάτες 

3) Η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων εταιριών 

4) Η ενδυνάμωση των παραγωγικών διαδικασιών 

5) Η ελαχιστοποίηση των δαπανών  

6) Η καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών  

 

Η μαθηματική συσχέτιση ανάμεσα στον έλεγχο ποιότητας, την εξασφάλιση ποιότητας 

και της Δ.Ο.Π. παρουσιάζεται στην ακόλουθη εξίσωση: 

 

TQM = QC + QA 

 

TQM = Total quality management (Διοίκηση ολικής ποιότητας) 

QC = Quality control (Έλεγχος ποιότητας) 

QA = Quality assurance (Διασφάλιση ποιότητας 

 

2.2 Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

2.2.1 Προσέγγιση του όρου «ικανοποίηση πελατών» 

H ευρεία αναγνώριση της σπουδαιότητας της έννοιας του «πελάτη – καταναλωτή» και 

η ικανότητα των οργανισμών να μετράνε την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών 

τους θεωρούνται παράγοντες που συνδράμουν στη γενικότερη βελτίωση της εταιρίας 

και αποτελούν συντελεστές του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιριών. Σύμφωνα με 

τον Massnick (1997) μέσω της μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών 

οι επιχειρήσεις σχηματίζουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το επίπεδο της 

αποδοτικότητας των λειτουργιών τους, για τα τμήματα που υπερτερούν και σε ποια 

χρήζουν αναβάθμιση/βελτίωση.    
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Η ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται από μόνη της μια πολυδιάστατη έννοια η οποία 

έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές. Κατά τον Reilly (1983) και εξετάζοντας 

τον όρο ικανοποίηση ως αθροιστική εμπειρία αναφέρεται ο εξής ορισμός,  

“η ικανοποίηση αποτελεί ψυχική αντίδραση στις εμπειρίες του εξωτερικού 

πελάτη, οι οποίες συνδέονται με δεδομένα αγαθά και υπηρεσίες, είτε με τις 

διαδικασίες αγοράς, είτε ακόμη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πελάτη 

αυτού”.  

Μία ακόμα εννοιολογική προσέγγιση η οποία εξετάζει ως συνολική εμπειρία την 

ικανοποίηση είναι,  

“το αποτέλεσμα της αγοράς και της χρήσης ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, το οποίο απορρέει από τη σύγκριση του πελάτη ανάμεσα στην 

ανταμοιβή και το κόστος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προσδοκώμενες επιπτώσεις” (Supernant, 1982). 

Από διαφορετική οπτική, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να εξετάσουν και να 

ορίσουν την έννοια της ικανοποίησης του πελάτη ως μια συνεχής διεργασία. Το 1982 

o Εngel παρουσίασε την ικανοποίηση του πελάτη ως,  

“ …μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει αν η συγκεκριμένη 

επιλογή είναι συμβατή με τις προγενέστερες πεποιθήσεις του πελάτη”. 

 Μερικά χρόνια αργότερα, οι Wilton and Tse (1988) αναφέρουν ότι,  

“η ικανοποίηση είναι η αντίδραση του καταναλωτή στη διαδικασία 

αξιολόγησης, η οποία εξετάζει τις ασυμφωνίες μεταξύ προγενέστερων 

προσδοκιών και του πραγματικού επιπέδου απόδοσης του προϊόντος, όπως 

γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή μετά τη χρήση του”. 

Σύμφωνα με την Dimitriades (2006) η ικανοποίηση ως έννοια σχετίζεται με την 

προσδοκία του εξωτερικού πελάτη και την εκπλήρωση των επιθυμιών του. Μπορούμε 

εύκολα να κατανοήσουμε πως το επίπεδο της ικανοποίησης ενός καταναλωτή 

διαμορφώνει και την ανάγκη του για επαναγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή 

προϊόντος. Κατά τον Oliver (1996), το επίπεδο ανάμεσα σε προσμονή και αντίληψή 

που σχηματίζει ένας εξωτερικός πελάτης από τη χρήση μιας υπηρεσίας, καθορίζει αν 

θα νιώσει ικανοποίηση, ενθουσιασμό ή δυσανασχέτηση από την παρεχόμενη υπηρεσία 

ή προϊόν. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο καλούνται οι εταιρίες–οργανισμοί να 
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επιλύσουν είναι ο εντοπισμός και η κατανόηση των δυσαρεστημένων πελατών. Ο μη 

ικανοποιημένος καταναλωτής εξαιτίας της απογοήτευσης που νιώθει είναι πιθανό να 

μην εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αισθάνεται έτσι, γεγονός που δυσκολεύει 

αρκετά την εταιρία να εξετάσει ή ακόμα και να κατανοήσει κάποιο σφάλμα της 

(Σίσκος & Γρηγορούδης, 2005)  

Ως αιτίες δυσανασχέτησης των εξωτερικών πελατών θεωρούνται:  

▪ Κακό επιχειρηματικό πλάνο – στρατηγική 

▪ Μη εκπλήρωση των προδιαγραφών των υπηρεσιών 

▪ Δυσκολίες κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

▪ Ελλιπής αφομοίωση των ουσιαστικών προβλημάτων 

Από την άλλη πλευρά, οι συντελεστές που αυξάνουν την ικανοποίηση ενός πελάτη 

είναι: 

✓ Φιλική στάση των εργαζομένων 

✓ Η εμφανής διάθεση για εξυπηρέτηση  

✓ Η ευπρέπεια και η λεπτότητα που διακρίνει το προσωπικό 

✓ Η αμεσότητα και η ταχεία εξυπηρέτηση 

✓ Η άψογη επαγγελματική συμπεριφορά 

✓ Η επιθυμητή ποιότητα των υπηρεσιών ή των αγαθών 

✓ Η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική 

✓ Η ενσυναίσθηση που δείχνει το προσωπικό ως προς το πρόβλημα του 

εξωτερικού πελάτη 

Σύμφωνα με τον Oliver (1997) η ικανοποίηση ενός εξωτερικού πελάτη απαιτεί 

εμπειρία από την πλευρά της επιχείρησης, ενώ κατά τους Parasuraman et. al. (1988) 

το επίπεδο κατά το οποίο ικανοποιείται ένας καταναλωτής βασίζεται στις προσδοκίες 

του, οι οποίες αναφέρονται στο τι πραγματικά αποζητάει και όχι από το τι εν τέλει 

παραλαμβάνει. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντική θεωρείται η 

ικανοποίηση των πελατών και η ανάπτυξη μιας υγιούς (σε επιχειρηματικά πλαίσια) 

σχέσης, μεταξύ επιχείρησης και εξωτερικών πελατών. Η σχέση αυτή πρέπει να 

βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην τιμιότητα, στην αμφίδρομη υπεύθυνη στάση, στην 

κατανόηση και να αποβλέπει στο όφελος και των δυο πλευρών. 

 

2.2.2 Δυσαρέσκεια πελατών 

Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις ως προς τη μη ικανοποίηση-δυσαρέσκεια των πελατών. Η 

πρώτη προσέγγιση αναφέρει τη μη ικανοποίηση ως το αντίστροφο της ικανοποίησης ενώ 

η δεύτερη προσέγγιση παρουσιάζει την ικανοποίηση και τη μη ικανοποίηση, ως δυο 

ξεχωριστές έννοιες. Για παράδειγμα, ένας πελάτης είναι δυνατόν να αισθάνεται 

ικανοποιημένος με κάποια ιδιότητα του αγαθού ή της υπηρεσίας, ενώ με μια άλλη να 

μην είναι. Η μη ικανοποίηση του καταναλωτή μπορεί να επιφέρει προβλήματα στις 

εταιρίες. Σύμφωνα με τους Γρηγορούδης & Σίσκος (2000) αναφέρεται πως στο 25% 

των συναλλαγών μεταξύ επιχείρησης και πελάτη δημιουργούνται διάφορα 

προβλήματα. Η πλειοψηφία όμως των καταναλωτών αυτών δεν αναφέρει το πρόβλημα 

στην εταιρία. Ο μη ικανοποιημένος καταναλωτής, θα αναφέρει την αρνητική εμπειρία 

από μια υπηρεσία ή ένα προϊόν σε άλλους εννιά πιθανούς καταναλωτές. Επιπροσθέτως, 

65 στους 100 δυσαρεστημένους εξωτερικούς πελάτες οι οποίοι έχουν εκφράσει κάποια 

παράπονα δεν επιστρέφουν ξανά στην εταιρία–οργανισμό. Σε ενδεχόμενο άσχημης 

αντιμετώπισης των παραπόνων του πελάτη το 83% από τους καταναλωτές διαλέγει 

διαφορετική εταιρία για μελλοντικές αγορές. Ενώ, η διαδικασία προσέλκυσης νέων 

εξωτερικών πελατών αποτελεί πέντε φορές πιο δαπανηρή διαδικασία από τη διατήρηση 

ενός ήδη ευχαριστημένου (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μη ικανοποίηση των πελατών ενδέχεται να προξενήσει 

σημαντικές ζημιές σε μια εταιρία-οργανισμό. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαίο η 

επιχείρηση να διατηρεί ένα μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης των παραπόνων των 

πελατών της. Στο μοντέλο αυτό πρέπει να εμπλέκονται οι εργαζόμενοι που έρχονται 

σε επαφή με τους πελάτες, και μέσω της εκπαίδευσης τους να αντεπεξέρχονται στα 

παράπονα των καταναλωτών με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να εμπιστεύεται 

ξανά την εταιρία. Σε όλες τις εταιρίες είναι δυνατόν να υπάρξουν δυσαρεστημένοι 

εξωτερικοί πελάτες καθώς οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε 
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δυσανασχέτηση είναι πάρα πολλοί και η εταιρία αδυνατεί να τους ελέγξει. Αυτό που 

μπορεί να κάνει μία εταιρία είναι, να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το 

οποίο δεν θα αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια των καταναλωτών ως δυσκολίες που 

ξοδεύουν άδικα το χρόνο των εργαζομένων, αλλά ως ζητήματα προς λύση, με σκοπό 

το όφελος του εξωτερικού πελάτη. 

Η εξωτερίκευση των παράπονων των πελατών θεωρείται αντίδραση στη μη 

ικανοποίηση και διαφοροποιείται αρκετά ανά περίπτωση. Συνήθως, αρκετοί 

εξωτερικοί πελάτες αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν κατά 

τις αγορές τους. Σύμφωνα με τους Day & Bodur (1978) τα περιστατικά δυσαρέσκειας 

τα οποία είχαν σημειωθεί και για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί καμιά διορθωτική 

διενέργεια από τις εταιρίες αγγίζανε το ποσοστό 23,2% στον κλάδο της παροχής 

υπηρεσιών. Κατά τον Singh (1990) ο τρόπος που χειρίζεται μια υπηρεσία τα παράπονα 

των πελατών δεν θεωρείται μια απλή διαδικασία γιατί στην περίπτωση που τα 

παράπονα των πελατών δεν εκφράζονται δημιουργούνται τα εξής προβλήματα. 

Πρώτον, η αποτυχημένη εξωτερίκευση παράπονων εμποδίζει τον εξωτερικό πελάτη 

από μία δεύτερη ευκαιρία για ικανοποίηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία 

και δεύτερον, η εταιρία αδυνατεί να διορθώσει τα προβλήματα διότι δεν τα γνωρίζει. 

 

2.2.3 Ιστορικά δεδομένα ως προς τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών  

Στην ενότητα 2.1.6 περιγράψαμε το μοντέλο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Σύμφωνα με τον Vavra (1997) η έννοια της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη 

πρωτοεμφανίζεται στο μοντέλο της Δ.Ο.Π, ενώ αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος και στο 

πεδίο του marketing. Η Δ.Ο.Π. ενδιαφέρεται κυρίως για τις διαδικασίες εξαγωγής των 

αποτελεσμάτων, τα οποία εξάγονται μέσω αναλύσεων, που πραγματοποιούνται βάσει 

στοιχείων που συλλέγουν οι εταιρίες για την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. Ο 

χώρος του marketing προσεγγίζει το εξής ζήτημα από μια διαφορετική (κοινωνική) 

οπτική. Στόχος του είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη, αλλά 

και πως επηρεάζει η ικανοποίηση του την πρόθεση επαναγοράς του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Οι μελετητές της Δ.Ο.Π. αναφέρουν πως η ενίσχυση της ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή αγαθών είναι απαραίτητο να συνδυάζει στοιχεία που 

πηγάζουν απευθείας από τους καταναλωτές σε συνδυασμό με τα εσωτερικά στοιχεία 
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της εταιρίας (Czarnecki, 1999). Στην επόμενη ενότητα περιγράφουμε τις δυο κύριες 

κατηγορίες που χωρίζονται ανάλογα με την πηγή και τη διαδικασία πληροφόρησης. 

 

2.2.4 Μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών  

Τα μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, 

ανάλογα με την πηγή της πληροφόρησης που εκμεταλλεύονται: 

 

ΆΜΕΣΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Τα συγκεκριμένα μοντέλα χρησιμοποιούν πληροφορίες οι οποίες πηγάζουν άμεσα από 

τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, οι συνεντεύξεις, οι μελέτες που αφορούν την 

ικανοποίηση, τα άμεσα παράπονα των εξωτερικών πελατών αποτελούν συστήματα 

αυτού του είδους. Καθώς υπάρχουν αρκετά μοντέλα του συγκεκριμένου τύπου, τα 

εκάστοτε προβλήματα επιλύονται με πολλούς τρόπους και μέσω διαφορετικών 

οπτικών ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται. Τα άμεσα μοντέλα μέτρησης 

ικανοποίησης έχουν μια «προληπτική» φιλοσοφία διότι υποδεικνύουν διορθωτικές 

ενέργειες προτού δημιουργηθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις, για παράδειγμα, αύξηση 

δαπανών, μείωση κέρδους κ.λπ.  

 

ΈΜΜΕΣΑ ΜΟΝΤΈΛΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ 

Τα συστήματα αυτά δεν γίνεται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της μέτρησης της 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών από μόνα τους. Μπορούν όμως να παρέχουν 

πολύτιμη βοήθεια. Τα μοντέλα έμμεσης μέτρησης επεξεργάζονται πληροφορίες που 

πηγάζουν από την απόρροια της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών, δηλαδή 

ασχολούνται με πληροφορίες όπως οι πωλήσεις της επιχείρησης–εταιρίας. 

Χαρακτηρίζονται ως «θεραπευτικά» συστήματα διότι επιδιώκουν να επιδιορθώσουν 

μη επιθυμητές καταστάσεις άμεσα εφόσον συμβούν. 

 

2.2.5 Προσέγγιση της διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης  

Ένα μοντέλο μέτρησης ικανοποίησης πελατών αποτελείται από διάφορα επίπεδα τα 

οποία αφορούν ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης (Γρηγορούδης & Σίσκος, 

2000).  

Τα επίπεδα αυτά είναι: 

• Προσδιορισμός στόχων 
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• Σχεδιασμός πλάνου έρευνας 

• Οριοθέτηση επιπέδων ικανοποίησης 

• Δημιουργία ερωτηματολογίου   

• Προσδιορισμός μεθόδου δειγματοληψίας 

• Προκαταρκτική εξέταση διαδικασίας 

• Συλλογή δεδομένων 

• Ανάλυση δεδομένων 

• Ευρήματα ανάλυσης και βελτίωση επιμέρους διαδικασιών 

• Αναθεώρηση διαδικασίας μέτρησης ικανοποίησης εξωτερικών πελατών 

Τα συστήματα μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών είναι αναγκαίο να 

ενσωματώνονται σε όλες τις διαδικασίες της εταιρίας–οργανισμού για να επιφέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και τις αναμενόμενες βελτιώσεις. Το γεγονός αυτό ώθησε 

πολλές εταιρίες στην ανάπτυξη μοντέλων με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

τις περιγράφουν, τη δομή και τη λειτουργία τους. Τα συστήματα μέτρησης της 

ικανοποίησης πελατών θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της εταιρίας–οργανισμού και 

αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής πληροφορίων όσων αφορά τις απόψεις των 

καταναλωτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια περιγράφουμε συνοπτικά 

μερικά μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη.  

 

2.2.6 Υπόδειγμα κατά Cardoso (1980) 

Στις αρχές της δεκαετίας του 80΄ ο κλάδος του marketing επιχειρεί να προσεγγίσει το 

ζήτημα της μέτρησης της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη μιας εταιρίας. Το 

υπόδειγμα του Cardoso θεωρείται από τις πρώτες μελέτες ακαδημαϊκού επιπέδου πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα. Το υπόδειγμα Cardoso αποβλέπει στην ανάλυση και την 

εξέταση της επίδρασης της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη στην αγοραστική 

συμπεριφορά που θα παρουσιάσει μελλοντικά. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα 

διατυπώνεται η υπόθεση πως εάν οι εξωτερικοί πελάτες έχουν επενδύσει σε μια 

υπηρεσία, ο συναισθηματισμός τους, θα τους ωθήσει να εργαστούν, ώστε να μειωθεί η 

εκάστοτε διαφορά μεταξύ της εμπειρίας που βίωσαν με την υπηρεσία και την προσμονή 

που είχαν γι’ αυτήν. Η υπόθεση βασίζεται στην Κοινωνική Ψυχολογία και 

συγκεκριμένα στην “ύπαρξη της διαφωνίας” η οποία είναι ψυχολογικά δυσάρεστη και 

προτρέπει ένα άτομο να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχει το σκοπό 

του (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2005). 
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2.2.7 Υπόδειγμα κατά Howard & Seth (1969) 

Το συγκεκριμένο υπόδειγμα μελετάει τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ εταιρίας-

πελάτη και ελέγχει κατά πόσο η εταιρία εκμεταλλεύεται στοιχεία που πηγάζουν από 

τους πελάτες της. 

 

Σχήμα 2.2.7.1 Απεικόνιση των λειτουργιών του μοντέλου κατά Howard & Seth (1969) 

 

Προαπαιτούμενο είναι ο πελάτης να έχει διαμορφώσει μια επαναλαμβανόμενη 

καταναλωτική συμπεριφορά βάσει προγενέστερων αγορών του. Επίσης σύμφωνα με 

τους Howard & Seth (1969) το επίπεδο ικανοποίησης–ευχαρίστησης από την εμπειρία 

της χρήσης μιας υπηρεσίας επιδρά άμεσα στη μελλοντική καταναλωτική στάση του 

πελάτη.  

 

2.2.8 Υπόδειγμα κατά Oliver (1997) 

To υπόδειγμα του Oliver είναι επίσης γνωστό ως “Μοντέλο Διάψευσης Προσδοκίας”. 

Σύμφωνα με τον Oliver (1997) η προσδοκία-προσμονή ενός εξωτερικού πελάτη μιας 

επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί πηγή πληροφόρησης και σημείο αναφοράς, με σκοπό 

τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.  
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Σχήμα 2.2.8.1 Μοντέλο κατά Oliver (Μοντέλο διάψευσης προσδοκίας) 

 

Επισημαίνεται ότι η αντιλαμβανόμενη απόδοση την οποία διαμορφώνει ο πελάτης, 

ενδέχεται να διαφέρει αρκετά από την πραγματική απόδοση του προϊόντος. Το 

υπόδειγμα του Oliver περιγράφει την ευχαρίστηση–ικανοποίηση του καταναλωτή ως 

διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται αν οι προσδοκίες για την παρεχόμενη υπηρεσία 

ή προϊόν ικανοποιούνται (Woodruff and Gardial, 1960). 

 

2.2.9 Βαρόμετρα ικανοποίησης 

Αξιοσημείωτη προσπάθεια για την ενίσχυση της μέτρησης της ικανοποίησης των 

εξωτερικών πελατών αποτελεί η χρήση βαρομέτρων ικανοποίησης. Τα βαρόμετρα 

αποτελούν δείκτες ικανοποίησης των καταναλωτών-πελατών και δημιουργήθηκαν με 

σκοπό τη διερεύνησή της. Τα πιο αναγνωρισμένα από αυτά τα βαρόμετρα 

ικανοποίησης παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Α) Βραβείο ποιότητας Μalcolm Baldridge 

Το συγκεκριμένο βραβείο οφείλει το όνομά του στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1987. Σύμφωνα με σχετική κίνηση του Υπουργού 

Εμπορίου της Αμερικής καθιερώνεται ένας έπαινος έχοντας ως στόχο την παρότρυνση 

των οργανισμών–εταιριών για ποιοτική παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Το 

συγκεκριμένο βραβείο κατασκευάστηκε από το Ινστιτούτο Προτύπων και 

Τεχνολογίας. Συγκαταλέγει τρεις κατηγορίες οργανισμών: 

α) Βιομηχανικούς οργανισμούς, 

β) Μικρομεσαίους οργανισμούς και 

γ) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
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Στο συγκεκριμένο βραβείο η διαδικασία εκτίμησης της ποιότητας των υπηρεσιών–

αγαθών πραγματοποιείται μέσω πολλών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

1) Η ηγεσία - 110 βαθμοί 

2) Ο στρατηγικός προγραμματισμός – 80 βαθμοί 

3) Ο προσανατολισμός στον πελάτη και την αγορά – 80 βαθμοί 

4) Η ανάλυση και πληροφόρηση – 80 βαθμοί 

5) Η ανάπτυξη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού – 100 βαθμοί 

6) Η διοίκηση διαδικασιών – 100 βαθμοί 

7) Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα – 450 βαθμοί 

Το σύνολο των μονάδων φτάνει έως 1000. Οι οργανισμοί οι οποίοι αξιολογούνται με 

πάνω από 600 μονάδες βραβεύονται. 

 

Β) Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας 

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα δημιουργεί το 1988 το European Foundation for Quality 

Management (E.F.Q.M). Στόχος του μοντέλου αυτού είναι η διασφάλιση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των οργανισμών που ανήκουν στην ευρύτερη 

περιοχή της Ευρώπης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. To 1990 το E.F.Q.M καθιερώνει το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Το βραβείο αυτό έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βασίζεται στις αξιολογήσεις πελατών σχετικά με την 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται και αγοράζονται από 

εταιρίες-οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

 

Γ) Εθνικά βαρόμετρα ικανοποίησης       

Στη Σουηδία το 1989 καταγράφεται η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής εθνικών 

βαρόμετρων ικανοποίησης. Το 1992 είναι η σειρά της Γερμανίας να εφαρμόσει και 

αυτή τη χρήση βαρόμετρων ικανοποίησης. Στην Αμερική το 1994 παρουσιάζονται τα 

πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση του αμερικάνικου δείκτη ικανοποίησης 

εξωτερικών πελατών. Έως και σήμερα οι περισσότερες χώρες δημιουργούν συστήματα 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών ή έχουν εφεύρει ένα δείκτη ικανοποίησης 

των πελατών για την αξιολόγηση των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους. 

Η διαδικασία που πραγματοποιείται η μέτρηση της ικανοποίησης παραμένει 

αμετάβλητή παρά το γεγονός πως οι εξωτερικοί πελάτες και οι προσδοκίες από 
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οργανισμό σε οργανισμό διαφέρουν σημαντικά. Για τη “γένεση” και την υλοποίηση 

ενός συστήματος μέτρησης ικανοποίησης ακολουθούνται δύο υποθέσεις. 

(Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000) Πρώτον, η κάθε διοικητική αρχή επικεντρώνεται 

στον καταναλωτή και στο σημαντικό ρόλο του. Δεύτερον, η φιλοσοφία που επικρατεί 

στην εταιρία αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναγνωρίζουν τη σημασία 

του πελάτη. Ένα σύστημα καταμέτρησης της ικανοποίησης των πελατών πρέπει να 

καλύπτει συνολικά τις διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος εντός της επιχείρησης, με 

σκοπό την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μέσω των μοντέλων μέτρησης της 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών μιας εταιρίας μπορούν να εξαχθούν πολύ 

σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας τα οποία αν 

αξιολογηθούν σωστά μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση και στην πρόοδο της 

εταιρίας. 

 

2.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 2.3.1 Ορισμός και πλεονεκτήματα από τη χρήση των 

μοντέλων αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών 

Τα μοντέλα αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών αν και χρησιμοποιούν διαφορετική 

μεθοδολογία και διαδικασίες υλοποίησης μεταξύ τους, στοχεύουν στη διερεύνηση του 

βαθμού ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών και στην αποτίμηση της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός των εταιριών ορίζει την 

ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ως το βασικότερο στόχο προς επίτευξη 

(Γρηγορούδης & Σίσκος, 2005). Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε έναν από τους 

πιο διαδεδομένους ορισμούς της ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τον Grönroos 

(1984), «η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρεται ως το αποτέλεσμα από τη 

διαφορά των προσδοκιών και της αντίληψης του καταναλωτή μετά τη χρήση της 

υπηρεσίας». Καθώς τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των συστημάτων αποτίμησης 

ποιότητας υπηρεσιών είναι πολλά θα παρουσιάσουμε μερικά από αυτά. (Naumann & 

Giel, 1995) 

✓ H εταιρία μπορεί να εξακριβώσει σε τι βαθμό οι υπηρεσίες και τα αγαθά που 

παρέχει ανταποκρίνονται στα “θέλω” του καταναλωτή 

✓ Η εταιρία μπορεί να διαπιστώσει το επίπεδο αποδοτικότητας των υπηρεσιών 

που προσφέρει 
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✓ Η εταιρία μπορεί να παρατηρήσει τους τομείς που υπερέχει αλλά και αυτούς 

που υστερεί ώστε να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες 

✓ Τα συγκεκριμένα μοντέλα ενισχύουν τη διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ 

εταιρίας και εξωτερικού πελάτη 

✓ Η χρήση των μοντέλων αξιολόγησης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

προσδίδει στους εργαζόμενους επιπλέον κίνητρο  

✓ Καθώς τα συστήματα αυτά ενισχύουν την επαφή με τον καταναλωτή, η εταιρία 

καλείται να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αντλεί με 

σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη αλλά και την αποφυγή 

αθέμιτων καταστάσεων που προκαλούν κακό στην εικόνα της εταιρίας 

✓  Η εταιρία από τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος δύναται να σχηματίσει μια 

εικόνα για τη συνολική ικανοποίηση του πελατολόγιού της 

✓ Η χρήση ενός μοντέλου αξιολόγησης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

καλύπτει το χάσμα μεταξύ της προσδοκίας του καταναλωτή και της άποψης 

που εκφράζει μετά τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε η χρήση των μοντέλων αποτίμησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για την επιχείρηση–εταιρία 

(ελαχιστοποίηση δαπανών, ενίσχυση παραγωγικών λειτουργιών, αύξηση κέρδους, 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή των προϊόντων κ.λπ.) όσο και για τον ίδιο τον 

εξωτερικό πελάτη, αφού τα συστήματα αυτά προσδιορίζουν τόσο την ποιότητα στις 

υπηρεσίες όσο και το επίπεδο ικανοποίησης του από τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 

έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση τους.   

 

2.3.2 Γνωστά μοντέλα αποτίμησης ποιότητας υπηρεσιών 

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών βοηθάει στην κατάστρωση του 

επιχειρηματικού πλάνου των εταιριών-επιχειρήσεων. Η ικανοποίηση των εργαζόμενων 

και των εξωτερικοί πελατών, ο αγώνας της εταιρίας να προσελκύει νέους πελάτες, η 

αναβάθμιση της εικόνας της και η βελτίωση όλων των διαδικασιών είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν όταν μια επιχείρηση κρίνει σωστά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 

αλλά και το επίπεδο ευχαρίστησης των εξωτερικών πελατών που εξυπηρετεί 

(Rajendran & Anantharaman, 2002). Έχουν κατασκευαστεί αρκετά πρότυπα 

αποτίμησης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα υποδείγματα αυτά εμφανίζουν 
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σημαντικές διάφορες ως προς τη οπτική που εξετάζουν είτε τον ορισμό της έννοιας της 

ποιότητας των υπηρεσιών είτε τα δεδομένα που την καθορίζουν, όμως φέρουν ως κοινή 

επιδίωξη τη διερεύνηση της αξιολόγησής της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια αναφέρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά μοντέλα αποτίμησης  

ποιότητας υπηρεσιών. 

 

2.3.2.1 To μοντέλο κατά Κano (1996) 

Η προσέγγιση του συστήματος κατά Kano 

Σύμφωνα με τους Hans & Kurt (1998),  

“η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών αποτελεί το βασικό στόχο κάθε 

εταιρίας-οργανισμού. Δεν είναι ούτε οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ούτε οι 

πωλήσεις αγαθών, αλλά η εκπλήρωση των αναγκών που οδηγούν τους 

πελάτες στην αγορά αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται”.  

Η ευχαρίστηση του εκάστοτε καταναλωτή αποτελεί βασικό στόχο για μια εταιρία. Υπό 

την έννοια αυτή, όλες οι εταιρίες–οργανισμοί προσπαθούν μέσω της ικανοποίησης των 

εξωτερικών πελατών να αποκτήσουν ανταγωνιστικό προβάδισμα και να ξεχωρίσουν. 

Το 1990 στην Αμερική παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εταιριών που 

εκμεταλλεύονται τις αξιολογήσεις σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη ως δείκτη 

αποδοτικότητας των αγαθών, των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και της μελλοντικής 

πορείας της εταιρίας-οργανισμού. Αρκετές συμβουλευτικές ενώσεις–οργανισμοί 

πλασάρουν επιχειρηματικά πλάνα με σκοπό την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η 

συγκεκριμένη στροφή στα επιχειρηματικά πλάνα των εταιριών βασίζεται στο γεγονός 

πως η ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών θεωρείται ο καθοριστικότερος 

παράγοντας για το μέλλον μιας εταιρίας-οργανισμού καθώς ο υψηλός βαθμός 

ευχαρίστησης-ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών οδηγεί σε υψηλά ποσοστά 

αφοσίωσης των καταναλωτών. Με τη σειρά της η υψηλή αφοσίωση οδηγεί σε σταθερές 

χρηματικές εισροές. Υπολογίζεται πως μικρή αύξηση της τάξης του 5% στην 

αφοσίωση των καταναλωτών μπορεί να επιφέρει κέρδος κατά 100% σύμφωνα με τους 

Reichheld & Sasser (1990). Επιπλέον, τα έξοδα από τις συναλλαγές περιορίζονται και 

οι οικονομικές δαπάνες με στόχο την προσέλκυση καινούριων εξωτερικών πελατών 

θεωρούνται χαμηλότερες για τις επιχειρήσεις που καταφέρνουν να διατηρούν σε υψηλά 

επίπεδα το βαθμό ευχαρίστησης-ικανοποίησης και αφοσίωσης των καταναλωτών. Η 

ευχαρίστηση που βιώνει ένας εξωτερικός πελάτης ενισχύει την ελαστικότητα της 
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τιμολογιακής πολιτικής, καθώς οι ευχαριστημένοι καταναλωτές προθυμοποιούνται να 

καταβάλλουν υψηλοτέρα χρηματικά ποσά έναντι υψηλής ποιότητας προϊόντων ή 

υπηρεσιών (Hinterhuber, 1998). Οι Reichheld & Sasser (1990) αναφέρουν πως οι 

ευχαριστημένοι εξωτερικοί πελάτες αγοράζουν τακτικότερα και σε μεγαλύτερη 

ποσότητα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν οργανισμό-εταιρία. 

Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές ενδέχεται να αγοράσουν και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρία η οποία τους διατηρεί ικανοποιημένους.  

Σχήμα 2.3.2.1.1 Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου Kano 

 

Διαστάσεις ποιότητας στο μοντέλο του Kano 

Η σπουδαιότητα των διαφορετικών χαρακτηριστικών ποιότητας του παρεχόμενου 

αγαθού ή υπηρεσίας μπορούν να αναλύσουν τόσο τη στάση όσο και τις αντιδράσεις 

των καταναλωτών. Στην υπόθεση αυτή βασίζεται και το σύστημα που προτάθηκε από 

τον Noriaki Kano (Kano, 1996). Κατά το συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να 

διακριθούν διάφοροι βαθμοί και είδη ποιότητας, ανάλογα με τις πεποιθήσεις των 

καταναλωτών ως προς τη σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας. O Vavra (1997) για την κατανόηση του μοντέλου κατά Kano χρησιμοποιεί 

ως παράδειγμα, την αξιολόγηση της ικανοποίησης από μια πένα–στυλό διαρκείας. 

Εφόσον η ροή από το μελάνι δεν είναι η επιθυμητή, οι καταναλωτές θα φανερώσουν 

μεγάλη δυσαρέσκεια ως προς το προϊόν. Από την άλλη μεριά, αν η ροή του μελανιού 

μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, οι καταναλωτές ενδέχεται πάλι να μην εκφράσουν 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης επειδή το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αποτελεί μια 

αναγκαία λειτουργία που χαρακτηρίζει το αγαθό και θεωρείται δεδομένη.  
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2.3.2.2 Το μοντέλο ServQual-Το μοντέλο των 5 χασμάτων  

Το υπόδειγμα ServQual, κατασκευάστηκε από τους Parasuraman, Zeithamal & 

Berry το 1985, με σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

βασιζόμενο στις προσδοκίες των εξωτερικών πελατών αλλά και την εξακρίβωση του 

επιπέδου ταύτισης των υπηρεσιών και των πελατειακών αναγκών. Στο μοντέλο 

ServQual, οι εξωτερικοί πελάτες με γνώμονα τις ανάγκες τους, δημιουργούν 

προσδοκίες σε σχέση με την υπηρεσία που μία επιχείρηση δύναται να παρέχει 

(Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1985). Το μοντέλο ServQual επικεντρώνεται 

στους εξωτερικούς πελάτες μιας εταιρίας. Η προσέγγιση της ποιότητας στην οποία 

βασίζεται το συγκεκριμένο υπόδειγμα θεωρείται υποκειμενική, καθώς διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον κάθε εξωτερικό πελάτη. Οι Leonard Berry, Parasuraman & 

Zeithamal (1985) ανέφεραν δέκα παράγοντες που αξιολογούν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

❖ Αξιοπιστία: Με τον όρο αξιοπιστία αναφερόμαστε στην εμπιστοσύνη που οφείλει 

μια εταιρία να εμπνέει στον εξωτερικό πελάτη. 

❖ Ευγένεια: Με τον όρο ευγένεια αναφερόμαστε στη στάση που οφείλουν να έχουν 

οι εργαζόμενοι της εταιρίας ως προς τους εξωτερικούς πελάτες. 

❖ Αρμοδιότητα προσωπικού: Mε τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε όλες τις 

ενέργειες που πρέπει να φέρει εις πέρας το προσωπικό για την κάλυψη των 

αναγκών του καταναλωτή. 

❖ Ανταπόκριση: Με τον όρο ανταπόκριση αναφερόμαστε στην άμεση 

αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν. 

❖ Επικοινωνία: Με τον όρο επικοινωνία αναφερόμαστε στη διαδικασία 

εξυπηρέτησης-συνεννόησης των εξωτερικών πελατών με την εταιρία. 

❖ Προσβασιμότητα: Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε όλους τους τρόπους που 

ενδέχεται ένας εξωτερικός πελάτης να χρησιμοποιήσει για να έρθει σε επαφή με 

την εταιρία. 

❖ Ασφάλεια: Με τον όρο ασφάλεια αναφερόμαστε σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες που πραγματοποιεί μια εταιρία για να εξασφαλίσει το αίσθημα της 

ασφάλειας, τόσο στις συναλλαγές όσο και στα προσωπικά δεδομένα. 

❖ Κατανόηση του πελάτη: Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στην ανάγκη που έχει 

ο κάθε πελάτης να κατανοήσει η εταιρία τα προβλήματά του. 
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❖ Υλικά/Περιουσιακά στοιχεία: Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε σε όλα τα υλικά 

στοιχεία που έχει υπό την κυριότητα της μια εταιρία, δηλαδή, τον εξοπλισμό, τις 

εγκαταστάσεις, τις αποθήκες και τα μηχανήματα. 

❖ Αφοσίωση: Με τον όρο αφοσίωση αναφερόμαστε στην προσήλωση της εταιρίας 

σε όλες τις διαδικασίες που σκοπεύουν στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Μερικά χρόνια αργότερα οι Leonard Berry, Parasuraman & Zeithamal (1985) 

δημιούργησαν ένα μοντέλο, το «ServQual» (Service quality), το οποίο εξετάζει πέντε 

(5) θεμελιώδεις χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας.  

Α) Αξιοπιστία (Reliability)  

Με τον ορό αξιοπιστία αναφερόμαστε στη συνέπεια και την ακρίβεια που επιδεικνύει 

μια επιχείρηση ως προς όλες τις διαδικασίες που υπόσχεται να πραγματοποιήσει. 

Β) Διασφάλιση (Assurance) 

Η κάθε εταιρία οφείλει να κάνει τους εξωτερικούς πελάτες να αισθάνονται ασφαλείς. 

Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται, η ευγενική στάση και η ανταπόκριση των υπαλλήλων 

στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Γ) Υλικά/Περιουσιακά στοιχεία (Tangibles) 

Το χαρακτηριστικό αυτό εμπεριέχει όλους τους χώρους, τον εξοπλισμό και τις 

εγκαταστάσεις που υπάγονται στην επιχείρηση ακόμα και τα είδη ενδυμασίας των 

εργαζομένων. 

Δ) Ενσυναίσθηση (Empathy) 

Με τον ορό ενσυναίσθηση εστιάζουμε στην ειδική διαχείριση του εξωτερικού πελάτη 

από την πλευρά της εταιρίας/επιχείρησης. Επιπροσθέτως η εξατομικευμένη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων ενός εξωτερικού πελάτη συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν 

το χαρακτηριστικό. 

Ε) Ανταπόκριση (Responsiveness) 

Με τον όρο ανταπόκριση αναφερόμαστε στην άμεση εξυπηρέτηση των εξωτερικών 

πελατών αλλά και την ταχεία ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. 

 

Οι Parasuraman, Zeithamal & Berry (1988) αναφέρουν πως η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις 

προσμονές/προσδοκίες του καταναλωτή και στην αντίληψη του μετά από τη χρήση της 

υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η άποψη του πελάτη από τη χρήση μιας υπηρεσίας 

είναι κατώτερη των προσμονών του, “γεννιέται” ένα χάσμα το οποίο ο οργανισμός 
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επιβάλλεται να αντιμετωπίσει με κατάλληλους χειρισμούς ώστε να ικανοποιήσει στον 

επιθυμητό βαθμό τον κάθε εξωτερικό πελάτη. 

Στο σχήμα 2.3.2.2 απεικονίζονται τα πέντε είδη χασμάτων, τα χαρακτηριστικά τους και 

ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους. Για τα πέντε χάσματα που θα περιγράψουμε στη 

συνέχεια, είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοηθεί πλήρως πως οι έννοιες «εταιρία-

οργανισμός», συμπεριλαμβάνουν όλα τα στελέχη που ευθύνονται για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και ιδίως τα ανώτερα στελέχη που καθορίζουν την πολιτική 

της εταιρίας και όλες τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, αλλά και τους εργαζομένους 

των κατώτερων κλιμάκιων.  

 

Χάσμα 1 - Οι πελατειακές προσμονές 

Tα ανώτερα στελέχη και οι αρμόδιοι στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών οφείλουν να 

μελετούν την καταναλωτική συμπεριφορά και τις ανάγκες των εξωτερικών πελατών. 

Μέσω των προσδοκιών των εξωτερικών πελατών σχεδιάζονται κατάλληλα οι 

επιχειρηματικές στρατηγικές και οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν αυτούς που ήδη 

κατέχουν (Γούναρης, 2003). Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, επικεντρώνονται στην ευχαρίστηση-ικανοποίηση των εξωτερικών 

πελατών για αρκετούς λόγους, όπως, η μείωση των δαπανών, η αύξηση του 

ανταγωνισμού πλεονεκτήματος και η κερδοφορία. 

 

Χάσμα 2 - Οι προσμονές που μετατρέπονται σε προδιαγραφές 

Η απλή κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών του εξωτερικού πελάτη δεν 

σημαίνει απολύτως τίποτα. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να μετατρέπει αυτές τις 

προσμονές σε προδιαγραφές με σκοπό την ευχαρίστηση–ικανοποίηση του εξωτερικού 

πελάτη. Αρκετές φορές παρατηρείται πως τα ανώτερα στελέχη εταιριών δεν θεωρούν 

την ποιότητα στις υπηρεσίες τόσο σημαντική και αυτό επιδρά αρνητικά στην τελική 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Γούναρης, 2003). Ο κάθε οργανισμός 

καθορίζει διαφορετικούς στόχους. Έτσι για παράδειγμα μερικές εταιρίες, θέτουν ως 

στόχο την κερδοφορία, κάποιες άλλες την παραγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών και 

κάποιες άλλες τη διατήρηση σταθερών πελατών. Σύμφωνα όμως με τον Γούναρης 

(2003) η ικανοποίηση των καταναλωτών αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
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μιας εταιρίας επιτυγχάνεται εφόσον υπάρχει η επιθυμητή ποιότητα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 

Χάσμα 3 - Παροχή υπηρεσιών έξω από τα ιδανικά μιας εταιρίας 

Κατά τον Γούναρης (2003) το 3ο χάσμα αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία, 

η παρεχόμενη υπηρεσία και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή ενδέχεται να μην είναι 

σύμφωνες με τα ιδανικά που μια εταιρία παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζει. Η 

ανικανότητα ενός υπάλληλου, η έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων, η ανεπαρκής 

εκπαίδευση καταγράφονται ως μερικοί από τους λόγους που ενδέχεται να προκαλέσουν 

δυσαρέσκεια στον εξωτερικό πελάτη. Επιπροσθέτως, μερικές φορές, οι εσωτερικοί 

πελάτες οι οποίοι ευθύνονται για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών πελατών, δεν είναι 

σύμφωνοι οι ίδιοι με τα πρότυπα και τα ιδανικά που θέτει η εκάστοτε εταιρία και το 

γεγονός αυτό θεωρείται ένα επιπλέον πρόβλημα (Γούναρης, 2003).  

 

Χάσμα 4 - Παροχή υπηρεσιών κατώτερη από το αναμενόμενο 

Το συγκεκριμένο χάσμα αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στο τι η εταιρία υπόσχεται 

και προβάλλει μέσω του marketing στον εξωτερικό πελάτη σε σύγκριση με την τελική 

υπηρεσία ή προϊόν το οποίο παραλαμβάνει ο πελάτης.  

 

Χάσμα 5 

Τα προαναφερθέντα τέσσερα χάσματα συντελούν στη δημιουργία του 5ου χάσματος 

και στη διάψευση των προσδοκιών του κάθε εξωτερικού πελάτη, αναφορικά με το 

τελικό προϊόν ή υπηρεσία που λαμβάνει (Γούναρης, 2003). Η κατανόηση όλων των 

πιθανών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων απαιτείται για 

την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου χάσματος. Η κάθε εταιρία είναι αναγκαίο να 

εξετάζει τις πελατειακές ανάγκες, τα «θέλω» και τις προσδοκίες των καταναλωτών πριν 

προχωρήσει στη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής των υπηρεσιών. Με τον τρόπο 

αυτό θα καταφέρει να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ της προσδοκίας του εξωτερικού 

πελάτη και της αντίληψής του μετά τη χρήση της υπηρεσίας (Γούναρης, 2003).  
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Σχήμα 2.3.2.2.1 Απεικόνιση των πέντε χασμάτων του μοντέλου ServQual 

 

Από όσα προαναφέραμε μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ποιότητα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, συνδέεται άμεσα με την ευχαρίστηση-ικανοποίηση των προσδοκιών των 

εξωτερικών πελατών. Η επιθυμητή εμπειρία από την ποιότητα μιας υπηρεσίας που 

έλαβε κάποιος καταναλωτής αποτελεί το λόγο επανάληψης της επισκέψεως στην εν 

λόγω εταιρία. 

 

2.3.2.3 Το μοντέλο απόδοσης της υπηρεσίας (ServPerf) 

Το όνομα του συγκεκριμένου μοντέλου προκύπτει από τα δύο συνθετικά Serv και Perf, 

δηλαδή Service και Performance (Υπηρεσία–Απόδοση). Το συγκεκριμένο μοντέλο 

μέτρησης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται στις αρχές του μοντέλου των 

πέντε χασμάτων (ServQual). Σύμφωνα με τους Cronin & Taylor (1992) η άποψη ενός 

εξωτερικού πελάτη ίσως από μονή της μπορεί να καθορίσει ποιοτικά μια υπηρεσία ή 

ένα αγαθό. Βάσει της εξής υπόθεσης, κατασκευάστηκε ένα νέο μοντέλο απόδοσης της 

υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους Brown, Churchill & Peter (1993) το συγκεκριμένο 

μοντέλο απόδοσης μιας υπηρεσίας θεωρείται ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος δείκτης 

της ποιότητας των υπηρεσιών. Όπως αναφέραμε οι δημιουργοί του μοντέλου ServPerf 

μελέτησαν το μοντέλο ServQual προτού δημιουργήσουν το δικό τους, έτσι τα δυο 
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μοντέλα μέτρησης της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζονται σε κάποιες 

κοινές υποθέσεις ενώ τα δύο βασικά στοιχεία που τα διαφοροποιούν είναι αρχικά ότι 

το μοντέλο απόδοσής της υπηρεσίας επικεντρώνεται στην αντίληψη της ευχαρίστησης-

ικανοποίησης του καταναλωτή και επιπλέον, το μοντέλο ServPerf είναι ένα 

μονοδιάστατο σύστημα μέτρησης, σε αντίθεση με το μοντέλο των 5 χασμάτων, το 

οποίο συμπεριλαμβάνει πέντε παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα.  

 

2.3.2.4 Το μοντέλο κατά Gummesson (1993) 

O καθηγητής Evert Gummesson θεωρείται ο πρώτος ο οποίος εξέφρασε την ποιότητα 

στις υπηρεσίες ως «αντιλαμβανομένη υπηρεσία». Το σύστημα αξιολόγησης το οποίο 

δημιούργησε έγινε γνωστό ως «ΤΑ 4 Q ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 

(Gummesson E., 1993). Το συγκεκριμένο σύστημα επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) 

εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου ποιότητα. Η χρήση του μοντέλου κατά 

Gummesson εξυπηρετεί πρακτικές εφαρμογές τόσο στην ενίσχυση των διαδικασιών 

παραγωγής όσο και στην ίδια την παροχή υπηρεσιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος αυτού ακολουθούν μια ιεραρχία.  

 

Σχήμα 2.3.2.4.1 Tα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου Gummesson 
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Σύμφωνα με τον Gummesson προηγείται η προσδοκία του εξωτερικού πελάτη από τη 

χρήση μιας δεδομένης υπηρεσίας, έπειτα έρχονται τα διάφορα βιώματα από 

προγενέστερες χρήσεις παρεμφερούς υπηρεσίας και εν τέλει φτάνουμε στην άποψη που 

σχηματίζει για την εταιρία από τη λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

 

2.3.2.5 Το μοντέλο Grönroos (1984) 

Το 1984 ο Grönroos κατασκεύασε το πρότυπο μοντέλο εκτίμησης της ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει πως για τη διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την πλευρά μιας επιχείρησης είναι αναγκαίο η ίδια 

η επιχείρηση να μπορεί να κατανοεί τα θέλω του εξωτερικού πελάτη, τον τρόπο σκέψης 

του, την άποψη του για την ποιότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν. 

Η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο εξωτερικός πελάτης είναι το αποτέλεσμα της 

διαφοράς μεταξύ της προσμονής του για μια υπηρεσία και την εντύπωση που έχει μετά 

από τη χρησιμοποίησή της. Ο εξωτερικός πελάτης διαμορφώνει μια άποψη για την 

υπηρεσία που του παρέχεται και αυτή εξωτερικεύεται ως «αντιληπτή ποιότητα». Η 

έννοια αυτή σύμφωνα με τη Μηταλίδου (2010) αποτελείται από δυο είδη ποιότητας, 

την τεχνική και τη λειτουργική ποιότητα.  

Η τεχνική ποιότητα αναφέρεται σε οτιδήποτε παρέχεται εν τέλει στον εξωτερικό 

πελάτη και συγκαταλέγει τη δεξιότητα των εργαζομένων της εταιρίας, τις τεχνογνωσίες 

που χρησιμοποιούνται, την επιθυμητή ποιότητα στις υπηρεσίες και τη διόρθωση 

τεχνικών θεμάτων.  

Η λειτουργική ποιότητα θεωρείται μια πιο υποκειμενική έννοια και αναφέρεται στις 

διαδικασίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξυπηρέτηση του πελάτη. Στο 

συγκεκριμένο είδος ποιότητας συμπεριλαμβάνονται το πελατολόγιο του οργανισμού, 

η συμπεριφορά και η στάση των εσωτερικών υπαλλήλων ως προς τους πελάτες, οι 

διαδικασίες εξυπηρέτησης και όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις που ενδεχομένως 

δημιουργήθηκαν μεταξύ υπαλλήλων και πελατών.  

Η τεχνική και η λειτουργική ποιότητα διαμορφώνουν την εμπειρική ποιότητα. Οι 

διαδικασίες επικοινωνίας, η προώθηση των πωλήσεων, οι δημοσιές σχέσεις κ.λπ. 

διαμορφώνουν την αναμενόμενη ποιότητα. Το τελευταίο στάδιο ποιότητας απαρτίζεται 

από την «αντιληπτή» ή «αντιλαμβανόμενη ποιότητα» η οποία αποτελείται από την 

αναμενόμενη και την εμπειρική και διαμορφώνει τελικά την εικόνα που σχηματίζει για 
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μια εταιρία ο πελάτης. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται το μοντέλο Grönroos ή 

αντιλαμβανομένης ποιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.5.1 Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου Grönroos 

 

2.3.2.6 Διάφορα άλλα μοντέλα αποτίμησης ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

Οι Haywood & Farmer (1988) δημιούργησαν το μοντέλο ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την 

κάθε ξεχωριστή υπηρεσία (Attribute service quality model). Οι ιδιότητες αυτές είναι:  

α) Η επαγγελματική συμπεριφορά των εσωτερικών πελατών, 

β) Οι εγκαταστάσεις και το σύνολο διαδικασιών εντός επιχειρήσεως, 

γ) Η ευγένεια και η ανταπόκριση του προσωπικού. 

Σύμφωνα με τον Mattsson (1992) δημιουργήθηκε το σύστημα της «πρότυπης» 

ποιότητας υπηρεσιών (Ideal value model of service quality). Το μοντέλο αυτό 

επικεντρώνεται στη διαφορά που προκύπτει από την εμπειρία της χρήσης της  

υπηρεσίας και ένα πρότυπο ποιότητας που έχει καθιερωθεί ως παράδειγμα προς 

μίμηση. 

Οι Rust & Oliver (1994) επισημαίνουν τρία (3) βασικά στοιχεία για την αποτίμηση 

της ποιότητας των υπηρεσιών τα οποία είναι: 
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α) η υπηρεσία, με τον όρο υπηρεσία αναφερόμαστε στη φύση της υπηρεσίας που 

παρέχει η εταιρία αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

β) το περιβάλλον, με τον όρο περιβάλλον εννοούμε όλα τα υλικά στοιχεία που κατέχει 

μια εταιρία αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό (εγκαταστάσεις, εργαλεία, μηχανήματα, 

υπάλληλοι) 

γ) η παροχή της υπηρεσίας, με τον όρο παροχή υπηρεσίας εννοούμε όλες τις 

διαδικασίες που συντελούν στην τελική παροχή της υπηρεσίας 

Οι Philip & Hazlett (1997) κατασκεύασαν το μοντέλο PCP (Person – Centered 

Planning model). Το υπόδειγμα αυτό φέρει ως βασικό χαρακτηριστικό του μια 

συγκεκριμένη ιεραρχία που ακολουθεί πιστά. Η ιεραρχία αυτή αναφέρεται σε 

χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία ταξινομούνται βάσει της σπουδαιότητάς τους. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

α) Τα βασικά χαρακτηριστικά (εμπεριέχεται η παροχή της υπηρεσίας στον καταναλωτή 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές)  

β) Τα κεντρικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενέργειες εντός της 

εταιρίας οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο την παροχή υπηρεσίας)  

γ) Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά (αναφέρονται στο περιβάλλον του κάθε 

οργανισμού και στις διαδικασίες που ενδέχεται να ευχαριστήσουν περισσότερο έναν 

εξωτερικό πελάτη)   

Η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη επιτυγχάνεται όταν καλύπτονται πρωτίστως τα 

βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας, ενώ όσο αυξάνεται η χρήση της υπηρεσίας τόσο 

περισσότερο αυξάνεται και η αξία των άλλων δύο χαρακτηριστικών ποιότητας (Philip 

& Hazlett, 1997). 

Ως τελευταίο παράδειγμα αναφέρουμε το μοντέλο της ικανοποίησης και αντιληπτής 

ποιότητας στις υπηρεσίες (Model Of Satisfaction And Perceived Service Quality). Οι 

Spreng & Mackoy (1996) αναφέρουν πως το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στη 

σύγκριση μεταξύ των επιθυμιών και των αντιλήψεων των εξωτερικών πελατών μετά 

τη χρήση μιας υπηρεσίας. Η ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες επιδράει 

στην τελική ικανοποίηση του πελάτη. Η προσδοκία του εξωτερικού πελάτη και η 

γνώμη που διαμορφώνει μετά τη χρήση της υπηρεσίας καθορίζουν κατά πόσο η 
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προσδοκία και η αντίληψη του ταυτίζονται. Η διαδικασία αυτή καθορίζει τη συνολική 

ικανοποίηση ενός εξωτερικού πελάτη, δηλαδή αν η προσδοκία και η αντίληψη ενός 

εξωτερικού πελάτη δεν διαφέρουν πολύ, έχουμε πολύ ικανοποιημένους πελάτες. Ενώ 

στην αντίθετη περίπτωση, όσο πιο πολύ απέχει η αντίληψη από την προσδοκία, τόσο 

περισσότερο δυσαρεστημένους πελάτες έχουμε. 
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Κεφάλαιο 3ο  

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Περιγραφή του κλάδου της ερευνάς μας 

Ο επιχειρηματικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη, εγκατάσταση και παροχή 

δικτύου αναπτύσσεται συνεχώς. Στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο οι 

επιχειρήσεις-οργανισμοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα πληθαίνουν και 

επιδιώκουν τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν και την ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών τους. 

 

3.2 Τα χαρακτηριστικά των εταιριών που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της μελέτης, εγκατάστασης και παροχής δικτύου 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο παρουσιάζουμε τα βασικά γνωρίσματα που πρέπει να 

έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μελέτης, εγκατάστασης 

και παροχής δικτύου. Καθώς ο ανταγωνισμός που δημιουργείται στο συγκεκριμένο 

χώρο διαρκώς μεγαλώνει, οι εταιρίες υποχρεώνονται να αποζητούν τρόπους να 

ικανοποιήσουν σε μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών έτσι ώστε να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους αλλά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000). Έχοντας ως απώτερο σκοπό την 

ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη η κάθε επιχείρηση πρέπει να πληροί κάποια 

γνωρίσματα. Καθώς τα γνωρίσματα αυτά συνάδουν με τις προσδοκίες του εξωτερικού 

πελάτη η επιχείρηση κερδίζει την εμπιστοσύνη του, νέους πελάτες και ανταγωνιστικό 

προβάδισμα έναντι των υπολοίπων εταιριών. Ο πρώτος παράγοντας ο οποίος θα 

αναφερθούμε είναι το προσωπικό μιας εταιρίας ή οργανισμού. Οι εσωτερικοί πελάτες 

αντανακλούν την εικόνα μιας επιχείρησης, σχετίζονται με την αρχική άποψη που 

σχηματίζει ένας πελάτης για την εταιρία αλλά αποτελούν και το μέσο που 

πραγματοποιείται η επαφή ανάμεσα σε επιχείρηση και εξωτερικό πελάτη. Οι 

εσωτερικοί πελάτες οφείλουν να διατηρούν φιλική στάση, πνεύμα συνεργασίας, να είναι 

ευγενικοί απέναντι στους εξωτερικούς πελάτες, κυρίως στο τμήμα της εξυπηρέτησης 

εξωτερικών πελατών, όπου η επαφή είναι άμεση. Οι εσωτερικοί πελάτες πρέπει να 

έχουν εμπειρία, να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον πελάτη και να είναι εργατικοί. Με 

τον τρόπο αυτόν οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς και νιώθουν εμπιστοσύνη. Ένα 
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επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει το προσωπικό είναι η επαρκής 

εκπαίδευση. Αποτελεί υποχρέωση μιας επιχείρησης η πρόσληψη ατόμων που 

θεωρούνται άξια και τα οποία κατέχουν τις ανάλογες γνώσεις αναφορικά με το είδος 

της εργασίας που τους έχει τεθεί. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια τους να επιμορφώσουν το προσωπικό τους, να παρέχουν σχετική 

εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων και σεμιναρίων. 

Στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη εύκολης 

προσβασιμότητας. Η κάθε εταιρία παροχής υπηρεσιών πρέπει να ανταποκρίνεται 

άμεσα σε ζητήματα που προκύπτουν, να υφίσταται πλήθος τρόπων επικοινωνίας όπως 

ραντεβού στα γραφεία της εταιρίας, επικοινωνία μέσω e-mail, τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση, φαξ κ.λπ., καθώς και ένα διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης για τη 

διευκόλυνση των πελατών. Η ύπαρξη κατανόησης, άμεσης ανταπόκρισης και η ένδειξη 

σεβασμού ως προς τον εξωτερικό πελάτη ενισχύουν τη θετική άποψη που μπορεί να 

σχηματιστεί ως προς το συγκεκριμένο συντελεστή ποιότητας.  

Αρχικά η εταιρία πραγματοποιεί μελέτη στο χώρο εγκατάστασης. Με τον όρο μελέτη 

εννοούμε όλες τις απαραίτητες μετρήσεις και διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται 

από ειδικό συνεργείο. Στόχος της μελέτης είναι η λεπτομερής εξέταση του χώρου 

εγκατάστασης αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του ώστε να επιτευχθεί ορθά η 

εγκατάσταση και με την απαιτούμενη απόδοση. Μετά το πέρας της μελέτης ξεκινάει η 

διαδικασία της εγκατάστασης του δικτύου. Οι εσωτερικοί πελάτες που 

πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη 

εκπαίδευση. Επίσης, είναι ευθύνη της εταιρίας η ύπαρξη: 1) εκσυγχρονισμένου 

εξοπλισμού, 2) απαραίτητων εργαλείων και 3) επιθυμητής ποιότητας εξαρτημάτων για 

την πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Κατά τις διεργασίες εγκατάστασης απαιτείται 

σεβασμός ως προς το χώρο και το περιβάλλον. Η αποφυγή ζημιών και η καθαριότητα 

στους χώρους των εγκαταστάσεων αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που 

οφείλει να πληροί μια εταιρία εγκατάστασης δικτύου. Το συνεργείο που εκτελεί την 

εγκατάσταση πιθανόν να συνυπάρχει κατά τις διεργασίες με τρίτους και οφείλει να 

είναι συνεργάσιμο, φιλικό και ευγενικό προς αυτούς. Ένας τελευταίος αλλά πολύ 

καθοριστικός παράγοντας που συσχετίζεται με την εγκατάσταση είναι η απόδοση του 

δικτύου. Η εταιρία οφείλει να εγκαταστήσει ένα δίκτυο το οποίο θα έχει τις επιθυμητές 

επιδόσεις τόσο ως προς την ταχύτητα της σύνδεσης όσο και ως προς την ομαλή 

λειτουργία του. 
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Από την πλευρά της εταιρίας απαιτείται συνέπεια ως προς το χρονικό πλαίσιο που θα 

διαρκέσει η διαδικασία της μελέτης, της εγκατάστασης και ακρίβεια στα ραντεβού με τον 

πελάτη. Η εταιρία πορεύεται βάσει προγράμματος-σχεδιασμού, επομένως η συνέπεια 

ως προς το χρόνο και τον τρόπο που έχουν προγραμματιστεί όλες οι διεργασίες αποτελεί 

ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου έχουν 

εξειδικευμένο συνεργείο, ή συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες για την 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει. Το συγκεκριμένο συνεργείο 

αντιμετωπίζει τις βλάβες καθώς και τη συντήρηση. Κάθε φορά που προκύπτουν τεχνικά 

προβλήματα, η εταιρία προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση, τόσο για τον εντοπισμό του 

προβλήματος όσο και για να την επιδιόρθωση του. Εφόσον υπάρχει συνεννόηση μεταξύ 

καταναλωτή και εταιρίας και ανταπόκριση από το εξειδικευμένο προσωπικό, το 

πρόβλημα διορθώνεται άμεσα. Όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε στη 

συγκεκριμένη παράγραφο υπάγονται στην έννοια της συνέπειας. 

Οι επιχειρήσεις σήμερα προσαρμόζουν την τιμολογιακή πολιτική (κόστος υπηρεσιών) 

τους με γνώμονα την αγορά και τον ανταγωνισμό που επικρατεί. Πλέον η ύπαρξη 

προνομιακών πακέτων, ευνοϊκών τιμών και ειδικών παροχών αποτελούν πόλο έλξης 

για νέους εξωτερικούς πελάτες. 

Όλα αυτά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που εξετάσαμε χαρακτηρίζουν ιδεατά τους 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μελέτης, εγκατάστασης και 

παροχής δικτύου. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίζουν την ποιότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του 

καταναλωτή και στην επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης-οργανισμού του 

συγκεκριμένου χώρου. Σε επόμενη ενότητα περιγράφουμε αναλυτικά την εταιρία 

Compugen.  

 

3.3 Η επιχείρηση, Compugen 

Η εταιρία Compugen ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της βρίσκεται στο Λουτράκι, το οποίο 

υπάγεται στο νομό Κορινθίας. Η εταιρία Compugen δραστηριοποιείται κυρίως στο 

χώρο της μελέτης, εγκατάστασης και παροχής δικτύου και απασχολεί 20 

εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι νέοι, φιλόδοξοι και επαγγελματίες που 

εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς όπως, “η πληροφορική, η επιχειρηματική 
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στρατηγική, η διασφάλιση της ποιότητας, η εξυπηρέτηση πελατών, η παραγωγή και οι 

μετρήσεις απόδοσης των εγκαταστάσεων”, (COMPUGEN | Communication Agency and 

Information Technology Company).  

Η επιχείρηση COMPUGEN παρέχει τις εξής υπηρεσίες στους εξωτερικούς πελάτες 

της: 

✓ Πραγματοποίηση μελέτης με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση δικτύου 

✓ Εκτέλεση εγκατάστασης-συνδεσμολογίας δικτύου, διεργασίες συντήρησης και 

επίβλεψη των χώρων εγκατάστασης 

✓ Ταχεία Αποκατάσταση-Επιδιόρθωση δικτύου  

Τα τελευταία χρονιά εκτός από τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παροχή δικτύου 

η επιχείρηση Compugen θέλοντας να προσεγγίσει νέους πελάτες έχει επεκταθεί και σε 

παροχές υπηρεσιών οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του μάρκετινγκ (marketing) 

των οργανισμών, όπως, το web-design & development, branding design, experiential 

marketing και advertising-construction. (COMPUGEN | Communication Agency and 

Information Technology Company) 

Η επιχείρηση Compugen συνεργάζεται με πολλές εταιρίες, ιδιώτες αλλά και 

διοργανώσεις.  

• δίκτυο Δημαρχείων Λουτρακίου και Νεμέας 

• αθλητικές ομοσπονδίες, Hellenic Volleyball Federation και Hellenic Judo 

Federation, 

• οργανισμούς, Loutraki tourism organization, 

• υποστήριξη του δικτύου αθλητικών γεγονότων, Athens Marathon (2015-2016) 

και Run Greece Project (2015),  

• ιδιωτικές επιχειρήσεις, Sportscamp S.A (το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο νέων 

στην Ελλάδα), L-Medical (Medical Diagnostic Center), Athens Sports Hall 

(Innovative Sports Hall), Μantas Group of Hotels και Loutraki Thermal Spa 

(COMPUGEN | Communication Agency and Information Technology Company) 

  

Η φιλοσοφία της επιχείρησης Compugen θέτει υψηλούς στόχους, όπως, την 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών αλλά και των εσωτερικών πελατών της, τη 

βελτίωση της εικόνας της, την ύπαρξη δημιουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος 

εργασίας, τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και εν τέλει 

την ανέλιξη της και την αύξηση των εσόδων της.  

https://www.compugen.gr/#!/page_profile
https://www.compugen.gr/#!/page_profile
https://www.compugen.gr/#!/page_services
https://www.compugen.gr/#!/page_services
https://www.compugen.gr/#!/page_portfolio
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3.4 Οι βασικοί στόχοι  

Ο βασικότερος στόχος της παρούσης εργασίας είναι η αποτίμηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία Compugen βασισμένη στους παρακάτω δείκτες 

ποιότητας:  

1) Προσβασιμότητα 

2) Προσωπικό 

3) Εγκατάσταση  

4) Συνέπεια  

5) Κόστος Υπηρεσιών 

✓ Διερευνάτε η επίδραση των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματός μας στο επίπεδο ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών ως προς τους 

δείκτες ποιότητας υπηρεσιών. 

✓ Ομαδοποίηση των πελατών σε ομάδες ως προς το επίπεδο ικανοποίησης τους και 

διερεύνηση των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών της κάθε ομάδας, με 

σκοπό τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών των λιγότερο ικανοποιημένων πελατών 

έτσι ώστε η εταιρία να τους προσεγγίσει στο μέλλον με καλύτερο τρόπο.  

 

3.5 Έρευνα με ερωτηματολόγιο  

Πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο το οποίο βασίζεται στις αρχές του 

μοντέλου ServQual.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εικοσιτρείς (23) καταφατικές προτάσεις/ερωτήσεις 

κλίμακας Likert, τέσσερις (4) ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και δυο (2) ερωτήσεις 

Ανοικτού Τύπου. Η κλίμακα Likert είναι μια κλίμακα κλειστής επιλογής. Σύμφωνα με 

τον Mcleod Soul (2008) ο ερωτώμενος επιλέγει το επίπεδο κατά το οποίο ΣΥΜΦΩΝΕΙ 

– ΔΙΑΦΩΝΕΙ με το αντικείμενο ενδιαφέροντος. Η κλίμακα Likert βρίσκει εφαρμογή 

σε έρευνες κοινωνικών επιστημών. Το ερωτηματολόγιο όπως προαναφέραμε περιέχει 

και τέσσερις ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και δυο Ανοικτού Τύπου. Σκοπός αυτών 

των ερωτήσεων είναι η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για την εταιρία. Έτσι, εξωτερικεύεται η άποψη του εκάστοτε πελάτη 

και αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης, συνολικά 

αλλά και σύμφωνα με τις μεταβλητές, Προσβασιμότητα, Προσωπικό, Εγκατάσταση, 

Συνέπεια και Κόστος υπηρεσιών.  
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Το ερωτηματολόγιο 

Το αρχικό τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από διάφορα δημογραφικά 

στοιχεία τα οποία ο κάθε ερωτώμενος συμπληρώνει και βοηθούν στην εξαγωγή 

περαιτέρω χρήσιμων συμπερασμάτων για την εταιρία. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

o Ηλικία 

o Επάγγελμα 

o Τόπος εγκατάστασης δικτύου 

o Είδος χρήσης 

Η πρώτη ερώτηση που θα συναντήσει ένας πελάτης μετά τη συμπλήρωση των 

δημογραφικών στοιχείων αφορά τη μεταβλητή «Προσβασιμότητα» και είναι μια 

ερώτηση πολλαπλών επιλογών η οποία αναφέρεται στο μέσο που χρησιμοποιεί ο 

πελάτης συχνότερα για την επικοινωνία με την εταιρία Compugen.  

Οι ερωτήσεις από την (2) έως και την (7) αναφέρονται στη μεταβλητή 

«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ». Οι ερωτήσεις αυτές είναι κλειστού τύπου και κλίμακας 

Likert. 

Οι ερωτήσεις από την (8) έως και την (12) αναφέρονται στη μεταβλητή 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» και είναι και αυτές ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας Likert. 

Η ερώτηση (13) είναι μια ερώτηση επιλογής «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αναφέρεται στο αν 

πραγματοποιήθηκε μελέτη στο χώρο του εξωτερικού πελάτη. 

Οι ερωτήσεις από την (14) ως και την (16) αναφέρονται στη μεταβλητή 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και είναι κλειστού τύπου, με κλίμακα Likert. 

Αντίστοιχα οι ερωτήσεις από την (17) έως και την (21) αναφέρονται στη μεταβλητή 

«ΣΥΝΕΠΕΙΑ» και είναι κλειστού τύπου, με κλίμακα Likert. 

Οι ερωτήσεις (22) και (23) αναφέρονται στη μεταβλητή «ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 

είναι κλειστού τύπου κλίμακας Likert. 

Η 24η ερώτηση είναι επιλογής, «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και η 25η Ανοιχτού Τύπου. Σκοπός 

από τη χρήση ερωτήσεων επιλογής «Ναι» ή «Όχι» και Ανοιχτού Τύπου είναι η 

συλλογή περισσότερων πληροφοριών και η κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη.  

Η ερώτηση (26) είναι Πολλαπλής Επιλογής και αναφέρεται στον τρόπο ενημέρωσης 

του εξωτερικού πελάτη για την ύπαρξη της εν λόγω εταιρίας και οι ερωτήσεις (27) και 

(28) αναφέρονται στη “Σύσταση της εταιρίας σε φίλους ή γνωστούς” και στη “Συνολική 

ικανοποίηση από την εταιρία Compugen”. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχει μια ακόμα ερώτηση Ανοιχτού Τύπου στην 

οποία ο εξωτερικός πελάτης καλείται να σχολιάσει οτιδήποτε επιθυμεί προς τη 
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διοίκηση της εταιρίας με σκοπό την ελεύθερη διατύπωση της άποψης του. Στην 

παρούσα έρευνα στις ερωτήσεις Ανοικτού Τύπου δεν λάβαμε καμία απάντηση και για 

το λόγο αυτόν δεν θα τις συμπεριλάβουμε στο σχολιασμό. Το ερωτηματολόγιο 

παραθέτετε σε Παράρτημα στο τέλος της εργασίας.  

 

3.6 Πληθυσμός, συμμετέχοντες και τελικό δείγμα 

Στην ενότητα αυτή θα προσδιορίσουμε τον πληθυσμό της παρούσης έρευνας, τους 

συμμετέχοντες αλλά και το τελικό δείγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η 

εταιρία, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει εγκατάσταση και παροχή δικτύου σε περίπου 

150 πελάτες. Με τον όρο «πελάτες» εννοούμε τους εξωτερικούς πελάτες της εταιρίας, 

δηλαδή εκείνους στους οποίους πραγματοποιήθηκε στο χώρο τους (οικία ή 

επαγγελματικό περιβάλλον) εγκατάσταση και παροχή δικτύου. Εφόσον οι εξωτερικοί 

πελάτες της εταιρίας Compugen σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση και εμπλέκονται 

σε όλες τις διαδικασίες μέχρι και την τελική παροχής της υπηρεσίας, είναι σε θέση να 

κρίνουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Η γνώμη των εξωτερικών πελατών θεωρείται 

ένα ισχυρό όπλο για την επιχείρηση αφού επισημαίνει τα τμήματα οπού η επιχείρηση 

υστερεί ή τονίζει τους τομείς που ξεχωρίζει και φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Επιπροσθέτως, η άποψη του πελάτη θεωρείται πολύτιμη διότι μπορεί να οδηγήσει τα 

ανώτερα στελέχη (διοίκηση) ενός οργανισμού σε διαδικασίες περαιτέρω ερευνών, με 

σκοπό την ενίσχυση της εταιρίας και την εύρεση πιθανών ζητημάτων-προβλημάτων 

που πριν δεν ήταν ορατά. Ο κάθε πελάτης είναι ένας ξεχωριστός κριτής αφού αξιολογεί 

την παρεχόμενη υπηρεσία που ο ίδιος παραλαμβάνει έναντι χρηματικής αξίας. Επίσης, 

εφόσον η συμμετοχή είναι ανώνυμη, οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν να κρίνουν πολύ 

αυστηρά την εταιρία και τις υπηρεσίες που προσφέρει.  

Τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού ομόφωνα συμφώνησαν στη διανομή των 

ερωτηματολογίων υπογραμμίζοντας πως μόνο κέρδος προκύπτει από τη συγκεκριμένη 

ενέργεια, τόσο για την ίδια την εταιρία (εργαζόμενοι και εξωτερικοί πελάτες) όσο και 

για την παρούσα έρευνα. Αναφορικά με τον τρόπο διανομής των ερωτηματολογίων, 

μετά από συζήτηση με τη διοίκηση αποφασίσαμε να στείλουμε τα ερωτηματολόγια σε 

όλους τους ιδιώτες εξωτερικούς πελάτες της εν λόγω εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email). Χρησιμοποιώντας την επωνυμία της εταιρίας επισημαίνουμε 

πρώτον, τη σοβαρότητα της έρευνας μας και δεύτερον θεωρούμε πως θα υπάρξει 

μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους εξωτερικούς πελάτες. Η συμπλήρωση των 
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ερωτηματολογίων διήρκησε περίπου τριάντα ημέρες (Ιούνιος 2021 έως Ιούλιος 2021). 

Το τελικό δείγμα ανέρχεται στα 120 ερωτηματολόγια  

 

3.7 Πιλοτική έρευνα  

Αναγκαία προϋπόθεση για μια ορθά δομημένη έρευνα αποτελεί η πιλοτική έρευνα. 

Κατά την πιλοτική έρευνα εντοπίζονται τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν 

τόσο με τη δομή όσο και με τη φύση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και επίσης 

διαπιστώνεται βάσει των απαντήσεων των ερωτώμενων η κατανόηση των 

καταφατικών προτάσεων/ερωτήσεων. Κατά τη διαδικασία της προέρευνας 

συγκεντρώσαμε τριάντα (30) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από εξωτερικούς 

πελάτες της εταιρίας Compugen. Ελέγχοντας αρχικά την αξιοπιστία και την εσωτερική 

συνάφεια του ερωτηματολογίου μας μέσω του Αlpha του Cronbach, διαπιστώσαμε ότι 

το ερωτηματολόγιο είναι κατανοητό και κατάλληλο για τη συγκεκριμένη μελέτη. Δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία αλλαγή στην αρχική μορφή του ερωτηματολογίου και 

συνεχίστηκε η διανομή του.  

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφουμε όλες τις στατιστικές μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των ερωτηματολογίων.  
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Κεφάλαιο 4ο   

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Όλη η στατιστική ανάλυση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω του 

στατιστικού πακέτου IBM SPSS 27.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα των αρχικών ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου μας, μέση τιμή (mean), τυπική απόκλιση (std.deviation), ελάχιστη 

(minimum) και μέγιστη τιμή (maximum) για να σχηματίσουμε μια εικόνα για τα 

δεδομένα μας. 

Στη συνεχεία, υπολογίσαμε τους συντελεστές Αlpha του Cronbach. Ο συντελεστής  

Alpha του Cronbach ή Tau-equivalent reliability αποτελεί τον πιο γνωστό δείκτη 

αξιοπιστίας και εσωτερικής συνάφειας που χρησιμοποιείται στις στατιστικές 

αναλύσεις. Το Alpha του Cronbach χρησιμοποιείται κυρίως σε κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, μας δείχνει τόσο την εσωτερική συνέπεια όσο και την 

ομοιογένεια των δεδομένων μας, και λαμβάνει τιμές από το μηδέν (0) έως το ένα (1). 

Για το συγκεκριμένο δείκτη η ελάχιστη αποδεκτή τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή 

ίση με 0.7. Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα 

μας (Brown J. D., 2001). H συνηθέστερη μαθηματική έκφραση του συντελεστή Αlpha 

του Cronbach είναι η εξής (Κουλάκογλου, 2020): 

  

ra= (
𝑁

𝑁−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎2 ), 

όπου: 

N ο αριθμός των καταφατικών προτάσεων/ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, 

σ2  η συνολική διακύμανση του ερωτηματολόγιού, 

σ2
i η διακύμανση της i καταφατικής πρότασης/ερώτησης. 

Μετά από τον υπολογισμό των συντελεστών Αlpha του Cronbach των μεταβλητών 

προχωρήσαμε στη διαδικασία εξαγωγής των νέων μεταβλητών οι οποίες προέκυψαν 

ως σταθμισμένος μέσος όρος ορισμένων εκ των αρχικών μεταβλητών. Στη συνέχεια 

δίνονται τα βασικά περιγραφικά μέτρα των νέων μεταβλητών. 

Η στατιστική ανάλυση συνεχίζεται με του ελέγχου κανονικότητας των νέων μεταβλητών  

μέσω του Shapiro & Wilk test.  

H μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του παραπάνω ελέγχου είναι της μορφής: 
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H0: τα δεδομένα προέρχονται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό 

Η1: τα δεδομένα δεν προέρχονται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό 

Έστω x1, x2, ..., xn, n παρατηρήσεις των οποίων επιθυμούμε να ελέγξουμε την 

κανονικότητα.  

Η στατιστική συνάρτηση του ελέγχου είναι, 

                                    W =
(∑  𝑎𝑖𝑥(𝑖))𝑛

𝑖=1
2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)𝑛
𝑖=1

2 ,  

όπου, 𝑎𝑖 βάρη τα οποία δίνονται από τους Shapiro-Wilk πίνακες για το αντίστοιχο n, 

�̅� δειγματικός μέσος, και x(i) οι διατεταγμένες παρατηρήσεις. 

Όλοι οι έλεγχοι γίνονται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Στην περίπτωση οπού τα p-

value>0.05, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, άρα και την 

κανονικότητα των δεδομένων μας, διαφορετικά απορρίπτουμε την H0 και θεωρούμε πως 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, τα δεδομένα μας, δεν προέρχονται από κανονικά 

κατανεμημένο πληθυσμό (Νόβα-Καλτσούνη Χ., 2006).  

Αφού εκτελέστηκαν οι έλεγχοι για τη διερεύνηση της κανονικότητας των δεδομένων 

μας στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των νέων μεταβλητών και 

συγκρίθηκαν ως προς τις διαμέσους τους.  

Με τον όρο συσχέτιση αναφερόμαστε στο βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

μεταβλητών. Η τιμή που δύναται να λάβει ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται 

μεταξύ -1 έως 1. Το πρόσημο του συντελεστή συσχέτισης δηλώνει την κατεύθυνση της 

εξάρτησης και η τιμή του την ισχύ της (Cooligan H., 2014). Θετικό πρόσημο 

υποδηλώνει θετική εξάρτηση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών ενώ αρνητικό 

πρόσημο υποδηλώνει αρνητική εξάρτηση. Με τον όρο θετική συσχέτιση εννοούμε πως 

οι εκάστοτε αλλαγές στις τιμές των μεταβλητών έχουν την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή 

όταν αυξάνονται οι τιμές της μίας μεταβλητής αυξάνονται και της άλλης, ενώ όταν 

μειώνονται οι τιμές της μιας μεταβλητής, μειώνονται και της άλλης. Η αντίστροφη 

διαδικασία ισχύει για την αρνητική συσχέτιση (Field, 2016). 

Ο συντελεστής συσχέτισης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μας είναι ο 

συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman’s correlation coefficient). Ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman χρησιμοποιείται όταν έχουμε παρατηρήσεις από 

ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουν την κανονική 

κατανομή. Λαμβάνει τιμές από -1 έως 1 και συμβολίζεται ως rho (Φωτιάδης Ν., 

1995). Όσο η τιμή του συντελεστή συσχέτισής προσεγγίζει τη μονάδα (1) τόσο πιο 
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υψηλή θετική συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στις μεταβλητές που εξετάζουμε, ενώ όσο 

η τιμή του συντελεστή  προσεγγίζει το (-1) τόσο πιο αρνητική είναι η συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών (Walpole R., 2011). 

Ο συντελεστής συσχέτισης rs υπολογίζεται από τον τύπο 

𝑟𝑠 = 1 −
6

𝑛(𝑛2−1)
 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1 ,     i = 1,….n, 

όπου di η διαφορά των κατατάξεων των xi και yi 

και n ο αριθμός των ζευγαριών των υπό εξέταση μεταβλητών. 

Για την εξέταση των διαφορών των νέων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Friedman. Ο έλεγχος Friedman ελέγχει την ισότητα των διαμέσων των μεταβλητών. 

Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου έχουν τη μορφή:  

H0: Οι διάμεσοι είναι ίσοι 

Η1: Τουλάχιστον μία διάμεσος είναι διαφορετική (Νόβα Καλτσούνη, 2006).  

Η επιλογή του συγκεκριμένου ελέγχου βασίζεται στο ότι καμία από τις μεταβλητές μας 

δεν προέρχεται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό. Ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Friedman χρησιμοποιείται εφόσον έχουμε k (k>2) εξαρτημένα δείγματα και η 

στατιστική συνάρτηση του ελέγχου έχει τη μορφή  

𝑥2 =
12

𝑛𝑘(𝑘+1)
[(∑ 𝑅𝑖

2)] − 3𝑛(𝑘 + 1), 𝑖 = 1, … , 𝑘, 

όπου 𝑅𝑖 τα αθροίσματα των κατατάξεων του i δείγματος και n το μέγεθος του κάθε 

δείγματος. 

Η στατιστική συνάρτηση υπό τη μηδενική υπόθεση ακολουθεί κατά προσέγγιση τη X2 

κατανομή με k-1 βαθμούς ελευθερίας. 

Στη συνέχεια ελέγχεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο 

ικανοποίησης των ερωτώμενων στους δείκτες ποιότητας που μελετάμε ως προς τα 

βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Για τους ελέγχους αυτούς 

χρησιμοποιήσαμε το μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis και το μη παραμετρικό 

έλεγχο Mann-Whitney U. (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 

Για τη διερεύνηση της διαφοράς ανάμεσα στο είδος της χρήσης και των νέων 

μεταβλητών επιλέξαμε τον έλεγχο Μann-Whitney. Ο έλεγχος Mann-Whitney είναι 

ένας μη παραμετρικός έλεγχος που χρησιμοποιείται με σκοπό τη σύγκριση των 

διαμέσων δυο ανεξάρτητων δειγμάτων της ίδιας μεταβλητής στην περίπτωση που οι 

μεταβλητές δεν προέρχονται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό. 
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Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου είναι της μορφής, (Μαρκάκης, 

1997) 

H0: Οι κατανομές των πληθυσμών των δειγμάτων είναι ταυτόσημες  

Η1: Oι κατανομές των πληθυσμών των δειγμάτων δεν είναι ταυτόσημες 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ενώνουμε τα δύο δείγματα, έστω (1) και (2),  σε ένα νέο 

ενιαίο με z1 + z2 στοιχεία, όπου z1 το μέγεθος του πρώτου δείγματός και z2  του 

δεύτερου. Κατατάσσουμε τα στοιχεία του ενιαίου δείγματος κατά αύξουσα σειρά και 

σημειώνουμε την τάξη της κάθε τιμής. Στη συνέχεια υπολογίζουμε τα αθροίσματα R1 

και R2 των τάξεων των δύο δειγμάτων και υπολογίζουμε τα U1 και U2. 

𝑈1 = 𝑅1 −
𝑧1(𝑧1 + 1)

2
 

𝑈2 = 𝑅2 −
𝑧2(𝑧2 + 1)

2
 

Ως στατιστική συνάρτηση 𝑈 του ελέγχου ορίζεται η μικρότερη τιμή από τα 𝑈1και 𝑈2, 

                                             𝑈 = min (𝑈1, 𝑈2) 

Αν το σύνολο των παρατηρήσεων στο δείγμα έχει z1 z2 > 20, η U ακολουθεί 

ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή με παραμέτρους, 

                                   𝜇𝑢 =
𝑧1𝑧2

2
 και 𝜎𝑢 = √

𝑧1𝑧2(𝑧1+𝑧2−1)

12
 

Για τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία (ηλικιακή ομάδα, επαγγελματική κατάρτιση, 

τοποθεσία πραγματοποίησης της εγκατάστασης) όσων αφορά τη σύγκριση του επιπέδου 

ικανοποίησης ως προς τους δείκτες που μελετάμε χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο 

Kruskal-Wallis Η, ο οποίος είναι ένας μη παραμετρικός έλεγχος για άνω των δυο 

ανεξάρτητων δειγμάτων.  

Κατά το συγκεκριμένο έλεγχο η μηδενική και η εναλλακτικής είναι της μορφής. 

(Marija J. Norusis, 2011 & Field, 2016) 

H0: Όλοι οι πληθυσμοί έχουν την ίδια διάμεσο 

Η1: Τουλάχιστον ένας πληθυσμός έχει διαφορετική διάμεσο 

Έστω ni, για i = 1, ..., k, το πλήθος των παρατηρήσεων στο i-οστό δείγμα. Αρχικά, 

συνδυάζουμε και τα k δείγματα και ταξινομούμε τις n = n1 + ···+ nk παρατηρήσεις 

κατά αύξουσα σειρά. Η στατιστική συνάρτηση ακολουθεί κατά προσέγγιση τη Χ2 

κατανομή με k-1 βαθμούς ελευθερίας και ισούται με (Walpole R., 2011), 
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H = [
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑇𝑗
2

𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

] − 3(𝑛 + 1),  

όπου, n = n1 + ···+ nk , k το πλήθος των ανεξάρτητων δειγμάτων, Τj το σύνολο των 

κατατάξεων του jου δείγματος και nj το μέγεθος του. 

Αν το H βρίσκεται στην κρίσιμη περιοχή, H > Χ2
a, k-1, απορρίπτουμε την υπόθεση H0 

σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. 

 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) είναι µια 

μέθοδος η οποία αποσκοπεί στην κατασκευή γραμμικών συνδυασμών των αρχικών 

μεταβλητών έτσι ώστε αυτοί οι συνδυασμοί να είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους αλλά 

να περιέχουν και ένα μεγάλο ποσοστό (60-80%) της συνολικής διακύμανσης των 

αρχικών μεταβλητών (Καρλής, 2003). Η μέθοδος PCA συγκαταλέγεται στις μεθόδους 

πολυμεταβλητής ανάλυσης και επικεντρώνεται στην επεξήγηση της συνδιακύμανσης 

των μεταβλητών. Η συγκεκριμένη ανάλυση ενδέχεται να είναι διερευνητική, στην 

ουσία ενισχύει τη διαδικασία ανακάλυψης και ταυτοποίησης μη παρατηρούμενων 

συνιστωσών ή να είναι επιβεβαιωτική, δηλαδή ελέγχουμε αν ένα σύνολο μεταβλητών 

που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε μη παρατηρούμενες συνιστώσες είναι το 

αναμενόμενο (Σιάρδος, 2004). Οι συνιστώσες ερμηνεύονται βάσει των φορτίσεων των 

αρχικών μεταβλητών, λαμβάνοντας υπόψιν πως όσο υψηλότερη φόρτιση έχουμε τόσο 

πιο σημαντική είναι.  

Η βασική ιδέα της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες  

Έστω Α τετραγωνικός συμμετρικός πίνακας διαστάσεων k x k. Ο συγκεκριμένος 

πίνακας μπορεί να αναπαρασταθεί ως, A = P Λ P', όπου Λ είναι ένας διαγώνιος πίνακας 

k x k του οποίου τα στοιχεία της διαγωνίου είναι οι ιδιοτιμές του τετραγωνικού 

συμμετρικού πίνακα A, δηλαδή  
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και P είναι ένας ορθογώνιος πίνακας k x k (P’P=I), o οποίος ως στήλες έχει τα 

κανονικοποιηµένα ιδιοδιανύσµατα των αντίστοιχων ιδιοτιμών (Καρλής, 2003). 

H αναπαράσταση που περιγράψαμε καλείται φασματική ανάλυση του πίνακα Α. 

Εφόσον ο πίνακας P είναι ορθογώνιος ισχύει ότι P-1 = P' και συμπεραίνουμε βάσει των 

ιδιοτήτων που αναφέραμε πως,  

Λ= P' A P, αφού,  

Α = P Λ P΄ ⇔ P-1 Α = P-1 P Λ P΄ ⇔ P-1 Α P = Λ P΄ P = Λ. (1) 

Αποδεικνύουμε πως αν ξεκινήσουμε από έναν τετραγωνικό πίνακα Α γίνεται να 

καταλήξουμε σε ένα διαγώνιο πίνακα Λ. Αν παρατηρήσουμε τη σχέση (1) 

αντιλαμβανόμαστε πως από έναν τετραγωνικό πίνακα είναι εφικτό να καταλήξουμε σε 

έναν διαγώνιο πίνακα, πολλαπλασιάζοντας µε έναν κατάλληλο πίνακα P και αν ο 

τετραγωνικός πίνακας είναι πίνακας διακύµανσης οδηγούμαστε σε ένα διαγώνιο 

πίνακα διακύµανσης (Καρλής, 2003). Άρα το τυχαίο διάνυσμα που έχει τον 

συγκεκριμένο πίνακα ως πίνακα διασποράς- συνδιασποράς είναι ασυσχέτιστο. Με 

άλλα λόγια η φασματική ανάλυση ενός πίνακα διακύµανσης είναι ο πολλαπλασιασμός 

του αρχικού διανύσματος µε έναν κατάλληλο πίνακα ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει 

ένα καινούριο ασυσχέτιστο διάνυσμα (Καρλής, 2003). 

Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές παραγοντικής ανάλυσης είναι η Ανάλυση Κύριων 

Συνιστωσών (PCA), η Principal Axis Factoring και η ανάλυση Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας. 

Η μέθοδος PCA είναι μια χρήσιμη τεχνική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει 

μεγάλο πλήθος μεταβλητών. Σύμφωνα με τον Σιάρδος (2004) η μέθοδος PCA 

λαμβάνει υπόψιν τη συνολική διακύμανση των μεταβλητών. Η πρώτη κύρια 

συνιστώσα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών που ερμηνεύει 

το μείζον ποσοστό της συνολικής διακύμανσης του συνόλου των αρχικών μεταβλητών. 

Η δεύτερη κατά σειρά κύρια συνιστώσα, η οποία δεν συσχετίζεται με την πρώτη, 

εκφράζει ένα άλλο υπολειπόμενο ποσοστό της συνολικής διακύμανσης και με τη σειρά 

τους έρχονται και οι άλλες κύριες συνιστώσες που ερμηνεύουν συνολικά το υπόλοιπο 

εναπομένοντα ποσοστό. Οι κύριες συνιστώσες είναι όσες οι αρχικές μεταβλητές και το 

άθροισμα των διακυμάνσεων παραμένει ίσο με εκείνο των αρχικών μεταβλητών. 

Συνήθως το τελικό πλήθος των κύριων συνιστωσών πρέπει να εκφράζει το 60% έως 

80% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών δεδομένων. 

Για την υλοποίηση της PCA ακολουθήσαμε τα εξής βήματα. 

Α) Έλεγχος συσχέτισης - KΜΟ & Barlett test 
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Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των υπό εξέταση 

μεταβλητών. Αν δεν υπάρχουν συσχετίσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη 

διαδικασία. Ο έλεγχος της συσχέτισης πρέπει να αναφέρεται στην απόλυτη τιμή της, η 

οποία πρέπει να είναι μεγάλη για το σκοπό της ανάλυσης. Αυτό δεν σημαίνει 

αναγκαστικά πως είναι στατιστικά σημαντική, σύμφωνα µε το αποτέλεσμα κάποιου 

ελέγχου υποθέσεων αφού μέχρι και συσχετίσεις τάξης 0.1 έχουν την τάση να είναι 

στατιστικά σημαντικές για δείγματα πολύ μεγάλου μεγέθους (Καρλής, 2003). Για να 

μπορούμε να πούμε πως η συσχέτιση είναι ικανοποιητική επιθυμούμε να είναι της 

τάξης του 0.4 και πάνω κατά απόλυτη τιμή. Το μέτρο που χρησιμοποιείται για τη 

σύγκριση και την αξιολόγηση των συσχετίσεων είναι, 

𝜑 = √
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2𝑝
𝑗=1 −𝑝

𝑝
𝑖=1

𝑝(𝑝−1)
, 

όπου rij το ij στοιχείο του πίνακα συσχετίσεων (συσχέτιση Χi με Χj μεταβλητής) και p 

το πλήθος των αρχικών μεταβλητών. To φ λαμβάνει τιμές κοντά στη μονάδα εφόσον 

υφίστανται υψηλές συσχετίσεις ενώ αν δεν υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις η τιμή φ 

πλησιάζει το μηδέν.  

Αν εργαζόμαστε με τον πίνακα διακύμανσης το μέτρο φ ορίζεται ως,  

𝜑 = √
∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗

2𝑝
𝑗=1 −∑ 𝑠𝑖𝑗

2𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1

∑ ∑ 𝑠𝑖𝑖𝑠𝑗𝑗
𝑝
𝑗≠1

𝑝
𝑖=1

, 

όπου 𝑠𝑖𝑗 το i,j στοιχείο του πίνακα διασπορών συνδιασπορών. Το συγκεκριμένο 

μέτρο έχει παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που περιγράψαμε στο μέτρο που 

χρησιμοποιεί τον πίνακα συσχέτισης (Καρλής, 2003). 

Συνεπώς είναι σημαντικό, πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση να παρατηρήσουμε αν οι 

συσχετίσεις είναι ικανοποιητικά μεγάλες κατά απόλυτη τιµή. Στη συνέχεια 

υπολογίζουμε μέσω του ελέγχου σφαιρικότητας Barlett, αν τα δεδομένα μας είναι 

κατάλληλα για την ανάλυση που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε. Με σκοπό τον 

έλεγχο των συσχετίσεων στα δεδομένα χρησιμοποιούμε τον Barlett’s test of sphericity. 

Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση αυτού του ελέγχου έχουν τη μορφή,  

H0: 𝛴 = 𝜎2𝐼𝑃  

Η1: :𝛴 ≠ 𝜎2𝛪𝑝 

Ο έλεγχος αυτός εξετάζει αν ο πίνακας της διακύμανσης είναι διαγώνιος.  
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Αν θέλουμε να εργαστούμε με τον πίνακα συσχέτισης, η μηδενική και η εναλλακτική 

υπόθεση του ελέγχου έχουν τη μορφή,  

H0: R = 𝛪𝑝  

Η1: R ≠ 𝛪𝑝  

Στην ουσία ελέγχουμε αν ο πίνακας συσχετίσεων του υπό εξέταση πληθυσμού 

ταυτίζεται με το μοναδιαίο. Η  ελεγχοσυνάρτηση έχει τη μορφή, 

L = −[n −
1

6(2𝑝 + 5)
]𝑙𝑛|𝑅| 

Η συνάρτηση αυτή ακολουθεί τη Χ2 κατανομή με p(p-1)/2 βαθμούς ελευθερίας. 

(Καρλής, 2003) 

 Η διαδικασία συνεχίζεται παρατηρώντας την τιμή του δείκτη Kaiser Meyer Olkin. Το 

συγκεκριμένο μέτρο καθορίζει την καταλληλόλητα των δεδομένων για την εφαρμογή 

της μεθόδου PCA (Καρλής, 2003), το οποίο ισούται με  

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝐼≠𝐽

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗
, 

rij δειγματικοί συντελεστές συσχέτισης και 

aij δειγματικοί συντελεστές μερικής συσχέτισης 

Ικανοποιητικές τιμές ώστε να συνεχίσουμε την ανάλυση θεωρούνται οι τιμές ≥ 0.8. 

 

Β) Η επιλογή του πλήθους των νέων συνιστωσών 

Η επιλογή του πλήθους των νέων συνιστωσών είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με 

διάφορους τρόπους. Πρώτον, παρατηρώντας το «Scree plot», δεύτερον επιλέγοντας τις 

κύριες συνιστώσες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας (1), τρίτον βάσει του ποσοστού 

της συνολικής διακύμανσης (60-80%) και τέταρτον βάσει δικής μας εκτίμησης.  

Με σκοπό τη σαφέστερη ερμηνεία των κύριων συνιστωσών συχνά χρειάζεται να 

πραγματοποιηθεί περιστροφή των αξόνων. Η περιστροφή δεν σχετίζεται με τη 

διαδικασία εκτίμησης των συνιστωσών και στοχεύει στην αύξηση της ερμηνευτικής 

ικανότητας της τεχνικής και βασίζεται στο εξής γεγονός. Αν F ο πίνακας που έχει τις 

φορτίσεις και Η ένας ορθογώνιος πίνακας τότε, FH(FH)′ = FHH′F′ = FF′, άρα ο 

πίνακας FH είναι και αυτός  πίνακα επιβαρύνσεων (Καρλής, 2003). Από μαθηματική 

σκοπιά ο πίνακας H προσδιορίζει έναν ορθογώνιο µετασχηµατισµό. Θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και µη ορθογώνιοι µετασχηµατισµοί, οι οποίοι όμως καταλήγουν σε 

µη ορθογώνιους άξονες. Στη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε 
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χρησιμοποιήσαμε την περιστροφή varimax, η οποία προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό 

των μεταβλητών που κατέχουν μεγάλες φορτίσεις για κάθε συνιστώσα (Καρλής, 

2003). 

Όπως προαναφέραμε οι κύριες συνιστώσες αποτελούν νέες μεταβλητές. Εφόσον 

έχουμε καταλήξει στον τελικό αριθμό των κύριων συνιστωσών που θα εξάγουμε, 

κατασκευάζουμε τις κύριες συνιστώσες Fi   

 

Fi = ∑ 𝑊𝑖𝑗  𝑋𝑗
𝑝
𝑗=1               ,i=1,…..,m                            

όπου: p το πλήθος των αρχικών μεταβλητών  

Wij το βάρος της j μεταβλητής στην i συνιστώσα των  

m ο αριθμός των εξαγόμενων συνιστωσών.   

 

και ονομάζουμε κάθε κύρια συνιστώσα βάσει των αρχικών μεταβλητών που φορτίζουν 

υψηλά (Σιάρδος, 2004), 

 

Ομαδοποίηση-Συσταδοποίηση (τεχνική Clustering)  

Η ανάλυση κατά συστάδες είναι µια τεχνική που στοχεύει στην κατάταξη των 

παρατηρήσεων σε συγκεκριμένες ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  θα 

πρέπει οι παρατηρήσεις μέσα σε κάθε ομάδα να είναι όσο πιο όμοιες γίνεται αλλά και 

οι ομάδες να διαφέρουν κατά το δυνατό περισσότερο μεταξύ τους. (Καρλής, 2003) 

Δύο από τις βασικότερες έννοιες της ομαδοποίησης είναι η έννοια της απόστασης και 

της ομοιότητας. Οι έννοιες αυτές είναι πολύ χρήσιμές καθώς µας επιτρέπουν να 

μετρήσουμε πόσο όμοιες είναι οι παρατηρήσεις και έτσι να τις τοποθετήσουμε στην 

ίδια οµάδα.  

 

Η έννοια της απόστασης 
Προτού αναφερθούμε στον αλγόριθμο K-means οφείλουμε να αναφέρουμε βασικά 

στοιχεία για την έννοια της απόστασης αλλά και τα είδη των αποστάσεων. Η απόσταση 

αποτελεί µια θεμελιώδης έννοια στην πολυμεταβλητή ανάλυση. Στόχος της είναι να 

μετρήσει πόσο απέχουν δύο παρατηρήσεις δηλαδή κατά πόσο μοιάζουν οι 

παρατηρήσεις μεταξύ τους. (Καρλής, 2003) 

Στην ουσία µια συνάρτηση f(x, y) θεωρείται απόσταση εφόσον ισχύουν, (Καρλής, 

2003) 
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a. f (x, y) = f (y, x) ≥ 0  

b. f (x, y) ≤ f (x, z) + f (y, z)  

c. f (x, y) ≠ 0 ⇔ x ≠ y  

d. f (x, x) =0 

 

Μέτρα απόστασης 

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε μερικά από τα πιο διαδεδομένα μέτρα απόστασης. 

• Ευκλείδεια απόσταση: είναι η πιο απλή και ευρέως γνωστή απόσταση για συνεχή 

δεδομένα. Κάποιες από τις ιδιότητές της είναι: 

❖ Εξαρτάται αρκετά από την κλίμακα μέτρησης άρα μια ενδεχόμενη αλλαγή στις 

μονάδες μέτρησης επηρεάζει τις νέες αποστάσεις.  

❖ Οι μεταβλητές µε μεγάλες απόλυτες τιμές φέρουν το μεγαλύτερο βάρος και 

ουσιαστικά  ορίζουν την απόσταση μεταξύ των παρατηρήσεων. 

Ο μαθηματικός τύπος της ευκλείδειας απόστασης είναι,   

d(x, y) = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑝
𝑖=1  

όπου x =(x1,….xp)’, y==(y1,….yp)’ οι παρατηρήσεις των οποίων υπολογίζουμε την 

απόσταση. 

• City-block (Manhattan) distance: Η απόσταση αυτή φέρει αρκετές ομοιότητες με 

την ευκλείδεια απόσταση. Η κύρια διαφορά είναι ότι αντί για τετραγωνικές αποκλίσεις 

χρησιμοποιεί τις απόλυτες αποκλίσεις.  

d(x, y)=∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑝
𝑖=1  

Κατά κανόνα εξαιτίας της ομοιότητας της µε την ευκλείδεια απόσταση φέρει 

αντίστοιχα αποτελέσματα. (Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν outliers που τους 

δίνει μικρότερο βάρος λόγω απόλυτης τιμής και αυτό οδηγεί σε πιο ανθεκτικά 

αποτελέσματα (Καρλής, 2003)) 

• Απόσταση Minkowski (or Lq norm): Η συγκεκριμένη απόσταση κατά κάποιον 

τρόπο θεωρείται μια γενίκευση των δυο προηγούμενων αποστάσεων. Η απόσταση 

διατυπώνεται μαθηματικά ως, 

d(x, y)=[∑ (|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|)𝑞𝑝
𝑖=1 ]

1

𝑟 
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Η τιμή της παραμέτρου q ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ενίσχυση του 

βάρους σε συγκεκριμένες αποκλίσεις. Αντιλαμβανόμαστε πως αν το q και το  r ισούται 

με τη μονάδα (1) ταυτίζεται με  την απόσταση Manhattan ενώ αν το q και το r ισούται 

με δυο (2) με την ευκλείδεια απόσταση.  

 • Chebychev distance: Η συγκεκριμένη απόσταση, αντίθετα με τις προηγούμενες 

αποστάσεις δεν εκμεταλλεύεται όλες τις αποκλίσεις αλλά συγκεκριμένα μόνο τη 

μεγαλύτερη. Η απόσταση ορίζεται ως, 

d(x, y) = max{(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … 𝑝} 

 Όπως αναφέραμε η συγκεκριμένη απόσταση εκμεταλλεύεται µόνο τη μεγαλύτερη από 

τις αποκλίσεις και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μονάδες μέτρησης. Έτσι αν 

οι μονάδες μέτρησης δεν είναι ίδιες, η απόσταση θα μετρηθεί βάσει της μεταβλητής η 

οποία κατέχει τη μεγαλύτερη κλίμακα. 

 

Οι βασικότερες και πιο διαδεδομένες προσεγγίσεις συσταδοποίησης είναι: 

 • Ιεραρχική μέθοδος (hierarchical clustering): Αρχικά θεωρείται η κάθε 

παρατήρηση μία ομάδα. Στο επόμενο στάδιο συνδέουμε τις δυο παρατηρήσεις με τη 

μικρότερη απόσταση. Εάν δύο παρατηρήσεις έχουν συνδυαστεί σε προγενέστερο 

στάδιο συνδέουμε µια ομάδα που ήδη υπάρχει µε µια παρατήρηση ή ομάδα μέχρι να 

δημιουργήσουμε μια μόνο οµάδα. Στο τέλος επιλέγουμε το καταλληλότερο κατά τη 

γνώμη μας πλήθος ομάδων που θέλουμε να σχηματιστούν.  

 • K-Means: Κατά τη συγκεκριμένη μέθοδο γνωρίζουμε από την αρχή το πλήθος των 

ομάδων που θα σχηματιστούν. Με τη βοήθεια ενός επαναληπτικού αλγόριθμου 

διαμερίζουμε τις παρατηρήσεις στην εκάστοτε ομάδα ανάλογα με το ποια ομάδα είναι 

σε κοντινότερη απόσταση από την αντίστοιχη παρατήρηση. 

• Στατιστικές μέθοδοι: Οι δύο μέθοδοι που αναφέραμε βασίζονται σε αλγοριθμικές 

λύσεις. Υπάρχουν όμως πολλές στατιστικές μέθοδοι κατά τις οποίες ξεκινώντας από 

συγκεκριμένες υποθέσεις κατατάσσουμε ανάλογα τις παρατηρήσεις. Οι στατιστικές 

μέθοδοι φέρουν πολλούς περιορισμούς και υποθέσεις και για αυτό δεν 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη (Καρλής, 2003). 

 

Ο αλγόριθμος K- Means 

Στην παρούσα εργασία ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο K-Means. Ο 

συγκεκριμένος αλγόριθμος υπάγεται σε μια μεγάλη κατηγορία αλγόριθμων οι οποίοι 
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θεωρούνται αλγόριθμοι διαμέρισης (portioning algorithms) (Καρλής, 2003). Στην 

ουσία οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι διαμερίζουν τα πολλά επίπεδα που δημιουργούνται 

από τα δεδομένα σε διάφορες περιοχές και αντιστοιχούν µια περιοχή σε μια ομάδα. Η 

τεχνική αυτή θεωρεί πως το πλήθος των ομάδων είναι εξαρχής γνωστό. Το γεγονός 

αυτό θεωρείται ένα είδος περιορισμού της εν λόγω τεχνικής. Ο τύπος του αλγόριθμου 

είναι επαναληπτικός. Χρησιμοποιεί τα κέντρα των ομάδων για να ταξινομήσει τις 

εκάστοτε παρατηρήσεις. Το κέντρο της ομάδας είναι το διάνυσμα των μέσων τιμών 

όλων των μεταβλητών των παρατηρήσεων της εκάστοτε ομάδας. Στη συνέχεια 

υπολογίζονται όλες οι αποστάσεις και η παρατήρηση ταξινομείται στην ομάδα που 

απέχει τη μικρότερη απόσταση από το κέντρο της. Εφόσον το σύνολο των 

παρατηρήσεων ενταχθεί στις ομάδες ακολουθεί ο υπολογισμός των νέων κέντρων. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο 

διαδοχικών επαναλήψεων. Συνήθως η απόσταση που χρησιμοποιείται για την 

κατάταξη των παρατηρήσεων είναι η ευκλείδεια (Καρλής, 2003). Στα τέσσερα 

γραφήματα που ακολουθούν απεικονίζεται η μέθοδος Κ-means για την καλύτερη 

κατανόηση της. 

 

Σχήμα 4.1 Περιγραφή αλγόριθμου K-means Πηγή: Πολυμεταβλητή Στατιστική ανάλυση,  

Κεφάλαιο 9.4.1, Καρλής, 2003 
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Σκοπός της ανάλυσης μας θεωρείται, ο διαχωρισμός των εξωτερικών πελατών της 

εταιρίας Compugen σε δυο ομάδες, μια που αποτελείται από τους πιο ικανοποιημένους 

και μία από τους λιγότερο ικανοποιημένους εξωτερικούς πελάτες. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.  

 

Με σκοπό την εξέταση ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφορά ως προς την ηλικία 

και τα άλλα δημογραφικά στοιχεία μεταξύ των δυο ομάδων πραγματοποιήσαμε το Chi-

Square test (Χ2 - έλεγχο ανεξαρτησίας). O συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται 

για τη διερεύνηση στατιστικής ανεξαρτησίας μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών. 

Τα δεδομένα για τον έλεγχο Chi-Square πρέπει να πληρούν τις εξής υποθέσεις: 

A. Οι μεταβλητές να είναι κατηγορικές. 

B. Να υπάρχουν δυο ή περισσότερες κατηγορίες σε κάθε μεταβλητή. 

C. Ανεξαρτησία παρατηρήσεων. 

D. Σχετικά μεγάλο μέγεθος δείγματος. 

Η μηδενική και η εναλλακτικής υπόθεση του ελέγχου έχει την εξής μορφή,   

Η0: Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του υπό εξέταση δημογραφικού στοιχείου και της 

ομάδας που ανήκουν οι εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας  

Η1: Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του υπό εξέταση δημογραφικού στοιχείου και 

της ομάδας που ανήκουν οι εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας  

Η στατιστική συνάρτηση του ελέγχου συμβολίζεται με Χ2  και είναι της μορφής, 

X2= ∑ ∑
(𝑜𝑖𝑗−𝑒𝑖𝑗)

2

𝑒𝑖𝑗

𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  

όπου, oij οι παρατηρούμενες συχνότητες και eij είναι οι αναμενόμενες συχνότητες.  

H τιμή Χ2 συγκρίνεται με την κρίσιμη τιμή από τον πίνακα της Χ2 κατανομής με df = 

(r – 1) (c – 1) βαθμούς ελευθερίας και επιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Εάν η τιμή 

που υπολογιστεί είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή τότε απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση. Το r και το c είναι τα πλήθη των κατηγοριών των δύο μεταβλητών 

αντίστοιχα. 
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Κεφάλαιο 5ο  

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε συμμετείχαν 120 εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας 

Compugen. Αρχικά παρουσιάζουμε τις συχνότητες των δημογραφικών στοιχείων του 

ερωτηματολογίου μας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1.1 Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος ως προς την ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1.2 Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος ως προς το επάγγελμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1.3 Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος ως προς τον τόπο εγκατάστασης 
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Πίνακας 5.1.4 Κατανομή συχνοτήτων του δείγματος ως προς το είδος χρήσης 

 

Παρατηρούμε πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 

31 έως 40 ετών. Ως προς το επάγγελμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξωτερικών 

πελατών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως προς τον τόπο εγκατάστασης, διακρίνουμε πως 

στο Λουτράκι έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες εγκαταστάσεις δικτύου και 

τέλος ως προς το είδος της χρήσης παρατηρούμε πως οι περισσότεροι πελάτες 

χρησιμοποιούν το δίκτυο για προσωπική χρήση.  

 

5.2 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα όλων των μεταβλητών  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα βασικότερα περιγραφικά στατιστικά μέτρα όλων 

των μεταβλητών του ερωτηματολογίου μας, μέσος όρος (mean), τυπική απόκλιση (std. 

deviation), μέγιστη (maximum) και ελάχιστη (minimum) τιμή. 

 

1. Μεταβλητή «Προσβασιμότητα» 

Η μεταβλητή «Προσβασιμότητα» αποτελεί ένας από τους κύριους άξονες ποιότητας 

του ερωτηματολογίου μας. Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη 

μεταβλητή ξεκινούν με την ερώτηση (2) και τελειώνουν με την (7). 

Παρατηρούμε ικανοποιητικούς μέσους όρους ως προς τις ερωτήσεις που απαρτίζουν 

τη μεταβλητή «Προσβασιμότητα». Τον υψηλότερο μέσο όρο κατέχει η μεταβλητή “To 

ωράριο λειτουργίας διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εταιρίας.” με τιμή 

4.175 και τυπική απόκλιση 0.68185. Ενώ τη χαμηλότερη τιμή, 3.7667, κατέχει η 

μεταβλητή “Η ιστοσελίδα της εταιρίας είναι εύχρηστη και εύκολα κατανοητή.” με τυπική 

απόκλιση 0.84747. Οι μέσοι όροι των μεταβλητών 2), 5) και 7) είναι αρκετά 

ικανοποιητικοί (>  4.00). Ενώ οι μεταβλητές 3), 4) και 6) έχουν ελαφρώς μικρότερους 

μέσους όρους. 
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Πίνακας 5.2.1.1  Περιγραφικά στατιστικά μέτρα μεταβλητών που αναφέρονται στην 

«Προσβασιμότητα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5.2.1.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων που αναφέρονται στη μεταβλητή 

«Προσβασιμότητα» 
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Γράφημα 5.2.1.3 Τρόποι επικοινωνίας με την εταιρία 

 

Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούν οι πελάτες για να επικοινωνήσουν με την εταιρεία 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 80.8% (97 στους 120) των εξωτερικών 

πελατών της εταιρίας Compugen επικοινωνεί μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ενώ 

το χαμηλότερο ποσοστό αναφέρεται στην εξυπηρέτηση μέσω του καταστήματος 

25.8%, 31 στους 120 πελάτες. 

 

 

2. Μεταβλητή «Προσωπικό» 

Η μεταβλητή «Προσωπικό» αποτελείται από τις ερωτήσεις (8) έως και (12). Τα 

περιγραφικά στατιστικά μέτρα των ερωτήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.2.1. 

Παρατηρούμε πως η μεταβλητή “Το προσωπικό της εταιρίας είναι ευγενικό και φιλικό.” 

κατέχει την υψηλότερη μέση τιμή, 4.6417, και τυπική απόκλιση 0.51524. Η 

χαμηλότερη μέση τιμή παρατηρείται στη μεταβλητή “Η ενδυμασία των υπαλλήλων 

είναι ευπρεπής και κατάλληλη.” με τιμή 4.15 και τυπική απόκλιση 0.52899. Όλες οι 

μεταβλητές κατέχουν πάρα πολύ υψηλούς μέσους όρους. 
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Πίνακας 5.2.2.1Περιγραφικά στατιστικά μέτρα μεταβλητών που αναφέρονται στο  

«Προσωπικό» 

 

Γράφημα 5.2.2.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Προσωπικό» 

 

3. Μεταβλητή «Εγκατάσταση» 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στη μεταβλητή «Εγκατάσταση» ξεκινάνε με την 

ερώτηση (14) και τελειώνουν στη (16). Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα τους 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.2.3.1 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα μεταβλητών που αναφέρονται στη 

μεταβλητή «Εγκατάσταση» 

 

 

 

Γράφημα 5.2.3.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων που αναφέρονται στην «Εγκατάσταση» 

 

Παρατηρούμε υψηλούς μέσους όρους ως προς όλες τις ερωτήσεις που συγκροτούν τη 

μεταβλητή «Εγκατάσταση». Τον υψηλότερο μέσο όρο κατέχει η μεταβλητή “Είστε 

συνολικά ικανοποιημένος/η από την απόδοση της εγκατάστασής σας;” με τιμή 4.3 και 

τυπική απόκλιση 0.60252. Ενώ τη χαμηλότερη μέση τιμή, 4.1333 κατέχει η μεταβλητή 

“Μετά το πέρας της διαδικασίας εγκατάστασης, το συνεργείο φρόντισε για την 

καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων που εργάστηκαν.” με τυπική απόκλιση 

0.62083. 
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4. Μεταβλητή «Συνέπεια» 

Η μεταβλητή «Συνέπεια» αποτελείται από τις ερωτήσεις (17) έως και την (21). Στον 

πίνακα 5.2.4.1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2.4.1 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα μεταβλητών που αναφέρονται στη 

μεταβλητή «Συνέπεια» 

 

Παρατηρούμε αρκετά υψηλούς μέσους ως προς τις μεταβλητές που απαρτίζουν τη 

μεταβλητή «Συνέπεια». Τον υψηλότερο μέσο όρο κατέχει η μεταβλητή “Η εταιρία 

εξασφαλίζει την απαιτούμενη εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων.” με τιμή 4.4917 και τυπική απόκλιση 0.50203. Ενώ τη χαμηλότερη τιμή, 

4.0750, κατέχει η μεταβλητή “Σε περίπτωση βλάβης, η εταιρία ανταποκρίνεται άμεσα 

για την αποκατάσταση του προβλήματος.” με τυπική απόκλιση 0.66310. 
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Γράφημα 5.2.4.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων που αναφέρονται στη μεταβλητή «Συνέπεια» 

 

5. Μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» 

Η μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» απαρτίζεται από τις ερωτήσεις (22) και (23). Στον 

πίνακα παρουσιάζουμε τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των ερωτήσεων. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2.5.1 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ερωτήσεων που αναφέρονται στη 

μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» 

 

Τον υψηλότερο μέσο όρο κατέχει η ερώτηση “Η εταιρία ενημερώνει αναλυτικά για το 

κόστος όλων των υπηρεσιών πριν ξεκινήσει τις διεργασίες μελέτης και εγκατάστασης” με 

τιμή 4.0667 και τυπική απόκλιση 0.68272. Ενώ τη χαμηλότερη τιμή, 3.9417, κατέχει η 

ερώτηση “Οι τιμές της εταιρίας είναι προσιτές.” με τυπική απόκλιση 0.65203. 
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5.2.5.2 Μέσοι όροι ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Κόστος υπηρεσιών» 

 

Η ερώτηση (26) αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε ο εκάστοτε πελάτης 

για την ύπαρξη της εταιρίας Compugen. Στο γράφημα 5.2.5.3 απεικονίζονται τα 

σχετικά αποτελέσματα. 

Γράφημα 5.2.5.3 Τρόπος ενημέρωσης πελατών για την εταιρία Compugen 

 

Παρατηρούμε πως οι περισσότεροι εξωτερικοί πελάτες πληροφορήθηκαν για την 

εταιρία μέσω γνωστού ή φίλου (52.5%). Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 

ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου (29.2%) και το τρίτο μέσω των εφαρμογών Facebook, 

Instagram ή Τwitter (18.3%). Η εταιρία καλείται να κρίνει αν τη συμφέρει να ενισχύσει 

τη διαφήμιση μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων και ραδιοφωνικών διαφημίσεων για να 

προσελκύσει ακόμα περισσότερους εξωτερικούς πελάτες ή να σταματήσει τελείως τη 
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διαφήμιση μέσω των συγκεκριμένων μέσων αφού μέσω αυτών δεν καταφέρνει να 

προσελκύσει νέους πελάτες. 

 

Οι ερωτήσεις (27) και (28) αναφέρονται στη «Σύσταση σε φίλους ή γνωστούς» και στη 

«Συνολική ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών της εταιρίας Compugen» αντίστοιχα. 

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα τους είναι. 

 

 

Πίνακας 5.2.6 Περιγραφικά στατιστικά μέτρα μεταβλητών «Σύσταση σε φίλους ή 

γνωστούς» και «Συνολική ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών της εταιρίας 

Compugen» αντίστοιχα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5.2.7 Μέσοι όροι ερωτήσεων (27) και (28) 

 

Παρατηρούμε πως οι μέσοι όροι των δυο ερωτήσεων είναι υψηλοί ( > 4.00). Η ερώτηση 

«Θα συστήνατε την εταιρία σε φίλους η γνωστούς;» κατέχει μέσο όρο 4.0750 και τυπική 

απόκλιση 0.79030, ενώ η ερώτηση «Είστε συνολικά ικανοποιημένος/η από την εταιρία 

Compugen;» κατέχει ελαφρώς υψηλότερο μέσο όρο, 4.2, και τυπική απόκλιση 

0.68108.  
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5.3 Έλεγχος εσωτερικής συνάφειας και αξιοπιστίας 

ερωτηματολογίου 

Για κάθε μεταβλητή του ερωτηματολόγιου μας («Προσωπικό», «Προσβασιμότητα», 

«Εγκατάσταση», «Συνέπεια» και «Κόστος υπηρεσιών») αλλά και για το 

ερωτηματολόγιο συνολικά υπολογίσαμε τους συντελεστές Alpha του Cronbach. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.3.1. 

 

 

Πίνακας 5.3.1 Συντελεστές Cronbach’s Alpha για τις υπό εξέταση μεταβλητές και 

συνολικά για όλο το ερωτηματολόγιο 

 

Παρατηρούμε πως όλοι οι συντελεστές είναι αρκετά υψηλοί (>0.7), γεγονός που μας 

επιτρέπει να προχωρήσουμε στην εξαγωγή των νέων μεταβλητών. Η υψηλότερη τιμή 

παρατηρείται στο ερωτηματολόγιο συνολικά (0.913) ενώ η χαμηλότερη στη μεταβλητή 

Προσωπικό (0.732).  

 

5.4 Νέες μεταβλητές 

Οι νέες μεταβλητές κατασκευάζονται ως σταθμισμένος μέσος όρος ορισμένων εκ των 

αρχικών μεταβλητών. 

 

5.5 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία νέων μεταβλητών 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των νέων μεταβλητών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.5.1, ενώ στα Γραφήματα 5.5.2 και 5.5.3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τα 

θηκογράμματα των νέων μεταβλητών αντίστοιχα.  
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Πίνακας 5.5.1 Στατιστικά στοιχεία νέων μεταβλητών 

 

Γράφημα 5.5.2 Μέσοι όροι νέων μεταβλητών 

Γράφημα 5.5.3 Boxplots (Θηκογράμματα) νέων μεταβλητών 
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Παρατηρούμε πως οι νέες μεταβλητές έχουν πολύ υψηλές μέσες τιμές ( >4.00) καθώς 

το εύρος τιμών κυμαίνεται από το 1 έως το 5. Την υψηλότερη μέση τιμή, 4.3533, έχει 

η μεταβλητή «Προσωπικό» ενώ τη χαμηλότερη μέση τιμή, 4.0028, έχει η μεταβλητή 

«Προσβασιμότητα». Το μεγαλύτερο εύρος τιμών το κατέχουν οι μεταβλητές 

«Προσβασιμότητα» και «Κόστος υπηρεσιών» ενώ η μεγαλύτερη διακύμανση 

παρατηρείται στη μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» και η μικρότερη στη μεταβλητή 

«Προσωπικό». Επίσης, σύμφωνα με τα θηκογράμματα στις μεταβλητές «Κόστος 

υπηρεσιών» και «Εγκατάσταση» παρατηρούμε ακραίες τιμές. 

 

5.6 Έλεγχος κανονικότητας νέων μεταβλητών 

Με σκοπό την εξέταση της κατανομής των μεταβλητών πραγματοποιήσαμε το Shapiro 

-Wilk test. Στον πίνακα 5.6.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.6.1 Έλεγχος κατανομής μεταβλητών μέσω του Shapiro-Wilk test 

 

Παρατηρούμε πως οι p-value όλων των μεταβλητών είναι σαφώς μικρότερες από την 

τιμή 0.05. Επομένως, καμία από τις υπό εξέταση μεταβλητές δεν προέρχεται από 

κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό. 

 

5.7 Συσχέτιση νέων μεταβλητών 

Με σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των νέων μεταβλητών 

χρησιμοποιήσαμε το συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho 
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Πίνακας 5.7.1 Συντελεστές συσχέτισης (Spearman’s rho) μεταξύ των πέντε νέων 

μεταβλητών 

 

Παρατηρούμε στατιστικά σημαντικές και θετικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των 

μεταβλητών καθώς όλα τα p-values είναι μικρότερά από 0.05. Η ισχυρότερη θετική 

συσχέτιση με τιμή, 0.588, παρατηρείται μεταξύ των μεταβλητών «Προσβασιμότητα» 

και «Προσωπικό» ενώ η χαμηλότερη θετική συσχέτιση με τιμή, 0.311, μεταξύ των 

μεταβλητών «Κόστος υπηρεσιών» και «Συνέπεια». 

 

5.8 Σύγκριση νέων μεταβλητών 

Με σκοπό τη σύγκριση των διάμεσων των μεταβλητών εκτελέσαμε τον έλεγχο 

Friedman. Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των μεταβλητών (Χ2 = 68.183. 

df = 4, p-value < 0.001). Περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες από τη 

μεταβλητή Προσωπικό, ακολουθεί η μεταβλητή Συνέπεια και η Εγκατάσταση. 

Λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πελάτες στις μεταβλητές Κόστος υπηρεσιών και 

Προσβασιμότητα. 

 

5.9 Επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στο επίπεδο 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της εταιρίας  

5.9.1 Εξέταση ως προς την ηλικία 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών σε κάθε μία 

από τις μεταβλητές ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων εκτελέσαμε τον έλεγχο 

Kruskal - Wallis.  
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Πίνακας 5.9.1.1 ‘Έλεγχος Kruskal-Wallis H (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών στις υπό εξέταση μεταβλητές ως προς την ηλικία) 

 

Κατά τον έλεγχο ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων παρατηρούμε στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε όλες τις μεταβλητές εκτός από τη μεταβλητή «Εγκατάσταση».  

Ως προς τη μεταβλητή «Προσβασιμότητα» πιο ικανοποιημένοι είναι οι εξωτερικοί 

πελάτες της εταιρίας Compugen οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 40 

ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι συμμετέχοντες οι οποίοι ανήκουν στην 

ομάδα των 66 ετών και άνω. Ως αιτία αυτής της διαφοράς μπορούμε να υποθέσουμε 

την έλλειψη οικειότητας των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων με τα νέα τεχνολογικά 

μέσα και εφαρμογές, καθώς και την περιορισμένη χρήση και εξοικείωση με τις ειδικές 

διαδικτυακές πλατφόρμες που εξυπηρετούν πλέον τη διαδικασία της επικοινωνίας.  

Ως προς τη μεταβλητή «Προσωπικό» περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες 

ηλικίας έως 30 ετών και λιγότερο ικανοποιημένοι οι πελάτες 66 ετών και άνω. 

Ως προς τη μεταβλητή «Συνέπεια» περισσότερο ικανοποίηση δηλώνουν οι εξωτερικοί 

πελάτες έως 30 ετών ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν και πάλι οι πελάτες 66 

ετών και άνω. 

Ως προς τη μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» οι πελάτες έως 30 ετών είναι πιο 

ικανοποιημένοι ενώ οι πελάτες 66 ετών και άνω είναι λιγότερο ικανοποιημένοι.  

Βάσει των παραπάνω η εταιρία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των 

μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, οφείλει να καταστρώσει νέα επιχειρηματικά πλάνα 

και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις ώστε να ενισχύσει την ικανοποίηση τους καθώς 

σχεδόν σε όλες τις μεταβλητές δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι. 

 

5.9.2 Εξέταση ως προς το επάγγελμα 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις 

μεταβλητές ως προς το επάγγελμα των συμμετεχόντων εκτελέσαμε τον έλεγχο 

Kruskal-Wallis. 
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Πίνακας 5.9.2.1 Έλεγχος Kruskal-Wallis (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο ικανοποίησης 

των πελατών στις υπό εξέταση μεταβλητές ως προς το επάγγελμα) 

 

Παρατηρούμε πως σε καμία από τις υπό εξέταση μεταβλητές δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά του επιπέδου ικανοποίησης ως προς το επάγγελμα των πελατών, 

αφού όλα τα p-values είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από την τιμή 0.05. 

 

5.9.3 Εξέταση ως προς τον τόπο εγκατάστασης 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις 

μεταβλητές ως προς τον τόπο εγκατάστασης των συμμετεχόντων πραγματοποιήσαμε 

τον έλεγχο Kruskal-Wallis.  

 

Πίνακας 5.9.3.1 Έλεγχος Kruskal-Wallis (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο ικανοποίησης 

των πελατών στις υπό εξέταση μεταβλητές ως προς τον τόπο εγκατάστασης) 

 

Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη μεταβλητή «Κόστος 

υπηρεσιών» (p-value = 0.007). Ως προς τη μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» ιδιαίτερα 

ευχαριστημένοι είναι οι κάτοικοι της Κορίνθου, της Νεμέας και του Λουτρακίου. Ενώ 

λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εξωτερικοί πελάτες από το Ξυλόκαστρο και τα 

Τρίκαλα Κορινθίας. Το κόστος των εγκαταστάσεων και γενικώς η οικονομική 

επιβάρυνση αυξάνεται όσο ο τόπος εγκατάστασης του δικτύου απέχει μεγάλη 

χιλιομετρική απόσταση από το κεντρικό κατάστημα της εταιρίας. Η οικονομική 

επιβάρυνση αυτή οφείλεται στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων 
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μετακίνησης της εταιρίας στις περιοχές αυτές. Η εταιρία οφείλει να επαναπροσδιορίσει 

την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ως προς την εγκατάσταση δικτύου σε 

περιοχές που απέχουν μεγάλες αποστάσεις ώστε να καταφέρει να ικανοποιήσει 

περισσότερο τους εν λόγω εξωτερικούς πελάτες. 

 

5.9.4 Εξέταση ως προς το είδος χρήσης 

Τέλος, με σκοπό την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία 

από τις μεταβλητές ως προς το είδος χρήσης των πελατών εκτελέσαμε τον έλεγχο 

Mann-Whitney. 

 

Πίνακας 5.9.4.1 Έλεγχος Mann-Whitney U (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών στις υπό εξέταση μεταβλητές ως προς το είδος χρήσης) 

 

Ως προς το είδος χρήσης, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία 

από τις μεταβλητές. Όλες οι p-value είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την τιμή 0.05. 

 

5.10 Συσχέτιση της μεταβλητής «θα συστήνατε την εταιρία σε 

φίλους ή γνωστούς;» με τις νέες μεταβλητές 

Η συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης «θα συστήνατε την εταιρία σε φίλους ή γνωστούς;» 

με τις νέες μεταβλητές που εξετάζουμε πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman’s rho. 

  

Πίνακας 5.10.1 Συντελεστές συσχέτισης Spearman’s rho μεταξύ των πέντε αξόνων 

ποιότητας και της ερώτησης «Θα συστήνατε την εταιρία σε φίλους ή γνωστούς;» 
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Διακρίνουμε πως σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ερώτησης «Θα συστήνατε την εταιρία σε φίλους ή 

γνωστούς;» και των μεταβλητών που εξετάζουμε. Η ισχυρότερη θετική συσχέτιση 

διακρίνεται μεταξύ της υπό παρατήρησής ερώτησης και της μεταβλητής «Προσωπικό» 

με τιμή 0.542. Η δεύτερη πιο υψηλή θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της υπό 

παρατήρησης ερώτησης και της μεταβλητής «Προσβασιμότητα». Με τη σειρά 

ακολουθούν και οι μεταβλητές «Συνέπεια» και «Κόστος υπηρεσιών». Η χαμηλότερη 

θετική συσχέτιση διακρίνεται μεταξύ της υπό παρατήρησής ερώτησης και της 

μεταβλητής «Εγκατάσταση» και έχει τιμή 0.409. 

 

5.11 Συσχέτιση της μεταβλητής «Είστε συνολικά 

ικανοποιημένος/η από την εταιρία Compugen;» με τις νέες 

μεταβλητές 

Με σκοπό τη συσχέτιση της ερώτησης «Είστε συνολικά ικανοποιημένος/η από την 

εταιρία Compugen;» και των μεταβλητών που εξετάζουμε χρησιμοποιήσαμε το 

συντελεστή Spearman’s rho.  

Πίνακας 5.11.1 Συντελεστές συσχέτισης Spearman’s rho μεταξύ των αξόνων ποιότητας 

και της ερώτησης «Είστε συνολικά ικανοποιημένος/η από την εταιρία Compugen;» 

 

Παρατηρούμε στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και 

της συνολικής ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης Compugen. Η υπό 

παρατήρηση ερώτηση και η μεταβλητή «Προσβασιμότητα» έχουν την υψηλότερη 

θετική συσχέτιση με τιμή 0.592. Η δεύτερη πιο υψηλή θετική συσχέτιση παρατηρείται 

μεταξύ της υπό εξέταση ερώτησης και της μεταβλητής «Προσωπικό» με τιμή 0.522. 

Ακολουθούν οι μεταβλητές «Συνέπεια» και «Κόστος υπηρεσιών». Η χαμηλότερη 

θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ της υπό παρατήρησης ερώτησης και της 

μεταβλητής  «Εγκατάσταση» με τιμή, 0.411.  
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5.12 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών- PCA (Principal 

component analysis) 

Αρχικά υπολογίζουμε τους συντελεστές συσχέτισης κατά Pearson για τις εικοσιένα 

(21) ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας. Έτσι δημιουργήθηκε ένας πίνακας 

συσχετίσεων 21 x 21 στον οποίον παρατηρούμε πως οι μεταβλητές συσχετίζονται σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Έπειτα, προχωράμε στους ελέγχους KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) και Barlett. O έλεγχος σφαιρικότητας κατά Barlett αξιολογεί αν οι 

συσχετίσεις θεωρούνται σημαντικές με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες. Στη συνέχεια υπολογίσαμε το συντελεστή KMO ο οποίος είχε τιμή αρκετά 

υψηλή, 0.832, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την καταλληλόλητα των δεδομένων μας 

για τη συγκεκριμένη ανάλυση. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.12.1 Συντελεστής Kmo και Bartlett’s test 

 

Το επόμενο και καθοριστικό βήμα για την ανάλυση μας είναι η επιλογή του αριθμού 

των Κύριων Συνιστωσών. Στη δεδομένη ανάλυση καθορίσαμε τον αριθμό των 

συνιστωσών λαμβάνοντας υπόψιν: 

 τις ιδιοτιμές οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τη μονάδα, 

 το γράφημα Scree plot, 

 το συνολικό επίπεδο διακύμανσης (60-80%), 

 

Στον πίνακα 5.12.2 παρατηρούμε τις ιδιοτιμές όλων των μεταβλητών. Οι 6 πρώτες 

ιδιοτιμές είναι μεγαλύτερες από τη μονάδα, οπότε 6 θα είναι και οι κύριες συνιστώσες 

που θα εξάγουμε. Επίσης η συνολική διακύμανση των 6 συνιστωσών με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη της μονάδας (1) ποσοστιαία εκφράζει το 65.981% της συνολικής 

διακύμανσης. Το ποσοστό αυτό είναι ικανοποιητικό καθώς κυμαίνεται στα επιθυμητά 

όρια του 60 με 80%. 
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Πίνακας 5.12.2 Συνολική διακύμανση μεταβλητών με περιστροφή varimax 
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Πίνακας 5.12.3 Φορτίσεις μεταβλητών ως προς τις κύριες συνιστώσες 
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Πίνακας 5.12.4 Φορτίσεις μεταβλητών ως προς τις κύριες συνιστώσες (Συνέχεια) 
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Γράφημα 5.12.5 Scree plot 

 

5.13 Οι νέες συνιστώσες 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις ερωτήσεις 7), 14), 15), 16) και 19). 

Αν παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες μεταβλητές θα διαπιστώσουμε πως έχουν κοινά 

στοιχεία τα οποία μας οδηγούν να ονομάσουμε την Κύρια Συνιστώσα (1) ως 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ». 

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις ερωτήσεις 5), 9) ,10), 11), 12) 

και 21). Αν παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε πως 

περιγράφουν έννοιες όπως το προσωπικό και η εμπιστοσύνη/αξιοπιστία οπότε θα την 

ονομάσουμε, «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ». 

Η τρίτη κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις μεταβλητές  3), 4), 6) και 7). Αν 

παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες μεταβλητές θα διαπιστώσουμε πως περιγράφουν τις 

διαδικασίες που αφορούν την προσβασιμότητα και την επικοινωνία με την εταιρία, 

οπότε θα την ονομάσουμε «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ». 

Η τέταρτη κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις ερωτήσεις 17), 18) και 20), 21). 

Αν παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε πως έχουν κοινό 

στοιχείο τη συνεπεία και την ευθύνη οπότε θα την ονομάσουμε «ΣΥΝΕΠΕΙΑ». 

Η πέμπτη κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις ερωτήσεις 22) και 23). Αν 

παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε πως περιγράφουν 
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έννοιες που σχετίζονται με το κόστος, οπότε θα την ονομάσουμε  «ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Η έκτη και τελευταία κύρια συνιστώσα φορτίζεται υψηλά στις ερωτήσεις 2), 8) και 

11). Αν παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα διαπιστώσουμε πως έχουν 

κοινό στοιχείο την έννοιας της ασφάλειας αλλά και της αμεσότητας/εξυπηρέτησης 

οπότε θα την ονομάσουμε «ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ». 

Γράφημα 5.13.1  Boxplots (θηκογράμματα ) των νέων συνιστωσών 

 

Παρατηρούμε πως οι νέες συνιστώσες «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ», 

«ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» παρουσιάζουν 

ακραίες έως εξαιρετικά ακραίες τιμές.  

 

5.14 Έλεγχος επιρροής των δημογραφικών μεταβλητών στο επίπεδο 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της εταιρίας στις νέες 

μεταβλητές 

5.14.1 Διαφορά ως προς την ηλικία 
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Αφού πραγματοποιήσαμε έλεγχο κανονικότητας (Shapiro-Wilk test) για τις έξι νέες 

συνιστώσες παρατηρήσαμε πως σε επίπεδο σημαντικότητας 5% καμία από τις νέες 

συνιστώσες δεν προέρχεται από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό. Έτσι για την 

εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις συνιστώσες που 

μελετάμε ως προς την ηλικία πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Kruskal-Wallis.  

 

Πίνακας 5.14.1.1 Έλεγχος Kruskal-Wallis (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης στις υπό εξέταση συνιστώσες ως προς την ηλικία) 

 

Παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνιστώσα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ». Η p-value της συγκεκριμένης συνιστώσας είναι μικρότερη από 0.05. 

Αρκετά ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πελάτες όλων των ηλικιακών ομάδων εκτός από 

την ομάδα των 66 ετών και άνω. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα πιθανώς κρίνουν 

αυστηρότερα είτε το προσωπικό, είτε τη διαδικασία εξυπηρέτησης και σαφώς όντας 

πιο έμπειροι ενδεχομένως διατηρούν μια πιο επιφυλακτική στάση ως προς την εταιρία 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο συγκεκριμένο άξονα ποιότητας. 

 

5.14.2 Διαφορά ως προς το επάγγελμα 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις 

συνιστώσες που εξετάζουμε πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Kruskal-Wallis.  

 

Πίνακας 5.14.2.1  Έλεγχος Kruskal-Wallis (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών στις υπό εξέταση συνιστώσες ως προς το επάγγελμα) 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 5.14.2.1 δεν παρατηρείται σε καμία από τις νέες 

συνιστώσες στατιστικά σημαντική διαφορά. Όλες οι p-value είναι μεγαλύτερες από 

0.05. 

 

5.14.3 Διαφορά ως προς τον τόπο εγκατάστασης 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις έξι νέες 

συνιστώσες που μελετάμε ως προς τον τόπο εγκατάστασης πραγματοποιήσαμε ξανά 

τον έλεγχο Kruskal-Wallis.  

Πίνακας 5.14.3.1 Έλεγχος Kruskal-Wallis (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών στις υπό εξέταση συνιστώσες ως προς τον τόπο 

εγκατάστασης) 

 

Παρατηρούμε πως σε δύο συνιστώσες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά καθώς 

οι p-value είναι μικρότερες από 0.05.  

Ως προς τη συνιστώσα «Κόστος υπηρεσιών» στους τόπους εγκατάστασης Τρίκαλα 

Κορίνθιας και Ξυλόκαστρο οι εξωτερικοί πελάτες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι. Η 

εταιρία Compugen κοστολογεί πιο ακριβά τη διαδικασία εγκατάστασης στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές καθώς οι λειτουργικές δαπάνες και οι οικονομικές 

επιβαρύνσεις ως προς τη μετακίνηση είναι μεγαλύτερες. Η εταιρία θα ήταν καλό να 

επαναπροσδιορίσει την τιμολογιακή πολιτική που κατέχει ως προς τις υπηρεσίες που 

προσφέρει στο συγκεκριμένο άξονα ποιότητας για να ενισχύσει την ικανοποίηση των 

πελατών της. Ως προς τη συνιστώσα «Ασφάλεια και Εξυπηρέτηση» παρατηρούμε πως 

στις περιοχές Λουτράκι, Κόρινθο, Κιάτο και Βέλο οι πελάτες είναι πιο ικανοποιημένοι 

σε σχέση με τις περιοχές Νεμέα, Βραχάτι, Τρίκαλα Κορινθίας και Ξυλόκαστρο. Οι 

περιοχές όπου οι πελάτες φανερώνουν λιγότερη ικανοποίηση βρίσκονται αρκετά 

μακριά από το κεντρικό κατάστημα της εταιρίας Compugen. Το γεγονός αυτό 

ενδεχομένως να επηρεάζει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης που προσφέρει η εταιρία. 

Είναι καθήκον της διοίκησης να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο εξής ζήτημα και να 
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προβεί σε διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης 

και ανταπόκρισης στις συγκεκριμένες περιοχές. 

 

5.14.4 Διαφορά ως προς το είδος χρήσης 

Για την εξέταση της διαφοράς του επιπέδου ικανοποίησης σε κάθε μία από τις 

συνιστώσες που μελετάμε ως προς το είδος της χρήσης εκτελέσαμε τον έλεγχο Mann-

Whitney U. 

Πίνακας 5.14.4.1 Έλεγχος Mann-Whitney U (έλεγχος διαφοράς στο επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών στις υπό εξέταση συνιστώσες ως προς το είδος χρήσης) 

 

Παρατηρούμε πως σε καμία από τις συνιστώσες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Όλες οι p-value είναι αρκετά μεγαλύτερες από την τιμή 0.05. 

Διακρίνουμε πως ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων οι αρχικές μεταβλητές 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τους άξονες ποιότητας 

Προσβασιμότητα, Προσωπικό, Συνέπεια και Κόστος υπηρεσιών, ενώ οι νέες 

συνιστώσες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο σε μία συνιστώσα, το 

Προσωπικό και Αξιοπιστία. Ως προς το επάγγελμα των συμμετεχόντων δεν 

παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε στις αρχικές μεταβλητές ούτε στις 

νέες συνιστώσες. Ως προς τον τόπο εγκατάστασης δικτύου στις αρχικές μεταβλητές 

παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά στο Κόστος υπηρεσιών ενώ στις νέες 

συνιστώσες, στο Κόστος υπηρεσιών και στην Ασφάλεια και Εξυπηρέτηση. Ως προς το 

είδος χρήσης δεν παρατηρήσαμε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε στις 

αρχικές μεταβλητές ούτε στις νέες συνιστώσες. 

 

5.15 Ομαδοποίηση (Clustering ), αλγόριθμος Κ-means 

Προκειμένου να χωριστούν οι εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας Compugen σε δύο 

ομάδες ανάλογα με το επίπεδο ικανοποίησης τους ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

της εταιρίας χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμό k-means.  
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Πίνακας 5.15.1  Τελικοί μέσοι όροι (κέντρα ομάδων) μεταβλητών 

 

 

Πίνακας 5.15.2 Ανάλυση διακύμανσης μέσων τιμών μεταβλητών 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.15.3 Παρατηρήσεις ανά ομάδα 
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Γράφημα 5.15.4 Bar chart τελικών μέσων όρων (κέντρων ομάδων) 

 

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.15.1, 5.15.2 και το γράφημα 5.15.4 παρατηρούμε πως οι 

εξωτερικοί πελάτες που ανήκουν στην ομάδα 1 (cluster 1) είναι πιο ικανοποιημένοι 

από αυτούς που ανήκουν στην ομάδα 2 (cluster 2). Σε όλες τις μεταβλητές που 

εξετάζουμε, Προσβασιμότητα, Προσωπικό, Εγκατάσταση, Συνέπεια και Κόστος 

υπηρεσιών διακρίνουμε πως οι μέσοι όροι για την ομάδα (1) είναι υψηλότεροι από τους 

αντίστοιχους για την ομάδα (2). Μεγαλύτερη ικανοποίηση φανερώνουν οι πελάτες της 

ομάδας (1) κατά σειρά στις μεταβλητές Προσωπικό, Συνέπεια, Εγκατάσταση, 

Προσβασιμότητα και Κόστος υπηρεσιών. Οι μέσοι όροι όλων των μεταβλητών είναι 

πολύ υψηλοί καθώς είναι μεγαλύτεροι από 4.00. Στην ομάδα (2) παρατηρούμε 

χαμηλότερους μέσους όρους. Κατά σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο μέσο όρο 

διακρίνουμε τις μεταβλητές, Προσωπικό, Συνέπεια, Εγκατάσταση, Προσβασιμότητα 

και Κόστος υπηρεσιών. Οι μόνοι υψηλοί μέσοι όροι (>4.00) παρατηρούνται στις 

μεταβλητές Προσωπικό και Συνέπεια, οι υπόλοιπες μεταβλητές φέρουν χαμηλότερους 

μέσους όρους. Στον πίνακα 5.15.2 παρατηρούμε πως οι p-values για όλες τις υπό 

εξέταση μεταβλητές είναι μικρότερες από 0.001 και το γεγονός αυτό μας υποδηλώνει 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών στις δύο ομάδες σε όλες τις προς εξέταση μεταβλητές. Στον πίνακα 5.15.3 

παρατηρούμε πόσες παρατηρήσεις συμπεριλαμβάνει η κάθε ομάδα (Καρλής, 2003). 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα από τον έλεγχο ανεξαρτησίας που πραγματοποιήσαμε 

μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της ομάδας που ανήκουν οι 

εξωτερικοί πελάτες και της ηλικίας τους (Χ2 = 11.535, df = 4, p-value = 0.021). Όπως 

αναφέραμε και πριν η ομάδα (1) αποτελείται από πιο υψηλούς μέσους όρους 

ικανοποίησης ως προς όλες τις μεταβλητές συγκριτικά με την ομάδα (2). Παρατηρούμε 

πως σχεδόν όλοι οι πελάτες της ηλικιακής ομάδας 66 ετών και άνω, η οποία ήταν η 

λιγότερο ικανοποιημένη ηλικιακή ομάδα ως προς όλους τους άξονες ποιότητας που 

μελετήσαμε ανήκει στην ομάδα (2), από τους 11 πελάτες ηλικίας 66 ετών και άνω, οι 

10 ανήκουν στην ομάδα (2) έναντι ενός που ανήκει στην ομάδα (1). Ως προς την 

εξέταση των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων, παρατηρούμε πως η ομάδα (1) και η (2) 

αποτελούνται από παραπλήσιο αριθμό πελατών, εκτός από την ηλικιακή ομάδα, 31 έως 

40 ετών, όπου από τους 41 συνολικά, οι 27 ανήκουν στην ομάδα (1) και οι 14 στην 

ομάδα (2). Οι πελάτες ηλικίας 31 έως 40 είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των 

υπηρεσιών της εταιρίας και η ένταξη των περισσότερων ατόμων της ηλικίας 31 έως 40 

στην ομάδα (1) είναι αναμενόμενη αν σκεφτεί κανείς την υψηλή ικανοποίηση που 

παρουσιάζει. Ως προς τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία δεν υπάρχει εξάρτηση με τις 

υπό εξέταση ομάδες. 
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Κεφάλαιο 6ο 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου (internet) τα τελευταία χρόνια έχει φέρει 

ριζικές αλλαγές στον επιχειρηματικό κλάδο των ελληνικών εταιριών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στη μελέτη, εγκατάσταση και παροχή δικτύου σε οικίες και 

επιχειρήσεις. Η επιχείρηση Compugen δραστηριοποιείται στον εν λόγω επαγγελματικό 

χώρο από το 2011 έως σήμερα. Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η 

διερεύνηση τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και του βαθμού 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της εταιρίας Compugen, η οποία έχει ως βάση 

της το Λουτράκι. Τα διοικητικά στελέχη της εταιρίας συμφώνησαν να υλοποιηθεί η 

έρευνά μας θέτοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αλλά και τη διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών της. Για την έρευνά 

μας κατασκευάσαμε ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του μοντέλου 

ServQual, το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εξωτερικοί πελάτες της 

επιχείρησης. Η ανταπόκριση ήταν άμεση αφού μέσα σε περίπου ένα μήνα (Ιούνιος 

2021-Ιούλιος 2021) συμπληρώθηκαν 120 ερωτηματολόγια μέσω των οποίων 

καταφέραμε να εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς το επίπεδο 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών αλλά και της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. 

Οι μεταβλητές που εξετάζουμε στη συγκεκριμένη εργασία είναι η Προσβασιμότητα, 

το Προσωπικό, η Συνέπεια, η Εγκατάσταση και το Κόστος υπηρεσιών. Οι μεταβλητές 

αυτές προέκυψαν ως σταθμισμένος μέσος όρος των καταφατικών προτάσεων που τις 

απαρτίζουν. Όλες οι νέες μεταβλητές που εξάγαμε έχουν αρκετά υψηλό μέσο επίπεδο 

ικανοποίησης. Η υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε, 4.353, ανήκει στη μεταβλητή 

«Προσωπικό». Η επιδεξιότητα των εσωτερικών υπαλλήλων, η άμεση εξυπηρέτηση, η 

ευγενική στάση, η φιλικότητα και η επαγγελματική συμπεριφορά, αποτελούν μερικά 

από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουνε τους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης 

Compugen. 

Το δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο κατέχει η μεταβλητή «Συνέπεια», 4.3033. Η υπεύθυνη 

στάση της εταιρίας ως προς τα προγραμματισμένα ραντεβού, η τήρηση του 

προγραμματισμού ως προς τα χρονικά πλαίσια όλων των διεργασιών, η διασφάλιση 

της εχεμύθειας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και η ταχεία 
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αποκατάσταση περιγράφουν τον οργανισμό Compugen και συμβάλλουν στην 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών ως προς το συγκεκριμένο άξονα ποιότητας. 

Η μεταβλητή «Εγκατάσταση» κατέχει μέσο όρο, 4.225. Η επιχείρηση Compugen 

εκπληρώνει εγκαταστάσεις δικτύου σεβόμενη το χώρο των εργασιών και το 

περιβάλλον. Επίσης δίνει ιδιαίτερη σημασία στην απόδοση του δικτύου. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη και αυτό εκφράζεται μέσω 

του υψηλού μέσου όρου που κατέχει η συγκεκριμένη μεταβλητή. 

Οι μεταβλητές με τους χαμηλότερους μέσους όρους είναι η «Προσβασιμότητα», 4.002 

και το «Κόστος υπηρεσιών», 4.004. Η επιχείρηση Compugen οφείλει να προβεί σε 

διορθωτικές αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική των εν λόγω μεταβλητών με 

στόχο την ενίσχυση τους. Επιπροσθέτως, για τη διατήρηση της ικανοποίησης των 

εξωτερικών πελατών ως προς τις υπόλοιπες μεταβλητές η εταιρία Compugen είναι 

αναγκαίο να επιδεικνύει τον αντίστοιχο ζήλο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει. 

Μέσω του Freidman test συγκρίναμε τις διάμεσους των μεταβλητών και συμπεράναμε 

πως το μέσο επίπεδο ικανοποίησης στις προς εξέταση μεταβλητές διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά. H μεταβλητή «Προσωπικό» είχε τον υψηλότερο μέσο όρο, ενώ 

ακολουθούν η «Συνέπεια» και η «Εγκατάσταση». Λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι 

πελάτες στις μεταβλητές «Κόστος υπηρεσιών» και «Προσβασιμότητα».  

Ως προς τη διαφορά του επιπέδου ικανοποίησης των συμμετεχόντων στους προς 

εξέταση δείκτες ως προς τα διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματός μας 

εντοπίσαμε τα εξής αποτελέσματα. 

Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων στη μεταβλητή «Προσβασιμότητα» 

παρατηρήσαμε πως πιο ικανοποιημένοι είναι οι εξωτερικοί πελάτες της εταιρίας οι 

οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 40 ετών, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι 

δηλώνουν οι συμμετέχοντες οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα των 66 ετών και άνω. Ως 

αιτία αυτής της διαφοράς μπορούμε να υποθέσουμε την έλλειψη οικειότητας των 

μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων με τα νέα τεχνολογικά μέσα και εφαρμογές, καθώς και 

την περιορισμένη χρήση και εξοικείωση με τις ειδικές διαδικτυακές πλατφόρμες που 

εξυπηρετούν πλέον τις διαδικασίες επικοινωνίας. Ως προς τη μεταβλητή «Προσωπικό» 

παρατηρήσαμε πως πιο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες ηλικίας έως 30 ετών και 

λιγότερο ικανοποιημένοι οι πελάτες 66 ετών και άνω. Ως προς τη μεταβλητή 

«Συνέπεια» παρατηρήσαμε πως περισσότερη ικανοποίηση δηλώνουν οι εξωτερικοί 
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πελάτες έως 30 ετών ενώ λιγότερη ικανοποίηση δηλώνουν και πάλι οι πελάτες 66 ετών 

και άνω. Ως προς τη μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών» διακρίναμε πως οι πελάτες έως 

30 ετών είναι πιο ικανοποιημένοι ενώ οι πελάτες 66 ετών και άνω είναι λιγότερο 

ικανοποιημένοι. Η εταιρία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση και στην 

προσέγγιση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και μέσω νέου στρατηγικού 

σχεδιασμού να προσπαθήσει να τους ικανοποιήσει περισσότερο. 

Ως προς τη διαφορά του επιπέδου ικανοποίησης των συμμετεχόντων στους προς 

εξέταση δείκτες ως προς το επάγγελμα που κατέχουν δεν παρατηρήσαμε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Ως προς τη διαφορά του επιπέδου ικανοποίησης των συμμετεχόντων στους προς 

εξέταση δείκτες ως προς τον τόπο εγκατάστασης παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς τη μεταβλητή «Κόστος υπηρεσιών». Περισσότερο ευχαριστημένοι 

δηλώνουν οι πελάτες που κατοικούν ή έχουν την επιχείρηση τους στο Λουτράκι, στην 

Κόρινθο, και στη Νεμέα. Λιγότερη ικανοποίηση δηλώνουν οι εξωτερικοί πελάτες στις 

περιοχές Τρίκαλα Κορινθίας και Ξυλόκαστρο. Η εταιρία Compugen λόγω των 

αυξημένων εξόδων (λειτουργικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης) που έχει όταν 

πραγματοποιεί εγκαταστάσεις ή διορθώνει βλάβες δικτύου σε απομακρυσμένες 

περιοχές εφαρμόζει μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ως προς τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. Οι τιμές στις περιοχές αυτές είναι υψηλότερες. Το γεγονός αυτό όπως 

διαπιστώσαμε δεν ικανοποιεί συγκεκριμένους πελάτες και η εταιρία οφείλει να δώσει 

βαρύτητα στο εξής ζήτημα και ενδεχομένως να προβεί σε κάποιες αλλαγές σχετικά με 

την κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. 

Ως προς τη διαφορά του επιπέδου ικανοποίησης των συμμετεχόντων στους προς 

εξέταση δείκτες ως προς το είδος χρήσης δεν παρατηρήσαμε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Υπάρχουν σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ερώτησης «Θα συστήνατε την 

εταιρία σε φίλους ή γνωστούς;» και των μεταβλητών που εξετάζουμε. Η ισχυρότερη 

θετική συσχέτιση που παρατηρήθηκε ήταν μεταξύ της υπό παρατήρησής ερώτησης και 

της μεταβλητής «Προσωπικό» με τιμή 0.542, ενώ αντίθετα, η χαμηλότερη θετική 

συσχέτιση που παρατηρήθηκε ήταν μεταξύ της υπό παρατήρησής ερώτησης και της 

μεταβλητής «Εγκατάσταση» με τιμή 0.409. 
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Ως προς τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και της συνολικής ικανοποίησης των 

πελατών της επιχείρησης Compugen παρατηρήσαμε ισχυρά θετικές συσχετίσεις. Η υπό 

παρατήρηση ερώτηση και η μεταβλητή «Προσβασιμότητα» είχαν την υψηλότερη 

θετική συσχέτιση με τιμή 0.592, ενώ η χαμηλότερη θετική συσχέτιση που 

παρατηρήσαμε ήταν μεταξύ της υπό παρατήρησης ερώτησης και της μεταβλητής 

«Εγκατάσταση» με τιμή, 0.411.  

Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν αφενός την ικανοποίηση των πελατών της εταιρίας και 

αφετέρου την εκτίμηση τους ως προς τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η εταιρία. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal 

Component Analysis) μέσω περιστροφής αξόνων με τη μέθοδο varimax για καλύτερα 

ερμηνεύσιμες συνιστώσες. Μέσω της PCA εξήχθησαν έξι (6) νέες συνιστώσες οι 

οποίες εκφράζουν το 65,981% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. 

Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι μεταβλητές «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ», «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ», «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ», 

«ΣΥΝΕΠΕΙΑ», «ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ». 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως τρείς από τις αρχικές μεταβλητές 

προέκυψαν και κατά την PCA μέθοδο. Οι μεταβλητές αυτές είναι η Προσβασιμότητα, 

το Προσωπικό και το Κόστος υπηρεσιών. Στη συνέχεια εξετάσαμε την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως προς τους νέους υπό εξέταση δείκτες στα 

δημογραφικά στοιχεία. Παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

ηλικία των συμμετεχόντων και τη συνιστώσα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ» 

Λιγότερο ικανοποιημένη δηλώνει η ηλικιακή ομάδα 66 ετών και άνω. Τα μεγαλύτερα 

σε ηλικία άτομα πιθανώς κρίνουν αυστηρότερα είτε το προσωπικό, είτε τις ενέργειες 

που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση και όντας πιο έμπειροι είναι επιφυλακτικοί ως 

προς την εταιρία και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο συγκεκριμένο άξονα ποιότητας. 

Η εταιρία Compugen οφείλει να προβεί σε διορθωτικές αλλαγές και να σχεδιάσει νέες 

στρατηγικές ως προς την προσέγγιση των ατόμων αυτών έτσι ώστε να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη τους και να τους ικανοποιήσει περισσότερο. 

Ως προς το επάγγελμα των συμμετεχόντων δεν παρατηρήσαμε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Όλοι οι πελάτες δηλώνουν την ικανοποίηση τους ανεξάρτητα από 

το επάγγελμά τους.  

Ως προς τον τόπο της εγκατάστασης του δικτύου παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη νέα συνιστώσα «ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Στις περιοχές Τρίκαλα 

Κορίνθιας και Ξυλόκαστρο οι πελάτες δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι συγκριτικά 
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με τις υπόλοιπες περιοχές. Όπως αναφέραμε και πριν, η εταιρία κοστολογεί ακριβότερα 

τις υπηρεσίες που προσφέρει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η εταιρία Compugen 

οφείλει να λάβει υπόψιν τη δυσανασχέτηση των εξωτερικών πελατών στις 

συγκεκριμένες περιοχές. Για το λόγο αυτόν προτείνεται αλλαγή στην στρατηγική που 

κατέχει στο συγκεκριμένο άξονα ποιότητας. Η εταιρία καλείται να επαναπροσδιορίσει 

την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει στα 

συγκεκριμένα μέρη ή να παρέχει ειδικά προνομιακά πακέτα στους συγκεκριμένους 

πελάτες με απώτερο σκοπό την ικανοποίησή τους.  

Ως προς το είδος της χρήσης δεν παρατηρήσαμε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις νέες συνιστώσες. 

Οι αρχικές μεταβλητές και οι νέες συνιστώσες παρουσίασαν ορισμένες ομοιότητες 

αλλά και διαφορές ως προς την επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών στο επίπεδο 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της εταιρίας. Παρατηρήσαμε πως ως προς την 

ηλικία των συμμετεχόντων οι αρχικές μεταβλητές παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς τις μεταβλητές Προσβασιμότητα, Προσωπικό, Συνέπεια και Κόστος 

υπηρεσιών, ενώ οι νέες συνιστώσες παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

σε μία συνιστώσα, το Προσωπικό και Αξιοπιστία. Ως προς το επάγγελμα των 

συμμετεχόντων οι αρχικές μεταβλητές και οι νέες συνιστώσες έφεραν παρόμοια 

αποτελέσματα αφού δεν διακρίναμε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε στις 

αρχικές μεταβλητές ούτε στις νέες συνιστώσες. Ως προς τον τόπο εγκατάστασης 

δικτύου στις αρχικές μεταβλητές παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

Κόστος υπηρεσιών ενώ στις νέες συνιστώσες, στο Κόστος υπηρεσιών όπως και στις 

αρχικές αλλά και στην Ασφάλεια και Εξυπηρέτηση. Ως προς το είδος χρήσης οι αρχικές 

μεταβλητές και οι νέες συνιστώσες έφεραν ξανά παρόμοια αποτελέσματα καθώς δεν 

παρατηρήσαμε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε στις αρχικές μεταβλητές 

ούτε στις νέες συνιστώσες. 

H κεντρική ιδέα για την ανάλυση σε συστάδες είναι ο διαμερισμός των εξωτερικών 

πελατών της εταιρίας σε δυο ομάδες βάσει του επιπέδου ικανοποίησης τους από τις 

υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία. Παρατηρήσαμε πως οι εξωτερικοί πελάτες που 

ανήκουν στην ομάδα 1 (cluster 1) είναι πιο ικανοποιημένοι από αυτούς που ανήκουν 

στην ομάδα 2 (cluster 2). Σε όλες τις μεταβλητές που εξετάζουμε, Προσβασιμότητα, 

Προσωπικό, Εγκατάσταση, Συνέπεια και Κόστος υπηρεσιών διακρίνουμε πως οι μέσοι 

όροι για την ομάδα (1) είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους για την ομάδα (2). 

Μεγαλύτερη ικανοποίηση φανερώνουν οι πελάτες της ομάδας (1) κατά φθίνουσα σειρά 
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στις μεταβλητές, Προσωπικό, Συνέπεια, Εγκατάσταση, Προσβασιμότητα και Κόστος 

υπηρεσιών. Οι μέσοι όροι όλων των μεταβλητών είναι πολύ υψηλοί καθώς είναι 

μεγαλύτεροι από (4.00). Στην ομάδα (2) παρατηρήσαμε χαμηλότερους μέσους όρους. 

Κατά σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο μέσο όρο διακρίνουμε τις μεταβλητές, 

Προσωπικό, Συνέπεια, Εγκατάσταση, Προσβασιμότητα και Κόστος υπηρεσιών. Οι 

μόνοι υψηλοί μέσοι όροι (>4.00) παρατηρούνται στις μεταβλητές Προσωπικό και 

Συνέπεια, οι υπόλοιπες μεταβλητές φέρουν χαμηλότερους μέσους όρους. Τέλος, 

σύμφωνα με τον έλεγχο ανεξαρτησίας που πραγματοποιήσαμε μπορούμε να 

ισχυριστούμε πως υπάρχει εξάρτηση της ομάδας που ανήκουν οι εξωτερικοί πελάτες 

της εταιρείας και της ηλικία μόνο (Χ2 = 11.535, df = 4, p-value = 0.021). Όπως 

αναφέραμε πριν η ομάδα (1) αποτελείται από πιο υψηλούς μέσους όρους ικανοποίησης 

ως προς όλες τις μεταβλητές συγκριτικά με την ομάδα (2). Παρατηρούμε πως σχεδόν 

όλοι οι πελάτες της ηλικιακής ομάδας 66 ετών και άνω, η οποία ήταν η λιγότερο 

ικανοποιημένη ηλικιακή ομάδα ως προς όλους τους άξονες ποιότητας που μελετήσαμε 

ανήκει στην ομάδα (2). Από τους 11 πελάτες ηλικίας 66 ετών και άνω, οι 10 ανήκουν 

στην ομάδα (2) έναντι ενός που ανήκει στην ομάδα (1). Ως προς την εξέταση των 

υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων, παρατηρήσαμε πως η ομάδα (1) και η (2) αποτελούνται 

από παραπλήσιο αριθμό πελατών, εκτός από την ηλικιακή ομάδα, 31 έως 40 ετών, όπου 

από τα 41 συνολικά άτομα, οι 27 ανήκουν στην ομάδα (1) και οι 14 στην ομάδα (2). Οι 

πελάτες ηλικίας 31 έως 40 ήταν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών της 

εταιρίας και η ένταξη των περισσότερων ατόμων αυτής της ηλικιακής ομάδας στην 

ομάδα (1) είναι αναμενόμενη αν σκεφτεί κανείς την υψηλή ικανοποίηση που 

παρουσιάζει. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εταιρία Compugen μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια 

επιτυχημένη εταιρία στον κλάδο της. Η ικανοποίηση των πελατών είναι φανερή σε 

συνολικό επίπεδο αλλά και βάσει των επιμέρους μεταβλητών που μελετήσαμε στην 

έρευνά μας. Η εταιρία πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια για βελτίωση στους τομείς 

Προσωπικό, Εγκατάσταση και Συνέπεια για να ενισχύσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που κατέχει. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ξανασχεδιάσει 

επιχειρηματικές στρατηγικές και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις στους τομείς, 

Προσβασιμότητα και Κόστος υπηρεσιών, έτσι ώστε να καταφέρει να πετύχει τα 

επιθυμητά επίπεδα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της 

ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών της και σε αυτούς τους τομείς. Η εταιρία 
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οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση και στην προσέγγιση των 

μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και μέσω νέου στρατηγικού σχεδιασμού να 

προσπαθήσει να τους ικανοποιήσει περισσότερο. Επίσης, καλείται να 

επαναπροσδιορίσει την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ως προς τις υπηρεσίες 

που προσφέρει στα απομακρυσμένα μέρη ή να παρέχει ειδικά προνομιακά πακέτα 

στους συγκεκριμένους πελάτες με απώτερο σκοπό την ικανοποίησή τους. Η εταιρία θα 

πρέπει επίσης να δίνει την απαιτούμενη προσοχή στα παράπονα των πελατών και στην 

άποψή τους ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει, ώστε να εξαλειφτεί το χάσμα μεταξύ 

της προσδοκίας του πελάτη και της άποψης που διαμορφώνει μετά τη χρήση της 

υπηρεσίας. Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της, η εταιρία συνιστάται να ξαναπάρει 

μελλοντικά μέρος σε παρόμοια έρευνα μελετώντας αυτή τη φορά διαφορετικούς 

άξονες ποιότητας για να εξετάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει από διαφορετική οπτική 

αλλά και το επίπεδο ενίσχυσης/βελτίωσης των υπηρεσιών της και της ικανοποίησης 

των μελλοντικών εξωτερικών πελατών της.  

Η εταιρία Compugen μέσω της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχει διατηρεί την ικανοποίηση των πελατών της σε υψηλά επίπεδα. Ο σωστός 

προγραμματισμός όλων των διαδικασιών και η κατάστρωση των μελλοντικών πλάνων 

πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη αλλά και την 

άποψη του ως προς τη σημαντικότητα των υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα. 
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Παράρτημα  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ  

o ΕΩΣ 30 

o 31 ΕΩΣ 40 

o 41 ΕΩΣ 50 

o 51 ΕΩΣ 65  

o 66 ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

o ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

o ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

o ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

o ΦΟΙΤΗΤΗΣ  

o ΑΝΕΡΓΟΣ  

o “ΑΛΛΟ” 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

o ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

o ΝΕΜΕΑ 

o ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

o ΒΡΑΧΑΤΙ  

o ΚΙΑΤΟ 

o ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

o ΒΕΛΟ 

o ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

o “ΑΛΛΟ” 

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

o ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

1) Ποιο μέσο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σας με την εταιρία; 

▪ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

▪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) 

▪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

▪ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
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▪ “ΑΛΛΟ” 

 

Ποσό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

2) Το ωράριο λειτουργίας της εταιρίας διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και 

προσωπικού. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

3) Δεν υπάρχει μεγάλη χρονική αναμονή κατά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του πελάτη. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

4) Η ιστοσελίδα της εταιρίας είναι εύχρηστη και εύκολα κατανοητή. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

5) Η ιστοσελίδα της εταιρίας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

6) Η εταιρία ανταποκρίνεται άμεσα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
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1) Οι τρόποι επικοινωνίας με την εταιρία είναι επαρκείς. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

8) Αισθάνομαι ασφάλεια  σε κάθε μου επαφή και συναλλαγή με το προσωπικό της εταιρίας. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

9) Το προσωπικό της εταιρίας είναι εξυπηρετικό. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

10) Το προσωπικό της εταιρίας είναι επαρκώς εκπαιδευμένο. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

11) Το προσωπικό της εταιρίας είναι  ευγενικό και φιλικό. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

12) Η ενδυμασία των υπάλληλων είναι ευπρεπής και κατάλληλη. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 
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o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

13) Πραγματοποιήθηκε μελέτη στον χώρο σας πριν την εγκατάσταση του δικτύου; 

A. ΝΑΙ 

B. ΟΧΙ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

14) Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης δεν προκλήθηκαν ζημίες ή βλάβες στο χώρο 

διεργασίας. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

15) Μετά το πέρας της διαδικασίας εγκατάστασης, το συνεργείο φρόντισε για την καθαριότητα 

των εγκαταστάσεων και των χώρων όπου εργάστηκαν. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

16) Είστε ικανοποιημένος/η από την απόδοση της εγκατάστασής σας; 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

17) Η διαδικασία της μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσα στο προσυμφωνημένο 

χρονοδιάγραμμα. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 



[115] 
 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

18) Η εταιρία είναι συνεπής ως προς τα προγραμματισμένα ραντεβού της με τον πελάτη. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

19) Σε περίπτωση βλάβης, η εταιρία ανταποκρίνεται άμεσα για την αποκατάσταση του 

προβλήματος. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

20) Η διαδικασία της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε μέσα στο προσυμφωνημένο χρονικό 

πλαίσιο. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

21) Η εταιρία εξασφαλίζει την απαιτούμενη εχεμύθεια και προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22) Οι τιμές της εταιρίας είναι προσιτές. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 
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o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

23) Η εταιρία ενημερώνει αναλυτικά για το κόστος όλων των υπηρεσιών πριν ξεκινήσει τις 

διεργασίες μελέτης και εγκατάστασης. 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 

o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

24) Εφόσον πραγματοποιήθηκε μελέτη στο χώρο σας, ακολουθήσατε την πρόταση της εταιρίας 

για συγκεκριμένη εγκατάσταση δικτύου; 

A. ΝΑΙ 

B. ΟΧΙ 

 

25) Αν ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ την πρόταση της εταιρίας, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος 

λόγος; ………………………………………...………………………………………………… 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

26) Με ποιο τρόπο ενημερωθήκατε για την εταιρία COMPUGEN; 

▪ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ Η ΦΙΛΟ 

▪ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

▪ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

▪ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

▪ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ FACEBOOK, INSTAGRAM Η TWITTER 

▪ ……………… 

 

27) Θα συστήνατε την εταιρία σε φίλους ή γνωστούς; 

o ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 

o ΟΧΙ 

o ΙΣΩΣ 

o ΝΑΙ 

o ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 

 

28) Είστε συνολικά ικανοποιημένος/η από την εταιρία COMPUGEN; 

o ΚΑΘΟΛΟΥ 

o ΛΙΓΟ 

o ΜΕΤΡΙΑ 
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o ΠΟΛΥ 

o ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

29) Παρατηρήσεις ή σχόλια προς τη διοίκηση της εταιρίας. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 


