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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών είναι πρωταρχικός στόχος για κάθε 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ειδικά αν θέλει να επιβιώσει σε αυτή την ολοένα και πιο 

ανταγωνιστική αγορά. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι σηµαντική προϋπόθεση για 

την προσέλκυση και διατήρηση των πελατών της και ως εκ τούτου την εξασφάλιση της 

επιβίωσης της επιχείρησης. Ο ρόλος που παίζει η ποιότητα έχει πλέον αναγνωρισθεί στις 

µέρες µας ως απαραίτητο στρατηγικό εργαλείο για τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη 

βελτιωµένη επιχειρησιακή απόδοση, κάτι το οποίο ισχύει απόλυτα και για τον τοµέα των 

υπηρεσιών. Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί στις έρευνές τους µε τη µοναδική 

σηµασία που έχει η ποιότητα που προσφέρουν οι εταιρίες υπηρεσιών (π.χ. Normann, 

1984, Shaw, 1978) και έχουν αποδείξει τη θετική σχέση της µε την άνοδο των κερδών, το 

αυξηµένο µερίδιο αγοράς , το ROI, την ικανοποίηση των πελατών και τις µελλοντικές 

αγοραστικές αποφάσεις (Anderson, Fornell and Lehmann 1994, Boulding et al.,1993, 

Buzzell and Gale, 1987, Rust and Oliver, 1994). Το κύριο συµπέρασµα που έχει βγει από 

όλες αυτές τις έρευνες και τις µελέτες είναι το ότι επιχειρήσεις µε προϊόντα ανώτερης 

ποιότητας επιτυγχάνουν µεγαλύτερες αποδόσεις από τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν 

προϊόντα κατώτερης ποιότητας. 

 Ο στόχος της συγγραφής αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση και µέτρηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε µελέτη περίπτωσης τη λέσχη του ΤΕΙ Κρήτης 

(επιχείρηση Γευσίνους), εξετάζοντας παράλληλα το πιο γνωστό εργαλείο µέτρησης 

ποιότητας υπηρεσιών τη SERVQUAL. Η SERVQUAL είναι ένα εργαλείο µέτρησης που 

αναπτύχθηκε από τον Parasuraman et al. (1985), για τη µέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Η SERVQUAL προσέγγιση σύµφωνα µε Parasuraman et al. 

(1985) βασίζεται στην παραδοχή ότι η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η διαφορά µεταξύ 

των προσδοκιών των πελατών και της πραγµατικής απόδοσης των υπηρεσιών που 

καταναλώθηκαν. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of customer satisfaction is the primary goal for any service business 

especially if you want to survive in this increasingly competitive market. Providing 

quality services is an important prerequisite for attracting and retaining customers and 

thus ensures the survival of the business. The role played by the quality has now 

recognized nowadays as an essential strategic tool for operational efficiency and 

improved operational efficiency, which applies perfectly and the service sector . Many 

authors have addressed in their research with the unique importance of the quality 

provided by service companies, eg Normann, (1984), Shaw, (1978) and have 

demonstrated a positive relationship with rising profits , increased market share the ROI, 

customer satisfaction and future purchase decisions Anderson, Fornell and Lehmann 

(1994), Boulding et al., (1993), Buzzell and Gale, (1987), Rust and Oliver, (1994). The 

main conclusion that has come out of all these surveys and studies is that firms with 

superior quality products achieve higher returns than those companies who have inferior 

products. 

 The aim of writing this essay is to evaluate and measure the quality of services provided. 

My case study is the operation Geusinous, the catering service of my T.E.I., while 

considering the best known tool for measuring the service quality SERVQUAL. The 

SERVQUAL is a measurement tool developed by Parasuraman et al. ( 1985 ) , to 

measure the quality of service. The SERVQUAL approach according to Parasuraman et 

al. (1985) is based on the premise that quality of service is the difference between 

customer expectations and actual performance of services consumed. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 «Για να έχουν επίκεντρο τον πελάτη, οι εταιρείες πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή ένα 

σύστηµα µέτρησης των υπηρεσιών που να περιλαµβάνει τη ‘’ φωνή ‘’ του πελάτη» 

Anton, (1996).  Ο Parasuraman (1985, 1988, και 1991) συγκεκριµενοποιεί την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τη χρήση της SERVQUAL.Αυτό σηµαίνει ότι η 

ποιότητα υπηρεσιών καθορίζεται βασικά από τον πελάτη, γιατί θεωρείται ότι είναι η 

διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των πελατών και των  αντιλήψεων τους για την 

υπηρεσία που πραγµατικά καταναλώθηκε. Σε αυτό το πλαίσιο, η SERVQUAL είναι 

σύµφωνα µε τον ορισµό των υπηρεσιών όπως αξιώνεται από πολλούς µελετητές, όπως 

επίσης και από τον Edward Deming (1986,), ο οποίος και τόνισε ότι «η ποιότητα θα 

πρέπει να στοχεύει στις ανάγκες του πελάτη και στο παρόν και στο µέλλον». Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι πελάτες του σήµερα πρέπει να θεωρούνται ως εκείνοι του αύριο. Ως 

εκ τούτου, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους, πρέπει να είναι γνωστές από εκείνον που 

παράγει υπηρεσίες, προκειµένου για µια υπηρεσία να επανασχεδιαστεί και να βελτιωθεί 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, οι εταιρείες ή οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να 

µετρήσουν την τρέχουσα ποιότητα των υπηρεσιών τους, όπως εκείνη γίνεται αντιληπτή 

από τους πελάτες και στη συνέχεια να τη συγκρίνουν µε τις προσδοκίες τους. Η ποιότητα 

των υπηρεσιών έχει γίνει ολοένα και πιο σηµαντικό κοµµάτι για τις εταιρείες και τους 

πελάτες τα τελευταία χρόνια και η τάση αυτή αυξάνεται Bergman και Klefsjo, (2003).  

Μελέτες άλλωστε, έχουν δείξει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αυξάνει τα µερίδια 

αγοράς, παρέχει µεγαλύτερη απόδοση στις επενδύσεις και µειώνει τα παραγωγικά κόστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Υπηρεσίες (Ορισµός, κατανόηση έννοιας) 

 

Για να κατανοήσουµε τη σηµασία της ποιότητας των υπηρεσιών, είναι ζωτικής σηµασίας 

να καταλάβουµε τι σηµαίνει η υπηρεσία. Ο σαφής, πλήρης και περιεκτικός ορισµός του 

όρου υπηρεσία έχει ως εξής: Μια υπηρεσία είναι ένα σύνολο από αναλώσιµα και φθαρτά 

οφέλη, που: 

 Παραδίδεται από τον υπόλογο φορέα παροχής υπηρεσιών, µέσω κυρίως των 

προµηθευτών του, 

πραγµατοποιείται από διακριτές λειτουργίες και διακριτές δραστηριότητες ατόµων 

αντιστοίχως, 

είναι επιφορτισµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών της,  

παρέχεται µεµονωµένα στον εκάστοτε καταναλωτή µετά από δική τους απαίτηση και 

τέλος καταναλώνεται και χρησιµοποιείται µε την ενεργοποίηση των καταναλωτών της. 

Υπηρεσία είναι η παροχή εξυπηρέτησης στους πελάτες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 

την αγορά ενός προϊόντος.  Σύµφωνα µε τον Lovelock και Wirtz (2004,), µια υπηρεσία 

είναι «µια πράξη ή επίδοση που προσφέρεται από το ένα µέρος στο άλλο." Επίσης 

πρόσθεσαν ότι «αν και η διαδικασία µπορεί να συνδέεται µε ένα φυσικό προϊόν, η 

απόδοση είναι παροδική, συχνά αυλής φύσης, και δεν έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την 

ιδιοκτησία οποιουδήποτε από τους παράγοντες της. Οι "Lusch και Vargo (2004), ορίζουν 

τις υπηρεσίες ως « εφαρµογή των εξειδικευµένων ικανοτήτων (γνώσεις και δεξιότητες) 

µέσω διαδικασιών πράξεων, και επιδόσεων προς όφελος µιας άλλης οντότητας ή της 

ίδιας της οντότητας. " 

Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, θα δούµε τις υπηρεσίες ως µια δραστηριότητα, άυλη 

εκ φύσεως, η οποία συντελεί αξία για τους καταναλωτές της. Είναι ιδιαίτερα 

επικεντρωµένη στον πελάτη, διότι ενεργοποιείται µόνο όταν ο πελάτης την απαιτήσει και 

στη συνέχεια τη χρησιµοποιήσει. Το γεγονός αυτό, καθιστά τις υπηρεσίες «λεπτές και 

ευαίσθητες» τόσο από τη µεριά του πελάτη όσο και του παραγωγού υπηρεσιών επειδή οι 

υπηρεσίες καταναλώνονται την ίδια στιγµή που παράγονται, καθιστώντας έτσι τα λάθη 

που πιθανώς  να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής τους να γίνονται 

αµέσως αντιληπτά  από τον πελάτη και συνεπώς να µειώνεται η αξία της υπηρεσίας που 
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παρέχεται από τον παραγωγό της. Αντίθετα, όταν δεν προκύψουν λάθη (αποτυχίες) κατά 

την παράδοση της υπηρεσίας, τότε δηµιουργείται η αξία και αυτό συµβάλλει σηµαντικά 

στην ικανοποίηση του πελάτη αφού γίνεται αισθητό αµέσως. Από την άλλη µεριά τώρα, 

τα υλικά στοιχεία, όπου οι πελάτες τα αγοράζουν και τα καταναλώνουν αργότερα, οι 

πιθανές αποτυχίες στο προϊόν δεν γίνονται αντιληπτές επί τόπου και έτσι µπορεί να 

διορθωθεί πριν ο πελάτης καταναλώσει το προϊόν. Για παράδειγµα, εάν ένας 

κατασκευαστής αυτοκινήτων συνειδητοποιεί ότι έγινε ένα λάθος σε ένα αυτοκίνητο που 

δεν είναι άµεσα φανερό, αλλά θα µπορούσε να επιβραδύνει σηµαντικά την ικανοποίηση 

των πελατών στο µέλλον, θα µπορούσε να καλέσει εκ νέου τα αυτοκίνητα και να 

διορθώσει τα λάθη, αποτρέποντας έτσι την δυσαρέσκεια των πελατών. Αυτό δεν είναι 

δυνατό µε τις υπηρεσίες. Με βάση αυτή τη σηµαντική διαφορά, θεωρούµε ότι οι 

υπηρεσίες είναι ένα πλαίσιο δηµιουργίας αξίας, διότι παρέχουν µια «πλατφόρµα» στην 

οποία η αξία µπορεί να δηµιουργηθεί.  

Συνεπώς, οι υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται πολύ 

προσεκτικά. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν άρτια εκπαίδευση, να είναι ευγενικοί και 

φιλικοί απέναντι στον πελάτη, να είναι πρόθυµοι να τον εξυπηρετήσουν, να βρίσκονται 

σε ετοιµότητα και να είναι ικανοί να επιλύσουν οποιαδήποτε προβλήµατα που µπορεί να 

προκύψουν, έγκαιρα και άµεσα.. 

 

"Υπηρεσία είναι η σχέση µεταξύ του παραγωγού και του πελάτη, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό." Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να διεξαχθεί χωρίς 

τη συµµετοχή του πελάτη. Ως εκ τούτου ο «πελάτης είναι συµπαραγωγός της υπηρεσίας" 

Bruhn και Georgi, (2006) 
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1.1 Υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά τους και η επίδραση στη ποιότητα 
 

Σύµφωνα µε Bruhn και Georgi (2006) "οι υπηρεσίες είναι διαδικασίες" και έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ο πελάτης είναι συµπαραγωγός της υπηρεσίας  

2. Οι υπηρεσίες είναι άυλες, 

3. Οι υπηρεσίες είναι αναλώσιµες, 

4. Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να µεταφερθούν, 

5. Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα 

6. Οι υπηρεσίες είναι ετερογενείς (µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές για κάθε 

πελάτη). 

 

Παρακάτω περιγράφονται, από τους Bruhn και Georgi (2006), εκτενέστερα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που µπορούν να µας βοηθήσουν να καταλάβουµε το 

ευαίσθητο και περίπλοκο χαρακτήρα των υπηρεσιών. 

 

1. Ο πελάτης είναι συµπαραγωγός της υπηρεσίας: Όπως αναφέραµε και 

προηγουµένως χωρίς την παρουσία του πελάτη κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, 

η υπηρεσία δεν µπορεί να παραχθεί και να παραδοθεί. 

 

2.  Οι υπηρεσίες είναι άυλες (µη χειροπιαστές): Τα υλικά αγαθά µπορείς να τα 

αγγίξεις, να τα δεις, να τα νοιώσεις και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά είναι ξεκάθαρα 

και διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση των υπηρεσιών όµως τα πράµατα 

διαφέρουν. Η φύση τους είναι αύλη µε συνέπεια κανείς να µην µπορεί να τις επεξεργαστεί 

πριν τις αγοράσει. Συνεπώς, επειδή αποτελούν µία µοναδική εµπειρία για τον κάθε πελάτη δεν 

είναι εύκολο να τεθούν και να τηρηθούν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας. Έτσι, στην 

προσπάθειά τους οι πελάτες να µειώσουν την αβεβαιότητα αναζητούν στοιχεία και ενδείξεις για 

την ποιότητα της κάθε υπηρεσίας και θα βγάλουν συµπεράσµατα ως προς το αποτέλεσµα από το 

προσωπικό που προσφέρει την υπηρεσία, το επικοινωνιακό υλικό, τα σύµβολα και την τιµή που 

βλέπουν.  Επιπλέον, ο εργαζόµενος τείνει να είναι το µόνο απτό χαρακτηριστικό που 

συνδέεται στενά µε την υπηρεσία και έτσι η απόδοσή του επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
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την ποιότητα των υπηρεσιών. Συµπερασµατικά, λοιπόν, ο ρόλος των εταιριών παροχής 

υπηρεσιών είναι να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στον πελάτη (manage the task) και 

να κάνουν το αϋλο, απτό (tangibilize the intangible). 

 

3. Οι υπηρεσίες είναι αναλώσιµες (αδυναµία συντήρησης) : Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι "οι υπηρεσίες µπορούν µόνο να παραχθούν και όχι να  αποθηκευτούν" Bruhn 

και Georgi, 2006). Έτσι πρέπει να παράγονται αµέσως και µε την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα. Είναι πολύ σηµαντικό για µια υπηρεσία να παραχθεί σωστά την πρώτη φορά, 

λόγω του γεγονότος ότι είναι ευπαθή και ενεργοποιείται όταν ο πελάτης το απαιτήσει.  

Η εικόνα που θα σχηµατίσει ο πελάτης εκείνη τη στιγµή για την υπηρεσία που του 

παραδόθηκε είναι αυτή που θα καθορίσει και την αξία της. 

 

4. Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να µεταφερθούν: Αυτό οφείλεται στο αµετάβλητο 

στοιχείο της υπηρεσίας όπως αναφέραµε και παραπάνω. Έτσι πάντα παρέχεται µε την 

παρουσία του πελάτη και γι’ αυτό αν δεν παραχθεί σωστά θα γίνει αµέσως αντιληπτό µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας, δηλαδή της ποιότητας. 

 

5. Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα: Ο πελάτης δεν έχει τη 

δυνατότητα να αγοράσει µια υπηρεσία µία στιγµή και να την καταναλώσει αργότερα 

όπως για παράδειγµα αν αγοράσει ένα κουτάκι µε αναψυκτικό. Bruhn § Georgi, (2006). 

6. Οι υπηρεσίες είναι ετερογενείς (µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές για κάθε 

πελάτη): οι παράγοντες παρεχόµενων υπηρεσιών πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους και να είναι έτοιµοι να προσαρµοστούν στις διαφορετικές ανάγκες και επιθυµίες 

των πελατών τους.   

Ο ευπαθής χαρακτήρας  της υπηρεσίας την καθιστά δυναµική και πολύπλοκη σε τέτοιο 

βαθµό, που καθιστά δύσκολη την επίτευξη υψηλής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι υπηρεσίες χρειάζονται πιο λεπτό χειρισµό 

συγκριτικά µε τα υλικά αγαθά. Επίσης, από όλα τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά 

µίας υπηρεσίας γίνεται φανερή η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός πλαισίου που θα 

καθορίζει και θα µετρά την ποιότητα που προσφέρει η κάθε υπηρεσία. 
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1.2.  Η αξία της υπηρεσίας και η ικανοποίηση του πελάτη 
 

Το πρώτο πράγµα που χρειάζεται µια οποιοδήποτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είναι  

οι πελάτες-καταναλωτές. Οι καταναλωτές έχουν να διαλέξουν µέσα από µία σειρά  

εναλλακτικών και συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ως επί το πλείστον θα  

επιλέξουν αυτό που θα τους δώσει την µεγαλύτερη αξία (highest perceived value). 

 

Ο Kotler (2003) ορίζει ως αναµενόµενη αξία της υπηρεσίας τη διαφορά µεταξύ της 

αναµενόµενης αξιολόγησης του καταναλωτή και του κόστους της προσφοράς από τις 

διάφορες εναλλακτικές λύσεις που του προσφέρονται. 

 

Η ολική αξία του καταναλωτή (total costumer value) είναι η οικονοµική αξία της 

υπηρεσίας σε συνάρτηση µε τα ψυχολογικά οφέλη που του προσφέρει η υπηρεσία.  

Το ολικό κόστος του καταναλωτή είναι το αποτέλεσµα που περιµένει ο πελάτης από την 

χρήση και αξιολόγηση της παρούσας υπηρεσίας.   

Ένας καταναλωτής έχει να διαλέξει ανάµεσα από µία ποικιλία προσφορών. Θα τις  

αξιολογήσει µε βάση κάποια κριτήρια που διαφέρουν ανά καταναλωτή και θα   

αποφασίσει ποια προσφορά καλύπτει τις ανάγκες του. Η κάθε προσφορά του δίνει µία  

αξία που ανάλογα µε τις προτιµήσεις του την αξιολογεί και επιλέγει αυτή που θα του  

δώσει µεγαλύτερη ολική αξία. Εδώ είναι στο χέρι της επιχείρησης να δώσει µία  

προσφορά που να καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή.  ∆εν φτάνει να έρθει ο 

καταναλωτής σε επαφή µε την επιχείρηση αλλά και να µείνει  ικανοποιηµένος. Από το 

βαθµό ικανοποίησης θα εξαρτηθεί το εάν θα µείνει πιστός σ'    αυτόν (customer loyalty) 

ή θα αποφασίσει να επιλέξει κάποιον άλλον. Η ικανοποίηση  ορίζεται ως τα 

συναισθήµατα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης που είναι αποτέλεσµα της  δεχόµενης 

αξίας του προϊόντος σε συνδυασµό µε τις προσδοκίες του, Fournier, S & Glenmick, D. 

(1999). 
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Το µοντέλο GAP (κενό) καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών ως το κενό εκείνο που 

µπορεί να δηµιουργηθεί µεταξύ αντιλήψεων και προσδοκιών των πελατών.  

Αυτό σηµαίνει ότι η "ποιότητα των υπηρεσιών µπορεί έτσι να οριστεί ως η διαφορά 

µεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι πελάτες για µια υπηρεσία και από κείνο που τελικά 

θεωρείται υπηρεσία." Wiesniewski, (2001).  

Εάν οι προσδοκίες των πελατών είναι µεγαλύτερες από τις επιδόσεις της υπηρεσίας, τότε 

η αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών είναι λιγότερο ικανοποιητική και έτσι έχουµε τη 

δυσαρέσκεια των πελατών. Parasuraman (1985), Lewis και Mitchell, (1990). Ωστόσο, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυσαρέσκεια των πελατών δεν προέρχεται µονάχα από την 

έλλειψη της ποιότητας των υπηρεσιών Day (1984),  Oliver (1987),  Singh και Howell 

(1985).Εξαιτίας του ότι η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 

προσδοκίες του πελάτη θα πρέπει να γίνει γνωστό το ποσοστό του κενού το οποίο µπορεί 

ο πάροχος υπηρεσιών να καλύψει προκειµένου να καλύψει και τις επιθυµίες των 

πελατών και συνεπώς να προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τους Bruhn και Georgi (2006) οι προσδοκίες αποτελούν τη ψυχολογική 

κατάσταση ενός ατόµου η οποία  σχετίζεται µε την µελλοντική συµπεριφορά του ατόµου 

αυτού και των συνεπειών για εκείνο το άτοµο. Προσδοκίες είναι η κατάσταση η οποία 

αναφέρεται στη µελλοντική χρήση των υπηρεσιών. 

Οι πελάτες  αξιολογούν την απόδοση µιας υπηρεσίας µε βάση διάφορους παράγοντες οι 

οποίοι συνολικά εξαρτώνται από το κόστος και τα οφέλη. Οι Bruhn και Georgi (2006) 

υποστήριξαν ότι οι πελάτες δίνουν µια τιµή στην υπηρεσία µε βάση τα οφέλη που 

αποκόµισαν από αυτή (αντιληπτή αξία), µε βάση το πόσο κόστισε η χρήση της 

υπηρεσίας και αν τελικά άξιζε (value for money). 

Αν και αποτελεί δύσκολο για τις εταιρίες να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισµό και 

να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους αφού οι υπηρεσίες αποτελούν 

ουσιαστικά εµπειρίες, το 1988 δηµιουργείται ένα µοντέλο από τους Parasuraman, 

Zeithaml και Berry οι οποίοι όρισαν την ποιότητα των υπηρεσιών ως τη διαφορά µεταξύ 

των προσδοκιών των καταναλωτών από αυτό που θέλουν και των αντιλήψεων τους από 

το τι λαµβάνουν και βασιζόµενοι σε αυτό δηµιούργησαν ένα µοντέλο µέτρησης 

ποιότητας το λεγόµενο SERVQUAL.  
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Το µοντέλο SERVQUAL είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο µοντέλο για τη µέτρηση 

ποιότητας και έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως από πολλούς ερευνητές σε διάφορα θέµατα 

που έχουν να κάνουν µε υπηρεσίες 

 

1.3 Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 
 

Για να εξετάσουµε και να κατανοήσουµε τη SERVQUAL µέθοδο, είναι επιτακτική 

ανάγκη να δώσουµε ένα σαφή ορισµό της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 Σύµφωνα µε τον Lovelock (1996) η ποιότητα των υπηρεσιών είναι το πιο δηµοφιλές 

πεδίο έρευνας των ακαδηµαϊκών που ασχολούνται µε την υπηρεσία στο σύγχρονο 

µάρκετινγκ. Η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέει έννοιες όπως η ποιότητα, η διοίκηση 

ολικής ποιότητας και η ικανοποίηση του καταναλωτή. Οι Lewis και Booms (1983), 

αναφερόµενοι στο θέµα της ποιότητας και στις διαφορετικές διαστάσεις της, το µεγάλο 

πρόβληµα στον τοµέα των υπηρεσιών είναι ότι η ποιότητα δεν µπορεί να µετρηθεί και να 

αναγνωρισθεί εύκολα εξαιτίας της ιδιοµορφίας που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά 

µίας υπηρεσίας που την κάνουν να διαφέρει από ένα προϊόν.  

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να µετρηθεί και να οριστεί η ποιότητα στον τοµέα 

των υπηρεσιών διαφέρουν από αυτές του τοµέα των προϊόντων και, συνεπώς, οι έλεγχοι 

και οι πρακτικές που υπάρχουν αναφορικά µε τη µέτρηση της ποιότητας των προϊόντων 

αποδεικνύονται ανεπαρκείς για τη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η πρώτη 

έρευνα διεξήχθη στα µέσα της δεκαετίας του ’80 από τους Parasuraman, Zeithaml και 

Berry (1988), οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που επεσήµαναν ότι η έννοια της ποιότητας στις 

υπηρεσίες διαφέρει µε αυτή των προϊόντων. Αυτή η διαφορά έγκειται στα τρία βασικά 

θέµατα που οι υπηρεσίες διαφέρουν από τα προϊόντα και έχει να κάνει µε το πώς αυτά 

παράγονται, το πώς καταναλώνονται και, τέλος, µε το πώς αξιολογούνται.  

Οι Parasuraman , Zeithaml και Berry (1988) πιστεύουν ότι ένα από τα πρωταρχικά 

θέµατα της κακής απόδοσης των εταιριών παροχής υπηρεσιών είναι ότι δεν γνωρίζουν 

τις προσδοκίες των πελατών τους, ενώ ταυτόχρονα υπογραµµίζουν τα τρία παρακάτω 

θέµατα: «τα κριτήρια µε τα οποία αξιολογούν οι πελάτες την ποιότητα µίας υπηρεσίας 

µπορεί να είναι ακόµα πιο δύσκολο για έναν marketer να τα κατανοήσει», «οι πελάτες 
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δεν αξιολογούν την ποιότητα µίας υπηρεσίας µόνο από το αποτέλεσµά της, αλλά και από 

τη διαδικασία παροχής της», «µόνο οι πελάτες κρίνουν, όλες οι άλλες κρίσεις είναι 

άτοπες». Συνεπώς, για να µπορούν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών να προσφέρουν 

ποιότητα πρέπει να καταλάβουν τις απαιτήσεις των πελατών τους, καθώς και το ποιοι 

είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που έχουν στο µυαλό τους για την ποιότητα. 

 Σύµφωνα µε τους Rathmell (1966), Berry (1980) και Gronroos (1991) οι υπηρεσίες είναι 

περισσότερο «συµπεριφορές» και έχουν περιγραφεί ως πράξεις, αποδόσεις ή 

προσπάθεια. 

 ‘Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ο βαθµός στον οποίο µπορεί µια υπηρεσία να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες ή τις προσδοκίες των πελατών της’. Lewis και Mitchel, (1990), 

Dotchin και Oakland, (1994), Asubonteng (1996), Wiesniewski και Donnelly, (1996). 

‘Ποιότητα υπηρεσιών θεωρούµε ότι έχουµε(επιτύχει), όταν µια υπηρεσία µπορεί να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών και µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και 

τις επιθυµίες τους’. Edvardsson, (1997). 

  

1.4 Σηµασία της ποιότητας των υπηρεσιών 
 

«Κοστίζει 5 φορές περισσότερη προσπάθεια σε χρόνο και χρήµα η προσέλκυση ενός  

νέου πελάτη από ότι η διατήρηση ενός υπάρχοντος» Αυτή η αλήθεια έγινε γνωστή από 

την έρευνα του White House Office of Consumer Affairs, Μαυροβουνιότης (1998). 

Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα εάν περιορίσουµε την απώλεια πελατών µας κατά 5% τότε 

η κερδοφορία µας αυξάνεται κατά 25%. Μάλιστα αυτό είναι το χαµηλότερο ποσοστό 

που παρατηρήθηκε και αναφέρεται στην πώληση ειδών µε τηλεµάρκετινγκ.  Εάν 

αναφερθούµε σε πιστωτικές κάρτες η κερδοφορία αυξάνεται κατά 125%.  

Ο Gronoos λέει ότι, «τα τέσσερα κύρια πράµατα που οι πελάτες περιµένουν από  την 

εξυπηρέτηση είναι: φιλική και αληθινή φροντίδα, ευελιξία, λύση προβληµάτων και  

επανόρθωση». Gronoos, C. (1990) 

Επίσης η εµπιστοσύνη του πελάτη κτίζεται µε 5 στοιχεία, Μαυροβουνιότης, (1998):  

• Εµπιστοσύνη,  

• Την επιδίωξη της διαρκούς υπέρβασης προσδοκιών,  
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• Την άµεση επανόρθωση κάποιου λάθους, 

• Την επίδειξη της εκτίµησης τους,  

• Την ανάληψη πρωτοβουλίας βοηθείας του πελάτη. 

Πάνω σε αυτά πρέπει να βασιστεί η φιλοσοφία της υπηρεσίας. Έχει γίνει κατανοητό ότι  

η ποιότητα των υπηρεσιών µε βάση την κατανόηση των αναγκών του πελάτη θα τον  

διατηρήσει στη εκάστοτε επιχείρηση. 

Μια απόδειξη του περαιτέρω, πέρα από ότι αν περιορίσουµε την διαρροή πελατών κατά  

ένα µικρό ποσοστό θα αυξήσουµε τα κέρδη, είναι ότι «ο µέσος πελάτης που έχει  

πρόβληµα µε την εταιρία θα το πει σε άλλους εννέα έως δέκα. Το 13% που είχε 

πρόβληµα θα το ξαναπεί σε 20 άτοµα» Μαυροβουνιώτης, (1998).  

Ο µεγαλύτερος εχθρός της εξυπηρέτησης πελατών είναι η κακή φήµη. Η προσπάθεια  

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών είναι συνάµα και προσπάθεια βελτίωσης των  

σχέσεων µε τους πελάτες και είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στην καταπολέµηση  

της κακής φήµης και στην αλυσιδωτή επίδραση που έχει αυτή πάνω στους πελάτες. 

 

Ο Ian Linton το 1995 σε µια έρευνα αναφέρει τους 10 σηµαντικότερους παράγοντες  που 

θα επηρεάσουν την κρίση ενός καταναλωτή. Αυτοί είναι :  

• Να επικοινωνεί η εταιρία µαζί µου όταν µου το υπόσχεται,  

• Να λαµβάνω µια εξήγηση για τα αιτία του προβλήµατος,  

• Να έχω τη σωστή ενηµέρωση για το που πρέπει να τηλεφωνήσω εάν συµβεί  κάτι,  

• Να έρχονται σε επαφή µαζί µου όταν λύνεται ένα πρόβληµα,  

• Να µπορώ να µιλήσω σε κάποιον που είναι αρµόδιος για την επίλυση του προβλήµατος,  

• Να µε ενηµερώνουν πόσος χρόνος θα χρειαστεί  για την επίλυση του προβλήµατος,  

• Να µου δίνουν εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση που δεν λυθεί το  πρόβληµα, 

• Να µε αντιµετωπίζουν σαν άτοµο και όχι σαν χρήµατα,  

• Να ενηµερώνοµαι για τρόπους προστασίας από την παρουσίαση του  προβλήµατος στο 

µέλλον,  

• Να µου δίνουν ενηµέρωση για την εξέλιξη της αντιµετώπισης του προβλήµατος  

όταν δεν µπορεί να λυθεί αµέσως.  

Γίνεται έτσι ακόµα πιο κατανοητό το πόσο σηµαντικό είναι να δίνεται σηµασία στην  

ποιότητα των υπηρεσιών. 
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Από την παραπάνω παράθεση της θεωρίας γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα των  

υπηρεσιών που προσφέρει µια εταιρεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ικανοποίηση  

των καταναλωτών. Η εµπειρία της ποιότητας της υπηρεσίας που έλαβε κάθε  

καταναλωτής αποτελεί τον µπούσουλά του ο οποίος θα τον ξανά οδηγήσει στην ίδια (ή  

σε άλλη) εταιρεία – γραφείο παροχής υπηρεσιών. Όπως εκτενώς αναφέρθηκε η  

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών είναι ιδιαιτέρως επωφελής για κάθε εταιρεία.  

Όµως ο άυλος χαρακτήρας των υπηρεσιών, καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την  αξιολόγηση 

της ποιότητας διότι οι καταναλωτές δεν έχουν κάτι απτό να  αξιολογήσουν . Αυτή την 

δυσκολία αξιολόγησης της ποιότητας των  υπηρεσιών σε σχέση µε την ικανοποίηση των 

καταναλωτών επιχειρεί να λύσει το  µοντέλο SERVQUAL που διατυπώθηκε το 1985 από 

τους Parasuraman, Zeithamal και  Berry και ακολουθεί στη συνέχεια η ανάλυση του. 

 

1.5 Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών 

 
Οι Berry et al. (1985) συµπεραίνουν ότι «οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε την 

ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτουν από τη σύγκριση των προσδοκιών που έχουν οι 

καταναλωτές πριν από τη λήψη της υπηρεσίας και από την πραγµατική τους εµπειρία 

από αυτήν. Αν οι προσδοκίες τους ικανοποιούνται, η ποιότητα υπηρεσιών κρίνεται 

ικανοποιητική, αν δεν ικανοποιούνται όχι ικανοποιητική, ενώ τέλος αν ξεπερνούν τις 

προσδοκίες τους περισσότερο από ικανοποιητική.  

Στο παρακάτω σχήµα µπορούµε να δούµε πως η αξιολόγηση που κάνουν οι καταναλωτές 

όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών είναι µία λειτουργία των προσδοκιών τους από 

µία υπηρεσία και της διαδικασίας , καθώς και της ποιότητας που αντιλαµβάνονται ότι 

έλαβαν από αυτήν την υπηρεσία. Αυτές οι «σχέσεις» ισχύουν είτε η υπηρεσία που 

διενεργείται είναι η κανονική υπηρεσία είτε είναι «απάντηση» σε µία προσδοκία.  

 
Σχήµα 1: Η διαδικασία της αντιλαµβανόµενης ποιότητας  

Αυτό δείχνει ότι «η διαφορά µεταξύ των προσδοκιών για την απόδοση µίας γενικής 

κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών και της αξιολόγησης από την πραγµατική 
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απόδοση µίας συγκεκριµένης εταιρίας µέσα σε αυτήν την κατηγορία οδηγεί στην 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπηρεσιών» Cronin & Taylor, (1992). 

1.6 Μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών και η σηµασία της χρήσης των 
δεδοµένων στη διοίκηση 
 

Για να γίνει σωστή διοίκηση πάνω στην παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να γνωρίζουν  

τα στελέχη ενός οργανισµού και τους τρόπους συγκέντρωσης των δεδοµένων και τη  

µέτρηση τους Parasuraman et al., (1990). Αν και έχουν γίνει πολλές έρευνες και έχουν  

γραφτεί πολλά άρθρα πάνω στην µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, στο πως  

εφαρµόζονται οι υπηρεσίες και στις οικονοµικές συνέπειες για µια επιχείρηση λίγα  

πράγµατα έχουν γραφτεί για την συνέπεια των υπηρεσιών πάνω στη γενικότερη  

διοίκηση. Εδώ θα εξεταστεί πως γίνεται η µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και  

πως γίνεται η πληροφόρηση της διοίκησης ώστε να έχει τις γνώσεις για την διαδικασία  

λήψης αποφάσεων. Οι τρόποι µέτρησης δίνονται θεωρητικά στη µεθοδολογία.  

Όλες οι επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας που σέβονται το όνοµά τους  

µετράνε την ποιότητα των υπηρεσιών τους Grönroos, (1984). Παρόλα αυτά λίγες  

επιχειρήσεις συνδέουν την ποιότητα υπηρεσιών µε τα γενικά αποτελέσµατα όπως τις   

πωλήσεις και τη γενική εικόνα της επιχείρησης. Ο Kordupleski, το 1993 σε έρευνα που  

έκανε στις πιο σηµαντικές επιχειρήσεις της Αµερικής, έδειξε ότι ο σύγχρονος  

καταναλωτής θέλει να συγκρίνει την ποιότητα υπηρεσιών µεταξύ ανταγωνιστικών  

επιχειρήσεων και αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσει  την 

απόφαση του. Εάν ένας ανταγωνιστής προσφέρει κάποιες υπηρεσίες σε µικρότερη τιµή 

µπορεί ο καταναλωτής να φύγει έστω και αν είναι ικανοποιηµένος. Από την άλλη αν 

ένας ανταγωνιστής δηµιουργήσει µια επιχείρηση και συνάµα δηµιουργήσει την φήµη ότι 

παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διατηρώντας ευχαριστηµένους τους πελάτες του, 

τότε είναι πολύ πιθανό κάποιοι άλλοι καταναλωτές να πάνε σε αυτόν. Αυτά είναι κάποια 

δείγµατα πολιτικών που στόχο έχουν την δηµιουργία εντυπώσεων και την αύξηση στο  

πελατολόγιο. Οι δυο περιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι διαφορετικές µεταξύ τους.  

Στην πρώτη ο καταναλωτής καθοδηγείται από την τιµή και στην άλλη από την  ποιότητα 

στις υπηρεσίες. Στόχος της διοίκησης θα είναι µε την σωστή µέτρηση των  δεδοµένων να 
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βρει προς τα πού τείνουν οι καταναλωτές που έχει στοχεύσει. Γενικά, βγαίνει το 

συµπέρασµα ότι ο καταναλωτής συγκρίνει και βλέπει τι τον  συµφέρει.  

Πάνω σε αυτό οι Engel et al το 1995 σηµειώνουν ότι στην διαδικασία κατά  την οποία ο 

καταναλωτής ψάχνει να βρει ποιο προϊόν θα πάρει, συγκρίνει τις  εναλλακτικές λύσεις 

και αποφασίζει. Συνήθως όµως ο καταναλωτής έχει λίγες  πληροφορίες και έγκειται στη 

διοίκηση ενός οργανισµού στο να γεµίσει την αγορά µε  πληροφορίες που πιστεύει ότι θα 

ικανοποιήσουν τον υποψήφιο πελάτη – καταναλωτή.  Από την στιγµή που το προϊόν 

είναι το ίδιο, τότε το άτοµο θα λάβει σοβαρά υπόψη τη  ποιότητα των υπηρεσιών. Η 

διοίκηση µιας οποιαδήποτε εταιρείας πρέπει να ξέρει τις  ανάγκες του µεγαλύτερου 

όγκου των πελατών που καλύπτει προκειµένου να διαφηµίσει  τον τοµέα στον οποίο 

είναι πιο εξειδικευµένη. Αλλά και να έρθει ο καταναλωτής στην  επιχείρηση αργά ή 

γρήγορα θα κάνει µια επαναξιολόγηση και θα δει αν πήρε αυτό που  περίµενε, δηλαδή 

ότι ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες του και θα επαναπροσδιορίσει εάν και  κατά πόσο είναι 

ευχαριστηµένος από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι  η διοίκηση 

οφείλει να παρακολουθεί και να καταγράφει συνεχεία την ποιότητα των  υπηρεσιών και 

να φροντίζει να γνωρίζει τις επιθυµίες των πελατών της, Kotler, (1997). 

Παίρνοντας ως δεδοµένο ο Grönroos, (1998) ότι η ανταγωνιστική αξία επηρεάζει το  

µερίδιο της αγορά που θα πάρει µια επιχείρηση, και ότι ανταγωνιστική ποιότητα και  

τιµή οδηγούν την ανταγωνιστική άξια µιας επιχείρησης στην αγορά, οι υπεύθυνοι για το  

µάρκετινγκ και τις υπηρεσίες ενός οργανισµού θα πρέπει συνδέσουν αυτές τις γνώσεις µε  

το µέρος της διοίκησης που παίρνει τις αποφάσεις. Τα στελέχη ενός οργανισµού θέλουν  

να ξέρουν τι θα συµβεί στο µερίδιο της αγοράς που έχουµε αν αυξήσουµε την ποιότητα  

κατά Α ποσοστό ή αν ο ανταγωνιστής κατεβάσει τις τιµές και όλα τα αλλά µείνουν τα  

ίδια, ποιο το µερίδιο αγοράς που θα απολεσθεί; Αυτές οι «εάν γίνει» ερωτήσεις θα πρέπει 

να απαντηθούν µε βάση κάποια µοντέλα. Αν απαντηθούν σωστά χρησιµοποιώντας 

πληροφορίες από τις έρευνες για την ποιότητα των υπηρεσιών, οι διευθύνοντες θα 

µπορέσουν να αποφασίσουν για την πολιτική που θα ακολουθήσουν.  

Παρακάτω παρουσιάζονται δυο µοντέλα που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες υποθέσεις και 

έχουν αποδειχθεί χρήσιµα στην απόφαση για την πολιτική της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Το πρώτο µοντέλο λέγεται Conjoint Analysis Green and Srinivasan, (1982). Σε αυτό το  

µοντέλο οι υπεύθυνοι δίνουν απαντήσεις σε υποθετικές συλλογές παραµέτρων και  



 
18 

 

διαλέγουν αυτές που κρίνουν ως πιο σωστές. Χρησιµοποιώντας αυτό το µοντέλο, ένας  

ερευνητής ή ένας επιχειρηµατίας µπορεί να κάνει αναλύσεις και να απαντήσει σε  

υποθέσεις τύπου «τι θα γίνει εάν…» δηµιουργώντας συνδυασµούς διαφορετικών  

παραµέτρων. Για παράδειγµα, τι θα γίνει αν αυξήσουµε την τιµή;  

Το άλλο µοντέλο είναι το Discrete Choice Analysis (Hensher and Johnson, 1980) όπου  

συγκρίνονται στατιστικοί συντελεστές µε σκοπό να βρεθεί κάποια σχέση µεταξύ τους.  

Βασίζεται πολύ σε συγκεκριµένα στατιστικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται κυρίως σε  

αλλαγές προϊόντων και σε παραγωγή νέων προϊόντων. Αυτά τα µοντέλα τροφοδοτούνται 

µε πληροφορίες που έρχονται κυρίως από την πρωτογενή έρευνα. Τα στελέχη ενός 

οργανισµού µπορούν να ελέγξουν την ροή των πληροφοριών και στην συνεχεία να δουν 

τα αποτελέσµατα. Βέβαια όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια που τείνουν όµως να 

πλησιάσουν την πραγµατικότητα. Οι Lillien et al το 1992 στην έρευνα τους τονίζουν την 

αποτελεσµατικότητα των µοντέλων και συνεχίζουν επισηµαίνοντας ότι 

χρησιµοποιούνται για λήψη αποφάσεων, παραγωγή νέων προϊόντων, αποφάσεις 

µίγµατος µάρκετινγκ, πλάνα διαφηµιστικής καµπανιάς, και τοποθέτηση προϊόντος. Όπως 

έχει γίνει κατανοητό οι ποιοτικές υπηρεσίες είναι το µέσο που µια επιχείρηση  θα  

διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της. Το κλειδί είναι να ικανοποιηθούν οι  

ανάγκες και οι επιθυµίες των πελατών. Ο Parasuraman et al το 1990 δηµιούργησαν ένα  

µοντέλο που δείχνει το τρόπο που µπορεί να γίνει σωστή διοίκηση µε βάση την  ποιότητα 

υπηρεσιών. Το servqual, το οποίο και θα αναλύσουµε παρακάτω µιας και είναι το πιο 

γνωστό εργαλείο µέτρησης της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

1.7  Μοντέλα µέτρησης της ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών 
 

α. Μοντέλο Ιδεώδους Σηµείου (Ginter, 1974) 

 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η εκτίµηση της άποψης ενός καταναλωτή για την 

ποιότητα ενός προϊόντος, σε σύγκριση µε το ιδανικό για αυτόν προϊόν, δίνεται από την 

ακόλουθη εξίσωση (Ginter, 1974): 

                                     

όπου Qj είναι η άποψη για την ποιότητα του προϊόντος j, Pij είναι η πιθανότητα το 

προϊόν j να έχει το χαρακτηριστικό i, Eij είναι η εκτίµηση της απόδοσης του προϊόντος j 

για το χαρακτηριστικό i, Ii είναι το ιδανικό επίπεδο του χαρακτηριστικού i και n είναι ο 

συνολικός αριθµός των χαρακτηριστικών ποιότητας του εξεταζόµενου προϊόντος: 

- Γίνεται η υπόθεση ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να καθορίσει τις πιθανότητες Pij 

και ότι όλα τα χαρακτηριστικά ποιότητας έχουν τον ίδιο βαθµό σπουδαιότητας. 

- Η απόλυτη τιµή στην εξίσωση (1) εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 

σε περίπτωση χαρακτηριστικών ποιότητας, τα οποία αποτελούν µη-µονότονα κριτήρια. 

- Η εκτίµηση ποιότητας Qj ορίζεται στο διάστηµα [0,100] και µόνο στην περίπτωση που 

το εξεταζόµενο προϊόν έχει ιδανικά επίπεδα απόδοσης για όλα τα χαρακτηριστικά του 

έχουµε Qj=Qideal=100 

- Για τις εκτιµήσεις των καταναλωτών χρησιµοποιούνται ποσοτικοποιηµένες ποιοτικές 

κλίµακες της εξής µορφής: 

                 

                  Πηγή: Γιοβάνης (2008) 
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β. Μοντέλο του Kano (1996) 
 
Η σηµαντικότητα των διαφορετικών χαρακτηριστικών ποιότητας του προσφερόµενου 

προϊόντος ή υπηρεσίας είναι σε θέση να αναλύσει τη συµπεριφορά των πελατών και τον 

τρόπο αντίδρασής τους. Η υπόθεση αυτή αποτελεί και τη βασική αρχή του µοντέλου το 

οποίο προτάθηκε από τον Noriaki Kano (1996), από τον οποίο πήρε και το όνοµά του. Ο 

Kano, λοιπόν, δηµιούργησε αυτό το µοντέλο (σχήµα 2) προκειµένου να ταξινοµήσει τις 

ιδιότητες ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας µε βάση το πόσο καλά µπορούν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες αναγκών, οι 

οποίες αναλύονται παρακάτω : 

• Απαραίτητες ή βασικές ανάγκες ( αναµενόµενη ποιότητα ) : η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία οι πελάτες 

αξιολογούν ως ιδιαίτερα σηµαντικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν στις 

συγκεκριµένες δραστηριότητες ή λειτουργίες τις οποίες αναµένει ο πελάτης ότι θα 

διαθέτει το προϊόν ή η υπηρεσία. Όµως, το να υπάρχει υψηλή απόδοση δε σηµαίνει ότι 

θα έχουµε και υψηλή ικανοποίηση των πελατών, ενώ αντίθετα αν θα έχουµε χαµηλή 

απόδοση, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα υψηλή δυσαρέσκεια. Π.χ. αν σε ένα 

κατάστηµα οι πωλητές δεν είναι φιλικοί, δηµιουργείται στον πελάτη ένα αίσθηµα 

δυσαρέσκειας, παρόλα αυτά, όµως, το να είναι φιλικοί οι πωλητές δε συνεπάγεται µε την 

αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

• Μονοδιάστατες ανάγκες ( επιθυµητή ποιότητα ) : η δεύτερη κατηγορία αναγκών 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας τα οποία αποτελούν τις 

βασικές επιθυµίες και ανάγκες των πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών έχει 

αναλογική σχέση µε την απόδοση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας. Όσο, δηλαδή, υψηλότερο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των 

µονοδιάστατων αναγκών τόσο υψηλότερη είναι η ικανοποίηση των πελατών και 

αντίστροφα. Π.χ. στα καταστήµατα µια µικρή έκπτωση που θα γίνει στον πελάτη είναι 

πιθανόν µια ανάγκη µονοδιάστατη, όµως µια µεγάλη έκπτωση θα οδηγήσει σε ακόµα 

µεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. 

• ∆ελεαστικές ανάγκες ( ελκυστική ποιότητα ) : στην τρίτη και τελευταία κατηγορία 

αναγκών βρίσκονται τα χαρακτηριστικά τα οποία ο πελάτης δεν περιµένει ότι θα βρει 

στο συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και όταν προσφέρονται ξαφνιάζουν τους πελάτες, 
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προκαλούν απόλαυση και έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσελκύσουν 

πελάτες ανταγωνιστικών προϊόντων. Εδώ, η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται µε την 

υψηλή απόδοση του προϊόντος ενώ αντίθετα η χαµηλή απόδοση δε συνεπάγεται χαµηλή 

ικανοποίηση του πελάτη. Π.χ. σε ένα κατάστηµα καλλυντικών αν µια πελάτισσα που θα 

αγοράσει κάποια καλλυντικά δεν πάρει κάποιο δώρο ίσως να µην δυσαρεστηθεί αλλά θα 

είναι πιο ικανοποιηµένη αν πάρει κάποιο δώρο.  

 

Σχήµα 2: Το µοντέλο του Kano 

 

Πηγή: Re Velle κ.α., (1996) 

 

‘’ Τα πλεονεκτήµατα της κατηγοριοποίησης των απαιτήσεων των πελατών µε τη 

βοήθεια της µεθόδου Kano είναι πολύ σαφή’’ Hinterhuber et al., (1994) 

1. Οι απαιτήσεις των προϊόντων γίνονται περισσότερο κατανοητές : µπορούν να 

προσδιοριστούν τα κριτήρια τα οποία έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση 

του πελάτη. 

2. Η ταξινόµηση των αναγκών των προϊόντων, σε βασικές, µονοδιάστατες και 

ελκυστικές διαστάσεις, µπορεί να βοηθήσει στην επικέντρωση των στόχων. 
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3. Βοηθάει στο να δοθούν προτεραιότητες για την ανάπτυξη των προϊόντων. 

Παραδείγµατος χάριν, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να γίνει επένδυση προκειµένου να 

βελτιωθούν οι βασικές ανάγκες, αν ήδη βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. 

Περισσότερο χρήσιµο είναι να βελτιωθούν οι µονοδιάστατες ή οι ελκυστικές ανάγκες, 

δεδοµένου ότι έχουν µεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη. 

4. Η µέθοδος Kano παρέχει µεγάλη βοήθεια στις καταστάσεις ανταλλαγής στο στάδιο 

ανάπτυξης των προϊόντων. Αν λόγω οικονοµικών ή τεχνικών λόγων δε µπορούν να 

καλυφθούν ταυτόχρονα δυο απαιτήσεις προϊόντων, µπορεί να προσδιοριστεί το κριτήριο 

που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών. 

5. Οι βασικές, µονοδιάστατες και ελκυστικές ανάγκες διαφέρουν, κατά κανόνα, για 

διαφορετικά τµήµατα πελατών. Από αυτήν την αφετηρία, ο πελάτης µπορεί να 

διαµορφώσει ακραίες λύσεις για ειδικά προβλήµατα οι οποίες εγγυώνται ένα άριστο 

επίπεδο ικανοποίησης στα διαφορετικά τµήµατα πελατών. 

6. Η ανακάλυψη και η ικανοποίηση των ελκυστικών απαιτήσεων δηµιουργούν ένα ευρύ 

φάσµα των δυνατοτήτων για διαφοροποίηση. Ένα προϊόν που ικανοποιεί µόνο τις 

βασικές και τις µονοδιάστατες απαιτήσεις γίνεται αντιληπτό ως συνηθισµένο και άρα ως 

ανταλλάξιµο. 

7. Το µοντέλο της ικανοποίησης πελατών του Kano µπορεί να συνδυαστεί βέλτιστα µε 

την ανάπτυξη της συνάρτησης ποιότητας (Q.F.D.) Μια προϋπόθεση είναι ο 

προσδιορισµός των αναγκών των πελατών, η ιεραρχία και οι προτεραιότητές τους, 

Griffin και Hauser, (1993). 

Το µοντέλο του Kano, χρησιµοποιείται για να καθιερώσει τη σηµαντικότητα των 

µεµονωµένων χαρακτηριστικών των προϊόντων για την ικανοποίηση του πελάτη και έτσι 

δηµιουργεί τη βέλτιστη προϋπόθεση για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προϊόντος 

βασισµένες στις διαδικασίες. 
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γ. Μοντέλο Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών (Gronroos, 2001) 

 

Ο Gronroos (1990) έκανε µια εµπειρική µελέτη για να εξετάσει τη θεωρία του για την 

ποιότητα υπηρεσιών του και την ιδέα του εσωτερικού µάρκετινγκ ως στρατηγικό 

διοικητικό όργανο. Βασικά, η θεωρία του για την ποιότητα υπηρεσιών λέει ότι, 

".....η αντιλαµβανόµενη ποιότητα µιας δεδοµένης υπηρεσίας είναι η έκβαση µιας 

διαδικασίας αξιολόγησης κατά την οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τις προσδοκίες 

τους µε την υπηρεσία που αντιλαµβάνονται ότι τους έχει παραδοθεί, δηλαδή αυτοί 

θέτουν την αντιλαµβανόµενη υπηρεσία ενάντια στην αναµενόµενη υπηρεσία." Gronroos 

(1990). 

Το µοντέλο «αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών» που παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήµα εξηγεί ότι η ανώτερη ποιότητα υπηρεσιών που γίνεται αντιληπτή 

επιτυγχάνεται όταν η ποιότητα της υπηρεσίας που βιώνει ο πελάτης συναντά τις 

προσδοκίες του πελάτη, όταν δηλαδή ο πελάτης βλέπει τις προσδοκίες του να 

εκπληρώνονται. 

Η ποιότητα µιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, έχει δυο 

διαστάσεις, Gronroos, (2001): 

• Μια τεχνική διάσταση που καλείται τεχνική ποιότητα αποτελέσµατος 

• Μια λειτουργική διάσταση που καλείται λειτουργική ποιότητα διαδικασίας 

Η τεχνική διάσταση εκφράζει το αποτέλεσµα της υπηρεσίας που καταναλώνει ο πελάτης, 

δηλ. αυτό που µένει στον πελάτη όταν η διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας 

ολοκληρωθεί (π.χ. τα αποτελέσµατα του ετήσιου ελέγχου υγείας που παραδίδει ένα 

διαγνωστικό κέντρο στον πελάτη). Η λειτουργική διάσταση αφορά τον τρόπο µε τον 

οποίο λαµβάνει την υπηρεσία ο πελάτης, δηλ. το πώς βιώνει την ταυτόχρονη διαδικασία 

παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας (π.χ. η συµπεριφορά του προσωπικού κατά τη 

διάρκεια του ετήσιου ελέγχου και οι οδηγίες που έλαβε ο πελάτης µε την λήψη των 

αποτελεσµάτων). Πρακτικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα αποδεκτό επίπεδο τεχνικής 

ποιότητας µπορούν να το προσφέρουν πολλές επιχειρήσεις και η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο κοµµάτι της τεχνικής ποιότητας είναι πολύ 

δύσκολη (επενδύσεις στη καινοτοµία µε υψηλό ρίσκο). Αντίθετα µια επιχείρηση µπορεί 
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να διαφοροποιηθεί ευκολότερα στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών επενδύοντας στη 

λειτουργική διάσταση. 

Οι δύο παραπάνω διαστάσεις ποιότητας περιλαµβάνονται στο µοντέλο της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών, που προτάθηκε από τον Gronroos το 1998 και 

απεικονίζεται στο Σχήµα 3. Με βάση το µοντέλο αυτό η αντιλαµβανόµενη συνολική 

ποιότητα µιας υπηρεσίας δεν εξαρτάται µόνο από το επίπεδο της τεχνικής και 

λειτουργικής διάστασης, αλλά κυρίως από το χάσµα ανάµεσα στην αναµενόµενη και την 

εµπειρική ποιότητα, την οποία βιώνει ο πελάτης κατά τη διαδικασία παραγωγής και 

παροχής της υπηρεσίας. Η αναµενόµενη ποιότητα διαµορφώνεται ως συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, µεταξύ των οποίων είναι οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας της επιχείρησης 

(διαφήµιση, προώθηση κλπ), η δια στόµατος επικοινωνία µεταξύ των πελατών, οι 

ανάγκες και οι αξίες των πελατών. Στο συγκεκριµένο µοντέλο, η εταιρική εικόνα 

αποτελεί τον καθρέφτη της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει µια 

επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και κριτήριο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

υπηρεσιών. 

Σχήµα 3: Το µοντέλο του Gronroos (1998) 
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δ. Το µοντέλο SERVPERF, Cronin & Taylor, (1992). 

 

Ένα νεώτερο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι το 

SERVPERF (Service Performance), το οποίο χρησιµοποιείται για τη µέτρηση µόνο της 

αντίληψης του πελάτη για µια οµάδα προσδιοριστικών παραγόντων της ποιότητας, 

Cronin & Taylor, (1992). Τα χαρακτηριστικά που συνήθως εξετάζονται είναι αυτά που 

περιγράφονται στο µοντέλο SERVQUAL. Αυτό σηµαίνει ότι αφού ο ερευνητής επιλέξει 

τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα αξιολογηθούν τότε ζητά από τους πελάτες να 

εκφράσουν µόνο την αντίληψη τους για τον τρόπο που βίωσαν την προσφερόµενη 

υπηρεσία µε τη βοήθεια µιας 7-βάθµιας κλίµακας αξιολόγησης. Το πλεονέκτηµα της 

συγκεκριµένης προσέγγισης είναι η ευκολότερη εφαρµογή του και η ανάλυση των 

δεδοµένων της έρευνας. 

 

ε. Το µοντέλο του OLIVER (1997) 

 

Το µοντέλο του Oliver είναι ευρέως γνωστό και ως µοντέλο διάψευσης προσδοκίας 

(expectancy disconfirmation model). Η ικανοποίηση σύµφωνα µε τον Oliver ορίζεται ως 

µια ευχάριστη µετά-αγοραστική εµπειρία, δεδοµένης της προϊούσας προσδοκίας του 

πελάτη για την αποδοτικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο, το επίπεδο ικανοποίησης προκύπτει συγκρίνοντας την 

αντιλαµβανόµενη απόδοση του προϊόντος µε τις προσδοκίες του πελάτη. Ένα επιπλέον 

στοιχείο του µοντέλου, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4, είναι η ζώνη αδιαφορίας που 

προσδιορίζει το διάστηµα της απόδοσης του προϊόντος που ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες του πελάτη. Στην περίπτωση που η απόδοση του προϊόντος δεν ανήκει σε 

αυτή τη ζώνη αδιαφορίας, η διάψευση των προσδοκιών µπορεί να είναι είτε θετική, 

οπότε η απόδοση υπερβαίνει τις προσδοκίες, είτε αρνητική οπότε η απόδοση είναι 

χειρότερη από τις προσδοκίες. 
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Σχήµα 4: Το µοντέλο του Όλιβερ 

 

 
 

Πηγή: Οliver, (1997) 
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στ. Μοντέλο Fornell (1989) 

 

O Fornell, το 1989, παρουσίασε ένα µοντέλο ικανοποίησης το οποίο έγινε και το πρώτο 

εθνικό βαρόµετρο ικανοποίησης για τη Σουηδία, ενώ αποτελεί το βασικό εργαλείο 

µέτρησης και ανάλυσης για τον Αµερικανικό δείκτη ικανοποίησης (American Customer 

Satisfaction Index- ACSI). Ο κεντρικός ρόλος στο µοντέλο ACSI ανήκει στη µεταβλητή 

Ικανοποίηση Πελάτη, η οποία ορίζεται ως η συνολική αξιολόγηση της µετά-αγοραστικής 

αποδοτικότητας της επιχείρησης ή της χρήσης µιας υπηρεσίας, Fornell, (1992), και 

συµπεριλαµβάνεται σε ένα σύστηµα σχέσεων αιτίου-αποτελέσµατος που διατρέχει τους 

παράγοντες που τη διαµορφώνουν, καθώς και τις µεταβλητές που εκφράζουν της 

επιπτώσεις της ικανοποίησης, όπως η καταναλωτική αφοσίωση και τα παράπονα των 

πελατών. Οι παράγοντες που διαµορφώνουν τη ικανοποίηση του πελάτη είναι: 

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα: Αναφέρεται στο επίπεδο ποιότητας που βίωσε ο πελάτης 

από την πιο πρόσφατη συναλλαγή του µε την επιχείρηση, το οποίο διαµορφώνεται από 

την αξιολόγηση της κάλυψης των προσδοκιών του και την αξιοπιστία του προϊόντος 

ή/και της υπηρεσίας.  

Αντιλαµβανόµενη Αξία: Αναφέρεται στο αντιλαµβανόµενο επίπεδο ποιότητας που του 

πελάτη σε σχέση µε την τιµή αγοράς/χρήσης του προϊόντος ή/και 

της υπηρεσίας και συχνά καλείται δείκτης «value for money». Για να αποφευχθεί η 

σύγχυση µεταξύ των εννοιών της ποιότητας και της αξίας στη µεταξύ τους σχέση, 

αξιολογείται τόσο η ποιότητα σε σχέση µε την τιµή, όσο και η τιµή σε σχέση µε την 

ποιότητα.  

Προσδοκίες Πελατών: Αναφέρονται στο επίπεδο ποιότητας που οι πελάτες αναµένουν νε 

λάβουν και προσδιορίζονται από την προϊούσα καταναλωτική εµπειρία των πελατών για 

προϊόντα ή και υπηρεσίες της επιχείρησης µε την οποία συνεργάζονται. Οι µεταβλητές 

που εκφράζουν της επιπτώσεις της ικανοποίησης είναι: 

 Παράπονα Πελατών: Αναφέρεται στην συχνότητα πρόκλησης παραπόνων από τη µεριά 

του πελάτη προς την επιχείρηση και στον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα 

παράπονα αυτά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αύξηση της ικανοποίησης οδηγεί 

σε µείωση της συχνότητας παραπόνων, Fornell et al. (1996) 
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Καταναλωτική Αφοσίωση/Πίστη: Η καταναλωτική αφοσίωση είναι η τερµατική 

εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου ACSI και µπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας που 

στην κερδοφορία της επιχείρησης, µιας και η αύξηση της καταναλωτικής αφοσίωσης 

εξασφαλίζει τα µελλοντικά έσοδα της επιχείρησης και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 

απώλειας πελατών αν το επίπεδο ποιότητας υποστεί παροδική µείωση, Reichheld & 

Sasser, (1990). Επιπρόσθετα, τα θετικά σχόλια που κάνουν οι ικανοποιηµένοι και πιστοί 

πελάτες µιας επιχείρησης σε άτοµα που αποτελούν εν δυνάµει πελάτες της, πιστοποιεί 

την συνολική φήµη της και µειώνει το κόστος προσέλκυσης νέων πελατών, Anderson & 

Fornell, (2000). Η καταναλωτική αφοσίωση αξιολογείται µε την πρόθεση επαναγοράς 

του πελάτη, µε την ανεκτικότητα του πελάτη σε περιπτώσεις αύξησης της τιµής αγοράς ή 

χρήσης και µε τη πιθανότητα θετικών συστάσεων για τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης. Σύµφωνα µε το µοντέλο, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των προσδοκιών 

του πελάτη, της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, της αντιλαµβανόµενης αξίας και της 

ικανοποίησης. Η ικανοποίηση µε τη σειρά της επηρεάζει θετικά το επίπεδο 

καταναλωτικής αφοσίωσης και αρνητικά τη συχνότητα εµφάνισης παραπόνων από τη 

µεριά των πελατών.  

Μετά τη Σουηδία ακολούθησαν και άλλες χώρες που υιοθέτησαν εθνικά βαρόµετρα 

ικανοποίησης όπως η Γερµανία, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία κ.α. 

Σχήµα 5: Το µοντέλο ACSI 

Πηγή: Fornell 1989 
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ζ. Ο ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης πελατών (1997) 

 

Το συγκεκριµένο µοντέλο (ECSI) για την µέτρηση της ικανοποίησης πελατών 

αναπτύχτηκε το 1997 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας (European Organization 

for Quality) µε τη συνεργασία του Ευρωπαικού Ιδρύµατος Ποιοτικής ∆ιιοίκησης 

(European Foundation for Quality Management) και το ∆ίκτυο CSI, ενώ υποστηρίζεται 

από Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η ευρωπαϊκή 

προσέγγιση όπως και η αµερικάνικη συσχετίζει διάφορα µέτρα ικανοποίησης πελατών µε 

συγκεκριµένες προκαθορισµένες σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος. Οι µεταβλητές 

Αντιλαµβανόµενη Αξία, Προσδοκίες Πελάτη και Ικανοποίηση Πελάτη, 

Αφοσίωση/Πιστότητα που απαντώνται στην Αµερικάνικο ∆είκτη, διατηρούνται και στον 

Ευρωπαϊκό ∆είκτη. Οι διαφορές στη µοντελοποίηση της Ευρωπαϊκής σε σχέση µε την 

Αµερικάνικη προσέγγιση είναι ότι, ο Ευρωπαϊκός ∆είκτης διαχωρίζει την 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα του προϊόντος από την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των 

υπηρεσιών που συνοδεύουν το προϊόν και εισάγει την µεταβλητή της εταιρικής εικόνας 

που αναφέρεται στον όνοµα της µάρκας και το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται 

ανάµεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη. Σύµφωνα µε το µοντέλο, υπάρχει θετική 

σχέση µεταξύ των προσδοκιών του πελάτη, της αντιλαµβανόµενης ποιότητας, της 

αντιλαµβανόµενης αξίας, της εταιρικής εικόνας και της ικανοποίησης. Η ικανοποίηση µε 

τη σειρά της επηρεάζει θετικά το επίπεδο καταναλωτικής αφοσίωσης και αρνητικά τη 

συχνότητα εµφάνισης παραπόνων από τη µεριά των πελατών. Επιπλέον η καταναλωτική 

αφοσίωση προσδιορίζει τις προσδοκίες των πελατών και επιδρά θετικά στην 

ικανοποίηση και στην καταναλωτική αφοσίωση. 
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Σχήµα 6: Το Μοντέλο ECSI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  SERVQUAL 
 

Η SERVQUAL είναι ένα 22 αντικειµένων / χαρακτηριστικών εργαλείο που 

περιλαµβάνει πέντε (5) διαστάσεις υπηρεσιών: τα υλικά στοιχεία, την αξιοπιστία, την 

υπευθυνότητα, τη διασφάλιση και την κατανόηση. 

Ο Parasuraman (1985, 1988, 1991) υποστήριξε ότι η SERVQUAL αντιπροσωπεύει ένα 

από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που βοηθά συγκεκριµένες επιχειρήσεις και 

βιοµηχανίες παρέχοντας τους ένα βασικό σκελετό υποκείµενης ποιότητας υπηρεσιών ο 

οποίος µπορεί να εµπλουτιστεί σε συγκεκριµένα σηµεία εάν χρειαστεί. Masood (2003, 

2004). Λόγω της άυλης φύσης των υπηρεσιών, είναι πολύ δύσκολο να µετρηθεί η 

ποιότητα τους. Κάποιοι συγγραφείς µάλιστα, έχουν χαρακτηρίσει την ιδέα και µόνο της 

προσπάθειας µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών ως µια ψευδαίσθηση. Και αυτό 

οφείλεται, όπως αναφέραµε και παραπάνω, στην αύλη φύση της, στην ετερογένεια που 

παρουσιάζει και στο αδιαχώριστο στοιχείο της Parasuraman, (1985, 1988), Lewis, (1994)  

Επίσης, σε ένα βαθµό, οφείλεται και στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της ποιότητας 

υπηρεσιών δεν είναι αντικειµενικά αλλά υποκειµενικά για κάθε πελάτη, κατά συνέπεια 

έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για να δοθεί ένας εννοιολογικός προσδιορισµός της 

ποιότητας υπηρεσιών. Bruhn και Georgi, (2006).  

Το πιο γνωστό µοντέλο σ’ αυτό το πλαίσιο είναι το λεγόµενο GAP µοντέλο (µοντέλο του 

κενού) το οποίο ορίζει την ποιότητα υπηρεσιών ως το κενό ανάµεσα στις προσδοκίες από 

µια υπηρεσία και στις αντιλήψεις για εκείνη µε τέσσερα κενά. Parasuraman, (1985). Το 

ευρέως πιο γνωστό όργανο βασισµένο στα 5 GAP (πέντε κενά) είναι η SERVQUAL 

µέθοδος που µετράει την ποιότητα υπηρεσιών χρησιµοποιώντας 22 

χαρακτηριστικά/αντικείµενα που σχετίζονται µε τις πέντε (5) διαστάσεις της ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών που όπως προαναφέραµε είναι τα υλικά στοιχεία, η αξιοπιστία, 

η υπευθυνότητα, η διασφάλιση και η κατανόηση Parasuraman et al, ( 1988). 

 

 

 

 



 
32 

 

Οι πέντε (5) διαστάσεις της SERVQUAL 

 

Σχήµα 7: Οι διαστάσεις της SERQUAL 

 
 

 

Αξιοπιστία 

• Να παρέχονται οι υπηρεσίες ακριβώς όπως πρέπει(όπως έχουν υποσχεθεί) 

• Σωστό χειρισµό (µε αξιοπιστία) τυχόν προβληµάτων  

• Οι υπηρεσίες να παρέχονται σωστά από την πρώτη φορά 

• Οι υπηρεσίες να παρέχονται την ώρα που πρέπει(χωρίς καθυστέρηση) 

• ∆ιατήρηση αρχείων χωρίς λάθη 

 

Υπευθυνότητα 

• Να κρατάµε τους πελάτες διαρκώς ενήµερους για το πότε θα παρέχονται οι 

υπηρεσίες. 

• Άµεση εξυπηρέτηση των πελατών 

• Προθυµία για εξυπηρέτηση των πελατών 

• Ετοιµότητα απάντησης στις πιθανές ερωτήσεις του πελάτη  

 

∆ιασφάλιση 

• Εργαζόµενοι που εµπνέουν εµπιστοσύνη στους πελάτες 

• Να κάνουµε τους πελάτες να νιώθουν ασφαλείς µε τις συναλλαγές τους 

• Εργαζόµενοι που είναι πάντα ευγενικοί 

Service quality 

Reliability (αξιοπιστία) 
 
Assurance (διασφάλιση) 
 

Responsiveness (υπευθυνότητα) 
 

Tangibles (υλικά στοιχεία) 
 

Empathy (κατανόηση) 
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• Εργαζόµενοι που είναι άρτια εκπαιδευµένοι και µπορούν να δίνουν σωστές 

απαντήσεις στον πελάτη 

• Κατανόηση 

• ∆ίνοντας στους πελάτες ατοµική προσοχή 

• Έχοντας το καλύτερο συµφέρον για τους πελάτες από καρδιάς 

• Εργαζόµενοι που κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους 

• Βολικές ώρες λειτουργίας 

 

Υλικά στοιχεία 

• Σύγχρονος εξοπλισµός 

• Καλαίσθητες εγκαταστάσεις 

• Εργαζόµενοι που διατηρούν µια επαγγελµατική εικόνα 

 

Τα 5 GAP (κενά) 

Τα 5 GAP ήταν αρχικά τέσσερα (4) και σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο αν υπήρχε κενό 

τελικά η ποιότητα των υπηρεσιών δεν επιτυγχανόταν. 

 

1 GAP 1: Αναφέρεται στις προσδοκίες των πελατών για µια υπηρεσία και στις 

αντιλήψεις της διοίκησης για τις προσδοκίες αυτές. 

2 GAP 2: Αναφέρεται στις αντιλήψεις της διοίκησης για τις προσδοκίες των 

πελατών και τον καθορισµό των προδιαγραφών της ποιότητας υπηρεσιών. 

3 GAP 3: Αναφέρεται στις καθορισµένες προδιαγραφές µιας υπηρεσίας και την 

τελική παραχθείσα υπηρεσία. 

4 GAP 4: Αναφέρεται στην τελική παραχθείσα υπηρεσία και στην εξωτερική 

επικοινωνία µε τους πελάτες. 

5 GAP 5: Το κενό αυτό τώρα (που αναφέρεται στην διαφορά µεταξύ προσδοκιών 

και αντιλήψεων των πελατών) θα υφίσταται µονάχα εάν υπάρξει ένα από τα 

παραπάνω κενά (1-4 gap). Ωστόσο είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι εάν 

διαπιστωθεί ότι ο πελάτης δεν έµεινε ευχαριστηµένος είναι πολύ βασικό να 

µετρηθούν τα παραπάνω κενά (1-4 gap)µε την αρχική τους σειρά. 
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Σχήµα 8: Conceptual model of Service Quality  
(Source: A . Parasuraman, Leonard L Berry, and Valane A. Zeithamal, “A Conceptual 
Model of Service Quality and Its Implications for Future Research,” 1985, Journal of 
Marketing, 49 (Fall), p. 44) 
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Αιτίες που προκαλούν τα κενά(Gap) 

 

Gap 1) Έλλειψη πληροφόρησης για το τι περιµένει ο πελάτης 

Αιτία: α) Έλλειψη προσανατολισµού marketing ως προς την ποιότητα  

           β) Κακή ερµηνεία των πληροφοριών για το τι προσδοκά ο πελάτης 

           γ) Η έρευνα δεν είναι επικεντρωµένη στη ζήτηση ποιότητας 

           δ)Μεγάλη απόσταση µεταξύ του προσωπικού πρώτης γραµµής  

              και των διευθυντικών στελεχών 

 

Gap 2) Λάθος πρότυπο ποιότητας υπηρεσιών 

           α) Έλλειψη αντίληψης της σκοπιµότητας 

           β) Ανεπαρκή δέσµευση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών  

           γ) Απουσία καθορισµού στόχων 

 

Gap 3) Το κενό της απόδοσης των υπηρεσιών  

           α) Μη επαρκές προσωπικό ή κακή εφαρµογή τεχνολογίας 

           β) Αδυναµία ανταπόκρισης στη ζήτηση και προσφορά 

           γ) Υπερβολικός έλεγχος ή καθόλου έλεγχος 

           δ) Έλλειψη συνεργασίας µεταξύ του οργανισµού 

  

Gap 4) Όταν οι υποσχέσεις ενός οργανισµού δεν ταιριάζουν µε την πραγµατική απόδοση 

           α) Υπερβολικές υποσχέσεις στην επικοινωνιακή καµπάνια  

           β) Αδυναµία διαχείρισης της προσδοκίας των πελατών 

 

 

Gap 5) Η διαφορά µεταξύ των αντιλήψεων των πελατών για µια υπηρεσία και των     

προσδοκιών που έχουν για εκείνη. (Η αντίληψη του πελάτη είναι εντελώς 

υποκειµενική) 

            Συνήθως αιτία είναι η εµφάνιση των άλλων τεσσάρων κενών, η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα τη διαφορά µεταξύ των αντιλήψεων των πελατών και των 

προσδοκιών τους. 
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Άλλες αιτίες µπορεί να είναι: το πολιτιστικό υπόβαθρο, ο τρόπος ζωής, η 

προσωπικότητα, δηµογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο κλπ), η εµπειρία µε παρόµοια 

υπηρεσία. 

 

 
Σχήµα 9: Extended Model of disapproved Expectations  
 

Το µοντέλο, όπως περιγράφεται παραπάνω είναι προσανατολισµένο προς τον πελάτη 

(customer-oriented), εφόσον η ποιότητα µετράται σύµφωνα µε αυτό που κρίνουν οι 

πελάτες αφού έχουν εµπειρία από την υπηρεσία και αφορά τη διαφορά µεταξύ 

αναµενόµενης και αντιλαµβανόµενης ποιότητας. Επιπλέον, το µοντέλο µπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως «προσανατολισµένο προς τη διαδικασία» επειδή προσδιορίζει τα 

χάσµατα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας, τα οποία 

επηρεάζουν τη διαφορά µεταξύ αναµενόµενης και αντιλαµβανόµενης ποιότητας.  Έτσι 

είναι βασισµένο σε αυτό που στη βιβλιογραφία είναι γνωστό ως “disconfirmation of 

expectations paradigm”.  
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Η Servqual απεικονίζει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τα διάφορα 

κενά(gaps). Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει στο να γίνει µία ανάλυση σε αυτό που 

προκάλεσε τα κενά και πώς αυτά µπορούν να µειωθούν. 

 

2.1 Χρήση της SERVQUAL 
 

� Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών µιας εταιρίας κατά µήκος όλων 

των διαστάσεων της SERVQUAL 

� Για την παρακολούθηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών στην 

πάροδο του χρόνου 

� Για την σύγκριση των αποτελεσµάτων της ποιότητας υπηρεσιών έναντι των 

ανταγωνιστών µιας επιχείρησης 

� Για τον προσδιορισµό και την εξέταση των διαφορετικών τµηµάτων των πελατών 

που διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους  

� Για την αξιολόγηση των εσωτερικών υπηρεσιών µιας επιχείρησης 

 

2.2 Πλεονεκτήµατα της χρήσης SERVQUAL 
 

� Επιτρέπει την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη σκοπιά των 

πελατών 

� ∆ίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των αντιλήψεων και προσδοκιών των 

πελατών στην πάροδο του χρόνου και ταυτόχρονα της παρακολούθησης των 

διαφορών µεταξύ τους 

� Η SERVQUAL επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ ανταγωνιστών στα κοινά 

χαρακτηριστικά 

� ∆ίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των προσδοκιών και αντιλήψεων των 

πελατών µιας επιχείρησης  
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2.3 Επικρίσεις που έχει δεχτεί η  µέθοδος SERVQUAL 
 

Παρά την αυξανόµενη δηµοτικότητά της και την ευρεία εφαρµογή της, η  SERVQUAL 

έχει υποβληθεί σε έναν αριθµό θεωρητικών και επιχειρησιακών επικρίσεων. 

Ο Francis Buttle επικρίνει τη µέθοδο SERVQUAL στο άρθρο του: Servqual:  Review, 

critique, research agenda ισχυριζόµενος ότι:  

Πρώτον: οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες είναι κάτι πολύ υποκειµενικό και οπότε 

ανούσιο να το µετρήσεις, 

δεύτερον: δεν αποδεικνύεται κάπου ότι υπάρχει άµεση σχέση υπηρεσίας και ποιότητας 

και , 

τρίτον δεν είναι απαραίτητο αυτά τα οποία στη µέθοδο SERVQUAL ‘’µετριούνται’’ να 

είναι και τα σωστά. 

Συγκεκριµένα, η κριτική της χρήσης του οργάνου SERVQUAL έχει προκύψει καθώς από 

την πλευρά διάφορων ερευνητών είναι ακόµη υπό συζήτηση το εάν οι πέντε διαστάσεις 

του SERVQUAL αποτελούν αξιόπιστες διαστάσεις µέτρησης για όλο το φάσµα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, που σύµφωνα µε άλλες µελέτες δεν φαίνεται να µπορούν να 

τυποποιηθούν για µια γενικότερη εφαρµογή, Babakus & Boller, (1992), Cronin & Τaylor, 

(1992). Οι κυριότερες αντιρρήσεις σχετικά µε το µοντέλο SERVQUAL αφορούν τα εξής 

σηµεία: 

• Αντικείµενο της µέτρησης. ∆εν είναι σαφές εάν η κλίµακα που χρησιµοποιεί το 

µοντέλο µετρά την ποιότητα των υπηρεσιών ή την ικανοποίηση των πελατών. 

• Μέγεθος του ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο του SERVQUAL είναι εξαιρετικά 

µακροσκελές. Θα µπορούσε να συρρικνωθεί εξαιρώντας τα αποτελέσµατα των 

προσδοκιών , την αποµάκρυνση ορισµένων στοιχείων (εκείνων που δηµιουργούν 

ασάφειες) ή και την σύµπτυξη των αλληλένδετων διαστάσεων της αξιοπιστίας, της 

ανταπόκρισης και της ασφάλειας σε µια διάσταση ονοµαζόµενη σχετική µε το καθήκον 

δεκτικότητα (task-related receptiveness). 

• Χρονική στιγµή διανοµής των ερωτηµατολογίων. Το κύριο ζήτηµα εδώ είναι εάν 

πρέπει να διανεµηθεί το ερωτηµατολόγιο πριν ή αφότου έχει αποκτήσει την εµπειρία της 

υπηρεσίας ο πελάτης. Με άλλα λόγια, θα ήταν σωστό οι προσδοκίες να ζητηθούν πριν 

από την εµπειρία των υπηρεσιών ή και µακριά από το πραγµατικό σηµείο της παροχής 
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των υπηρεσιών; Μερικοί ερευνητές συµβιβάζονται συλλέγοντας τα στοιχεία τους µετά 

από την εµπειρία των υπηρεσιών, αλλά στο ακριβές σηµείο που γίνεται η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών. Συνεπώς, φοβούνται ότι αυτό µπορεί να κάνει τα αποτελέσµατά τους 

να κλίνουν θετικά ως προς την απόδοση, ενώ εκείνα άλλων ερευνητών να κλίνουν 

θετικά ως προς τις προσδοκίες. 

• Χρήση της κλίµακας Likert. Ζητήµατα όπως ο αριθµός και ο ονοµαστικός 

χαρακτηρισµός των σηµείων της κλίµακας ή και ο συνυπολογισµός µιας µέσης 

εναλλακτικής λύσης στην κλίµακα θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά. Οι δηµιουργοί του 

SERVQUAL χρησιµοποιούν µια κλίµακα επτά-σηµείων, ενώ σε πολλές µελέτες που 

χρησιµοποιούν το όργανο µια κλίµακα πέντε σηµείων υιοθετείται για να αυξήσει το 

ποσοστό και την ποιότητα των απαντήσεων. Άλλοι πάλι έχουν προτείνει ότι το όργανο 

χρειάζεται καλύτερη διατύπωση για µερικά από τα στοιχεία της κλίµακας, Babakus & 

Boller (1992), κάτι που άλλωστε αναγνωρίστηκε και στα συµπεράσµατα συνακόλουθης 

µελέτης που πραγµατοποιήθηκε από τους ίδιους τους Parasuraman, Zeithaml και Berry 

(1991), οι οποίοι πρότειναν ότι η διατύπωση των ερωτήσεων πρέπει να προσαρµόζεται 

στην εκάστοτε συγκεκριµένη εφαρµογή υπηρεσιών, σε µια γλώσσα την οποία οι 

ανταποκρινόµενοι µπορούν να κατανοήσουν (Parasuraman κ.α.1991). Από την άλλη 

πλευρά, πολλές µελέτες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι πέντε καθοριστικοί 

παράγοντες των διαστάσεων µέτρησης της ποιότητας είναι σταθεροί στους διάφορους 

τύπους βιοµηχανιών (Lewis, 1987_ Gronroos, 2000). 

Ένα άλλο πρόβληµα είναι η ισότητα των αποστάσεων µεταξύ των σηµείων στην κλίµακα 

Likert όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ερωτώµενους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

«πλήρης ικανοποίηση» του ενός ερωτώµενου µπορεί να είναι λιγότερη από τη «µερική 

ικανοποίηση» ενός δεύτερου. Επιπλέον, µόλις οι ερωτώµενοι σηµειώσουν το ακραίο 

σηµείο και θελήσουν να εκφράσουν µια ακόµα ισχυρότερη άποψη σχετικά µε το επόµενο 

στοιχείο, αυτό δεν µπορεί πλέον να απεικονιστεί στην απάντηση, δεδοµένου ότι το 

µέγιστο αποτέλεσµα έχει δοθεί ήδη. Ενώ µερικοί συντάκτες υποστηρίζουν ότι κανένα 

από αυτά τα προβλήµατα δεν πειράζει αρκεί να διανέµονται κανονικά οι απαντήσεις, 

άλλοι επισηµαίνουν ότι στην πράξη η πλειοψηφία των ερευνών για την ποιότητα των 

υπηρεσιών τείνει να οδηγεί σε απαντήσεις πελατών µε ιδιαίτερα µεγάλης κλίσης 

καµπύλη. Για το λόγο αυτό µια µέση εκτίµηση βασισµένη στον αριθµητικό µέσο όρο των 
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απαντήσεων των πελατών είναι πιθανό να αποτελεί ένα φτωχό µέτρο της κυρίαρχης 

τάσης, και µπορεί να µην είναι και ο καλύτερος δείκτης της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Έχουν αναφερθεί επίσης προβλήµατα που αφορούν την ισχύ που µπορεί να έχει η 

µέτρηση των προσδοκιών και για το πόσο πρακτική µπορεί να είναι η διαχείριση του 

ίδιου του οργάνου. Είναι υπό αµφισβήτηση εάν είναι ή όχι πρακτικό να ερωτηθούν οι 

καταναλωτές για τις προσδοκίες τους από µια υπηρεσία αµέσως πριν από την 

κατανάλωση και για τις αντιλήψεις από την απόδοσή της αµέσως µετά από την παροχή 

της υπηρεσίας καθώς οι προσδοκίες µε τις οποίες οι καταναλωτές θα συγκρίνουν την 

εµπειρία τους µπορεί να αλλάξουν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας από την υπηρεσία 

(Gronroos, 2000). 

Επίσης υπάρχει ο ισχυρισµός ότι οι προσδοκίες µπορεί να µην είναι αρκετά σαφείς στο 

µυαλό ενός καταναλωτή έτσι ώστε να ενεργήσουν ως κατάλληλο σηµείο αναφοράς σε 

σχέση µε το οποίο µπορούν να συγκριθούν οι αντιλήψεις, και ότι οι καταναλωτές µπορεί 

να είναι προκατειληµµένοι στις προσδοκίες τους από άτοµα που έχουν ήδη δοκιµάσει 

την υπηρεσία (Gronroos, 2000). Εντούτοις, θεωρητικά, µια σύγκριση των προσδοκιών 

και της εµπειρίας εξακολουθεί να έχει νόηµα, εφόσον οι προσδοκίες επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις του καταναλωτικού κοινού για την ποιότητα µιας υπηρεσίας (Gronroos, 

2000). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατή µια αξιολόγηση του χάσµατος µεταξύ της 

επιθυµητής και της πραγµατικής απόδοσης, µαζί µε µια ταξινόµηση της σπουδαιότητας 

των διαστάσεων των υπηρεσιών, αφού το µοντέλο SERVQUAL λαµβάνει υπόψη της 

αντιλήψεις των πελατών για την σπουδαιότητα που έχουν τα επιµέρους χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει σε µια οργάνωση να θέσει προτεραιότητες, να 

χρησιµοποιήσει της πόρους της για να βελτιώσει τα κρισιµότερα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών της και να µεγιστοποιήσει την ποιότητα των υπηρεσιών της ελέγχοντας 

ταυτόχρονα το απαιτούµενο κόστος. Αναφέρεται παραδειγµατικά ότι σύµφωνα µε 

µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τους Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 

προέκυψε το συµπέρασµα ότι υπήρξε συνέπεια από την πλευρά των πελατών όσον 

αφορά τη βαθµολόγηση δύο διαστάσεων, ανεξάρτητα από το είδος της βιοµηχανίας. 

Συγκεκριµένα, οι πελάτες θεώρησαν την αξιοπιστία ως το σηµαντικότερο παράγοντα που 
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συµβάλλει στην ποιότητα των υπηρεσιών και την απτότητα ως τον παράγοντα ελάχιστης 

σηµασίας. 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν σχετικά µε τη µέθοδο SERVQUAL µπορούµε να πούµε ότι 

θεωρείται αρκετά περίπλοκη, υποκειµενική και ενδεχοµένως στατιστικά αναξιόπιστη. Η 

απλούστερη όµως µορφή της (οι πέντε (5) διαστάσεις της) ως µέθοδος, είναι απλή στη 

χρήση και πολύ χρήσιµη για την αξιολόγηση και τον προσδιορισµό των προσδοκιών και 

αντιλήψεων των πελατών. Είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στα χέρια µιας 

επιχείρησης για να διαµορφώσει τις προσπάθειες τους στην επίτευξη του όσο πιο 

δυνατόν µικρού κενού ανάµεσα στις αντιληπτές και αναµενόµενες υπηρεσίες. 

Χρησιµοποιείται ευρέως σε τροποποιηµένες µορφές για την µέτρηση των αντιλήψεων 

και προσδοκιών των πελατών σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Μελέτη περίπτωσης: Η επιχείρηση ΄΄Γευσίνους΄΄ 
 

Η επιχείρηση Γευσίνους ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα. Το 2007 εξαγόρασε την 

παγκοσµίως εδραιωµένη στο χώρο του catering SODEXHO HELLAS και 

εγκαταστάθηκε  στην Κάτω Κηφισιά, σε έκταση 2.500 m², όπου λειτουργεί µέχρι 

σήµερα. 

Είναι η µεγαλύτερη εταιρία συστηµατικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές 

αγορές στην Ελλάδα και µία από τις µεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Προετοιµάζεται για να σιτίζει καθηµερινά 40.000 άτοµα στην Αθήνα και 30.000 άτοµα 

στην Κρήτη. 

Καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιοµηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, 

αεροπορικών εταιριών, νοσοκοµειακών  µονάδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και 

εκπαιδευτικών οργανισµών, κατασκηνώσεων, κ.λπ.      

∆ιαθέτει, εκτός των άλλων, µία υπερσύγχρονη και πλήρως εξοπλισµένη κεντρική µονάδα 

παραγωγής στην Αθήνα και µία στην Κρήτη, σχεδιασµένες βάσει των προδιαγραφών που 

επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία. 

 

Η Γευσίνους σε αριθµούς: 

 

� 2 εργοστάσια: Κάτω Κηφισιά, Αττική – Ρέθυµνο, Κρήτη 

� καθηµερινή σίτιση 40.000 ατόµων στην Αθήνα 

� καθηµερινή σίτιση 30.000 ατόµων στην Κρήτη 

� 47 σηµεία εξυπηρέτησης στην Αθήνα και 24 στην Κρήτη 

� 7 πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας 

� Κατέχει το 65% του µεριδίου στο βιοµηχανικό catering στην Ελληνική αγορά 

� 400 εργαζόµενοι 

� Mέσος όρος ηλικίας εργαζοµένων της Γευσίνους: 

διοίκηση: 36 χρονών | παραγωγή: 38 χρονών | υποκαταστήµατα: 29 χρονών. 
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3.1 Μεθοδολογία έρευνας 
 
Για την έρευνα αυτή µοιράστηκαν 133 ερωτηµατολόγια (µε 15 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου  και 2 µε ανοικτού) στη λέσχη του ΤΕΙ  Κρήτης σε φοιτητές, καθηγητές, 

διοικητικούς υπαλλήλους  αλλά και σε άτοµα που απλώς χρησιµοποιούσαν τις υπηρεσίες 

της λέσχης. Η διαδικασία διήρκησε µία εβδοµάδα. Αφού συλλέχτηκαν όλες οι 

πληροφορίες, εξετάστηκαν διεξοδικά και µε τη χρήση του προγράµµατος EXCEL και τη 

βοήθεια πινάκων και διαγραµµάτων διεξήγαγα τα αποτελέσµατα. 
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3.2 Ερωτηµατολόγιο  
 
 

 
                         

 
 
 
1. Ποιοί είναι οι λόγοι επίσκεψης σας στη 
λέσχη του ΤΕΙ Κρήτης ;                             

2. Πόσες φορές την εβδοµάδα επισκέπτεστε τη 
λέσχη του ΤΕΙ Κρήτης;   

 
ΣΙΤΗΣΗ � 

 
1 – 2   ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 

� 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ 
 � 3 – 4   ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α � 

ΜΕΡΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ � 5 – 6   ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α � 

ΜΕΡΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ � 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 � 

 
 

 
 
 

        
 

3. Είστε χορτοφάγος;                                4. Ποιο από τα παρακάτω καταναλώνετε συνήθως; 
ΝΑΙ � ΠΡΩΙΝΟ � 
ΟΧΙ �      ∆ΕΚΑΤΙΑΝΟ � 
  ΣΝΑΚ � 
  ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑ  � 
 
 
5. Συνήθως τι προτιµάτε να καταναλώνετε 
µέσα στην εβδοµάδα(γενικά); 

 6. Συνήθως τι προτιµάτε να καταναλώνετε 
µέσα στην εβδοµάδα(στη λέσχη);           

 

ΚΡΕΑΣ            � ΚΡΕΑΣ            � 
 ΨΑΡΙ               � ΨΑΡΙ               � 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ     � ΖΥΜΑΡΙΚΑ     � 
ΟΣΠΡΙΑ          � ΟΣΠΡΙΑ          � 
ΣΑΛΑΤΕΣ       � ΣΑΛΑΤΕΣ       � 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
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7. Με βάση την προσωπική σας εµπειρία παρακαλώ αξιολογείστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 
εστιατορίου. Σηµειώστε µια επιλογή για κάθε χαρακτηριστικό.  
 Πολύ 

ικανοποιηµένος 
Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 

δυσαρεστηµένος 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ � � � � � 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΚΕΥΩΝ � � � � � 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ � � � � � 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ   � � � � � 

 
 

8. Με βάση την προσωπική σας εµπειρία παρακαλώ αξιολογείστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 
εστιατορίου. Σηµειώστε µια επιλογή για κάθε χαρακτηριστικό.  
 Πολύ 

ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 
δυσαρεστηµένος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ � � � � � 
ΤΗΡΗΣΗ  ΩΡΑΡΙΟΥ   
ΜΕΝΟΥ � � � � � 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ � � � � � 
      

 
 

9. Με βάση την προσωπική σας εµπειρία παρακαλώ αξιολογείστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
Σηµειώστε µια επιλογή για κάθε χαρακτηριστικό.  
 Πολύ 

ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 
δυσαρεστηµένος 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ � � � � � 
ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ � � � � � 
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ � � � � � 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 � � � � � 

 
 

10. Με βάση την προσωπική σας εµπειρία παρακαλώ αξιολογείστε το ωράριο λειτουργίας. Σηµειώστε 
µια επιλογή για κάθε χαρακτηριστικό.  

 Πολύ 
ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 

δυσαρεστηµένος 
ΣΩΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ � � � � � 
ΒΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ � � � � � 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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11. Με βάση την προσωπική σας εµπειρία παρακαλώ αξιολογείστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 
φαγητού. Σηµειώστε µια επιλογή για κάθε χαρακτηριστικό.  
 Πολύ 

ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 
δυσαρεστηµένος 

ΓΕΥΣΗ  ΠΙΑΤΩΝ � � � � � 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / 
ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΑΤΩΝ � � � � � 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΠΙΑΤΩΝ � � � � � 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  
ΜΕΡΙ∆ΕΣ � � � � � 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΦΑΓΗΤΟΥ � � � � � 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ � � � � � 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ  
ΠΙΑΤΩΝ(ΦΑΓΗΤΟΥ) � � � � � 

 

 
 

13. Ποιό είναι κατά τη γνώµη σας το πιο αρνητικό στοιχείο του εστιατορίου; 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
 
14. Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το πιο θετικό στοιχείο του εστιατορίου; 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 
15. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε γενικά από τις υπηρεσίες που προσφέρει η λέσχη του ΤΕΙ;  

Πολύ 
ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 

δυσαρεστηµένος 
 

� � � � �  

 

12. Πως κρίνετε την τιµή σε σχέση µε την ποιότητα και ποσότητα(value for money);  
 Πολύ 

ικανοποιηµένος Ικανοποιηµένος Ουδέτερος ∆υσαρεστηµένος Πολύ 
δυσαρεστηµένος 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΦΑΓΗΤΑ � � � � � 
ΣΝΑΚΣ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
/ΠΙΤΣΕΣ/ΠΙΤΕΣ) � � � � � 

ΣΑΛΑΤΕΣ � � � � � 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/ΚΑΦΕΣ/ 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ � � � � � 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 
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16.Φύλο ; 17. Ενασχόληση ;  
 ΑΝ∆ΡΑΣ 

� ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 
�        

 ΓΥΝΑΙΚΑ 
� ΦΟΙΤΗΤΗΣ* 

� *ΕΤΟΣ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
� 

  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛ. �   

  ΑΛΛΟ �   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 Αποτελέσµατα 
 
 

Γενικές πληροφορίες:  
 

 Όπως βλέπουµε στον πίνακα 1, 

λόγοι επίσκεψης στη λέσχη) από τις 

τέσσερις επιλογές που δόθηκαν, σίτιση, 

οικονοµικό φαγητό, µέρος συνάντησης 

και µέρος µελέτης, το 48.87% απάντησε 

σίτιση, το 30.08% απάντησε οικονοµικό 

φαγητό, το 18.05% µέρος συνάντησης 

και το 3.01% µέρος µελέτης. 

 Πίνακας 1.  

 

 

Λόγοι Επίσκεψης 
στη λέσχη  Αποτελέσµατα 

Σίτιση  65 
Οικονοµικό φαγητό  40 
Μέρος Μελέτης  4 
Μέρος Συνάντησης  24 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Από τον πίνακα 2, συχνότητα επίσκεψης 

της λέσχης) βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 32.33% επισκέπτεται τη λέσχη 

3-4 φορές την εβδοµάδα, το 30.38% 1-2 

φορές την εβδοµάδα ενώ το 18.80% την 

επισκέπτεται καθηµερινά και το 18.05% 

5-6 φορές. 

 
          

      
 
 
 
 

 
 
 ∆ιατροφικές συνήθειες: 

 

Εξετάζοντας τον πίνακα 3, θα δούµε 

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 91.73% δεν 

ανήκει στην κατηγορία των χορτοφάγων και 

ότι µόλις το 8.27% είναι χορτοφάγοι. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2. 

Συχνότητα Αποτελέσµατα  

1-2 Φορές την εβδοµάδα  41  

3-4 Φορές την Εβδοµάδα  43  

5-6 Φορές την Εβδοµάδα 24  

Καθηµερινά  25  

Πίνακας 3 : Είστε χορτοφάγος; 

Ναι 11 
Όχι  122 
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Στον πίνακα 4, τι 

προτιµάτε να καταναλώνετε 

στη λέσχη κατά τη διάρκεια 

της εβδοµάδας) οι 

περισσότεροι προτιµούν το 

κρέας µε ποσοστό 38.35% , 

ακολουθούν τα ζυµαρικά µε 

ποσοστό 34.59%, το 18.05% 

προτιµά τις σαλάτες, το 

7.52% τα όσπρια και µόλις 

το 1.50% το ψάρι. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Πίνακας 4. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτίµηση Αποτέλεσµα 
Κρέας 51 
Ψάρι 2 
Ζυµαρικά 46 
Όσπρια  10 
Σαλάτες  24 
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Ποιότητα φαγητού: 

Στον πίνακα 5 , έχουµε επτά κατηγορίες που αφορούν στην ποιότητα φαγητού: τη γεύση 

πιάτων, την παρουσίαση/εικόνα πιάτων, την ποικιλία, τις ικανοποιητικές µερίδες, τη 

θερµοκρασία του φαγητού και τη ποικιλία διατροφικών οµάδων. Ζητήσαµε λοιπόν να 

µας απαντήσουν για αυτές τις κατηγόριες µε βάση µια κλίµακα των πέντε διαβαθµίσεων: 

πολύ ικανοποιηµένος, ικανοποιηµένος, ουδέτερος, δυσαρεστηµένος και πολύ 

δυσαρεστηµένος. 

 Έτσι, για τη γεύση πιάτων έχουµε 42.86% των ερωτηθέντων να είναι ουδέτεροι, 30.08% 

ικανοποιηµένοι, 19.55%δυσαρεστηµένοι, πολύ δυσαρεστηµένοι το 5.26% και πολύ 

ικανοποιηµένοι το 2.26%. 

 

 

 

Για την παρουσίαση των πιάτων το 41.35% είναι ουδέτεροι, το 30.83% είναι 

ικανοποιηµένοι, δυσαρεστηµένοι είναι το 23.31%, πολύ δυσαρεστηµένοι το 3.76% και 

πολύ ικανοποιηµένοι το 0.75%. 
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Σχετικά µε την ποικιλία του φαγητού ικανοποιηµένοι είναι οι 44.36%, ουδέτεροι οι 

30.08%, δυσαρεστηµένοι οι 16.54%, ενώ πολύ ικανοποιηµένοι είναι 7.52% και πολύ 

δυσαρεστηµένοι 1.50%. 

Για τις ικανοποιητικές µερίδες οι περισσότεροι δήλωσαν ικανοποιηµένοι µε ποσοστό 

56.39%, 21.80% δήλωσαν ουδέτεροι, 11.28% δυσαρεστηµένοι, πολύ ικανοποιηµένοι 

7.52% και πολύ δυσαρεστηµένοι δήλωσαν το 3.01%. 

Όσο αφορά τη θερµοκρασία του φαγητού το 55.88% είναι ικανοποιηµένο, το 22.56% 

είναι ουδέτερο, το 11.28% είναι πολύ ικανοποιηµένο, το 8.27% είναι δυσαρεστηµένο και 

το 2.26% είναι πολύ δυσαρεστηµένο. 

Για την ποικιλία διατροφικών οµάδων οι περισσότεροι δήλωσαν ικανοποιηµένοι µε 

ποσοστό 51.88%, ουδέτεροι δήλωσαν οι 24.06%, δυσαρεστηµένοι οι 16.54%, ενώ πολύ 

ικανοποιηµένοι το 5.26% και 2.26% οι πολύ δυσαρεστηµένοι. 

Τέλος για την ανανέωση πιάτων το 37.59% είπε ότι είναι ουδέτερο, το 29.32% είπε ότι 

είναι δυσαρεστηµένο, το 27.82% είπε ότι είναι ικανοποιηµένο, ενώ το 4.51% πολύ 

δυσαρεστηµένο και το 0.75% πολύ ικανοποιηµένο. 

 

 

 

 

Πίνακας 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στήλη1 Γεύση 
πιάτων  

Παρουσίαση/ 
Εικόνα 
πιάτων  

Ποικιλία 
πιάτων  

Ικανοποιητικές 
Μερίδες  

Θερµοκρασία 
φαγητού  

Ποικιλία 
διατροφικών 
οµάδων  

Ανανέωση 
πιάτων  

Πολύ 
ικανοποιηµένος  3 1 10 10 15 7 1 
Ικανοποιηµένος  40 41 59 75 74 69 37 
Ουδέτερος 57 55 40 29 30 32 50 

∆υσαρεστηµένος 26 31 22 15 11 22 39 
Πολύ 

δυσαρεστηµένος  7 5 2 4 3 3 6 
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Ποιότητα υπηρεσιών: 
 
Στον πίνακα 6, έχουµε τέσσερις κατηγορίες που αφορούν στην ποιότητα υπηρεσιών, την 

καθαριότητα του εστιατορίου, την καθαριότητα των σκευών, την καθαριότητα της 

καφετέριας και το περιβάλλον/ατµόσφαιρα. Ζητήσαµε λοιπόν όπως και προηγουµένως  

να µας απαντήσουν για αυτές τις κατηγόριες µε βάση την ίδια κλίµακα διαβαθµίσεων: 

πολύ ικανοποιηµένος, ικανοποιηµένος, ουδέτερος, δυσαρεστηµένος και πολύ 

δυσαρεστηµένος. 

Έτσι, για την καθαριότητα του εστιατορίου το 51.88% µας είπε ότι είναι ικανοποιηµένο, 

το 27.82% ότι είναι ουδέτερο, το 12.78% ότι είναι πολύ ικανοποιηµένο, το 6.02% ότι 

είναι δυσαρεστηµένο και το 1.50% ότι είναι πολύ δυσαρεστηµένο. 

 

 

Από την καθαριότητα των σκευών το 38.35% είναι ικανοποιηµένο, το 31.58% είναι 

ουδέτερο, το 18.05% είναι δυσαρεστηµένο, το 9.77% είναι πολύ ικανοποιηµένο και το 

2.26% είναι πολύ δυσαρεστηµένο. 

Για την καθαριότητα της καφετέριας µας απάντησαν ότι το 77.68%  είναι 

ικανοποιηµένοι, το 13.53% είναι ουδέτεροι, το 9.02% είναι πολύ ικανοποιηµένοι, το 

3.01% είναι δυσαρεστηµένοι και το 0.75% είναι πολύ δυσαρεστηµένοι.  



 
53 

 

Από το περιβάλλον/ατµόσφαιρα το 57.89% είναι ικανοποιηµένοι, το 21.05% είναι 

ουδέτεροι, το 15.79% είναι πολύ ικανοποιηµένοι, το 4.51% είναι δυσαρεστηµένοι και το 

0.75% είναι πολύ δυσαρεστηµένοι. 

 

Πίνακας 6. 

Στήλη1 Καθαριότητα 
Εστιατορίου  

Καθαριότητα 
Σκευών  

Καθαριότητα 
Καφετέριας  

Περιβάλλον / 
Ατµόσφαιρα  

Πολύ 
ικανοποιηµένος  17 13 12 21 
Ικανοποιηµένος  69 51 98 77 
Ουδέτερος 37 42 18 28 

∆υσαρεστηµένος 8 24 4 6 
Πολύ 

δυσαρεστηµένος  2 3 1 1 

 

Στον πίνακα 7, αξιολόγηση προσωπικού) εξετάζοντας τις ίδιες διαβαθµίσεις για την 

συµπεριφορά του προσωπικού βλέπουµε ότι το 58.65% δηλώνει ικανοποιηµένο, το 

24,06% δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο, το 16.54% ουδέτερο, το 0,75% δηλώνει 

δυσαρεστηµένο και κανείς δεν δήλωσε πολύ δυσαρεστηµένος.  
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Σχετικά µε την προθυµία του προσωπικού για εξυπηρέτηση το 60.15% είναι 

ικανοποιηµένο, το 24.81% πολύ ικανοποιηµένο, το 12.03% είναι ουδέτερο, το 3.01% 

είναι δυσαρεστηµένο και κανείς δεν δήλωσε πολύ δυσαρεστηµένος. 

Για την φιλικότητα του προσωπικού το µεγαλύτερο ποσοστό, 51.13% είναι 

ικανοποιηµένο, το 29.32% είναι πολύ ικανοποιηµένο, το 17.29% είναι ουδέτερο, µόλις 

το 2.26% είναι δυσαρεστηµένο και κανείς δεν είναι πολύ δυσαρεστηµένος. 

Αναφορικά µε την επάρκεια του προσωπικού, το 45.86% µας είπε ότι είναι 

ικανοποιηµένο, το 25.56% ότι είναι ουδέτερο, το 14.29% ότι είναι πολύ ικανοποιηµένο, 

το 13.53% ότι είναι δυσαρεστηµένο και το 0.75% ότι είναι πολύ δυσαρεστηµένο. 

 

 

 

 

    Πίνακας 7. 

Στήλη1 Συµπεριφορά 
Προσωπικού  

Προθυµία για 
εξυπηρέτηση Φιλικότητα  Επάρκεια  

Πολύ 
ικανοποιηµένος  32 33 39 19 
Ικανοποιηµένος  78 80 68 61 
Ουδέτερος 22 16 23 34 

∆υσαρεστηµένος 1 4 3 18 
Πολύ 

δυσαρεστηµένος  0 0 0 1 
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Στον πίνακα 8, ωράρια λειτουργίας), για το αν το ωράριο είναι σωστό, ακολουθώντας 

πάντα την ίδια µέθοδο, το 61.65% είπε ότι είναι ικανοποιηµένο, το 19.55% ότι είναι πολύ 

ικανοποιηµένο, το 16.54% ότι είναι ουδέτερο, το 2.26% ότι είναι δυσαρεστηµένο και 

κανείς δεν είπε ότι είναι πολύ δυσαρεστηµένος. 

 

Για τον αν το ωράριο 

είναι βολικό µας 

απάντησαν το 60.90% 

ότι είναι 

ικανοποιηµένο, το 

18.05% ότι είναι πολύ 

ικανοποιηµένο και το 

ίδιο ποσοστό έχουµε 

και για το ουδέτερος, 

3.01% είναι 

δυσαρεστηµένοι και 

κανείς δεν είναι πολύ 

δυσαρεστηµένος. 

 

 

 

 

Πίνακας 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήλη1 Σωστό ωράριο 
λειτουργίας 

Βολικό ωράριο 
λειτουργίας  

Πολύ ικανοποιηµένος  26 24 
Ικανοποιηµένος  82 81 
Ουδέτερος 22 24 

∆υσαρεστηµένος 3 4 
Πολύ δυσαρεστηµένος  0 0 



 
56 

 

Στον πίνακα 9, η τιµή σε σχέση µε την ποσότητα και την ποιότητα) για τα µαγειρευτά 

φαγητά παρατηρούµε  το ποσοστό που δηλώνει ικανοποιηµένο να είναι 45.11%, το 

ποσοστό που δηλώνει ουδέτερο να είναι 32.33%, το ποσοστό που δηλώνει 

δυσαρεστηµένο να είναι 13.53%, ενώ το 6.02% δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο και το 

3.01% πολύ δυσαρεστηµένο. 

Για τα σνακ µας απάντησαν ότι οι ικανοποιηµένοι είναι  51.13%, οι ουδέτεροι 22.56%, οι 

δυσαρεστηµένοι 12.78%, οι πολύ ικανοποιηµένοι 12.03% και οι πολύ δυσαρεστηµένοι 

µόλις 1.50%. 

Σχετικά µε τις σαλάτες µας είπαν 48.87% ότι είναι ικανοποιηµένοι, 24.06% ότι είναι 

ουδέτεροι, 15.04% ότι είναι δυσαρεστηµένοι, πολύ ικανοποιηµένοι µας είπαν ότι είναι 

9.77% και πολύ δυσαρεστηµένοι 2.26%. 

Για τα αναψυκτικά/καφέδες/ροφήµατα ικανοποιηµένοι δηλώνουν το 49.62%, ουδέτεροι 

το 19.55%, πολύ ικανοποιηµένοι το 18.05%, δυσαρεστηµένοι το 11.28% και πολύ 

δυσαρεστηµένοι το 1.50%. 
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Πίνακας 9. 

Στήλη1 Μαγειρευτά 
φαγητά  

Σνάκς 
(Σάντουιτς/ 
Πίτσες/ Πίτες) 

Σαλάτες  
Αναψυκτικά/ 

Καφές/ 
Ροφήµατα  

Πολύ ικανοποιηµένος 8 16 13 24 
Ικανοποιηµένος  60 68 65 66 
Ουδέτερος 43 30 32 26 

∆υσαρεστηµένος  18 17 20 15 
Πολύ δυσαρεστηµένος 4 2 3 2 

 

 

 

Ο πίνακας 10 αναφέρεται στο βαθµό ικανοποίησης των πελατών της λέσχης, 

γενικά. Εδώ παρατηρούµε 

ότι οι περισσότεροι 

δήλωσαν ικανοποιηµένοι 

µε ποσοστό 44.36%, 

ουδέτεροι δήλωσαν 

33.83%, πολύ 

ικανοποιηµένοι 12.87%, 

8.27% δυσαρεστηµένοι και 

µόλις 0.75% πολύ 

δυσαρεστηµένοι από τις 

υπηρεσίες της λέσχης 

γενικά. 

                                                                           

    Πίνακας 10.                                                                

Στήλη1 Αποτελέσµατα 

Πολύ ικανοποιηµένος  17 
Ικανοποιηµένος  59 
Ουδέτερος 45 

∆υσαρεστηµένος 11 
Πολύ δυσαρεστηµένος  1 

 

. 
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Προσωπικά στοιχεία: 

 

                                                                                        

Εξετάζοντας τον πίνακα 11, 

παρατηρούµε ότι το 58.65% 

που απάντησαν ήταν γυναίκες, 

ενώ οι άνδρες ήταν 41.35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο Στήλη2 

Άνδρας 55 
Γυναίκα 78 
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Στον πίνακα 12 διακρίνουµε 

τέσσερεις διαφορετικές 

ιδιότητες: φοιτητές µε 

ποσοστό 89.74%, 

διοικητικούς υπαλλήλους µε 

ποσοστό 5.26%, 

εκπαιδευτικούς µε ποσοστό 

3.76% και ‘άλλο µε ποσοστό 

1.50%.    

 
    
 
 
                                                                            Πίνακας 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενασχόληση  Αποτελέσµατα 

Εκπαιδευτικός  5 

Φοιτητής 119 

∆ιοικητικός υπάλληλος 7 

Άλλο 2 
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3.4 Συµπεράσµατα 
 
Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι οι κύριοι λόγοι επίσκεψης στη λέσχη 

είναι η σίτιση και το οικονοµικό φαγητό. Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε 

ότι οι χαµηλές τιµές είναι ένας σηµαντικός παράγοντας  επισκεψιµότητας της λέσχης, 

ενώ λιγότερο σηµαντικός φαίνεται να είναι ο παράγοντας µελέτη. 

Αναφορικά τώρα µε τη συχνότητα επισκεψιµότητας της λέσχης, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσµατα, οι περισσότεροι την επισκέπτονται 3-4 φορές την εβδοµάδα µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό να µην ανήκει σε κάποια κατηγορία ιδιαίτερων διατροφικών 

συνηθειών π.χ. χορτοφάγων και µάλιστα µε πρώτο στην προτίµηση τους το κρέας και 

δεύτερο τα ζυµαρικά.  

Σχετικά µε την ποιότητα φαγητού, µελετώντας τα αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι  οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες απάντησαν ουδέτερος στην  ερώτηση για τη γεύση 

των πιάτων αλλά και για την παρουσίαση τους, ενώ δήλωσαν ικανοποιηµένοι από την 

ποικιλία, τις µερίδες, την θερµοκρασία του φαγητού και από την ποικιλία διατροφικών 

οµάδων που υπάρχει στο µπουφέ που τους προσφέρεται. 

Σε αυτό το σηµείο λοιπόν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η ποικιλία, το µέγεθος της 

µερίδας και η θερµοκρασία των πιάτων φαίνεται να ικανοποιεί την πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων σε αντίθεση µε τη γεύση και την παρουσίαση των πιάτων που 

προσφέρονται. Είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας σε αυτό το σηµείο να παρέχεται 

ποιοτικότερο φαγητό από την επιχείρηση  για να µπορέσει να αντιστρέψει αυτά τα 

αρνητικά αποτελέσµατα.   

Εξετάζοντας τώρα την ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, για την καθαριότητα του 

εστιατόριου οι περισσότεροι δηλώνουν ικανοποιηµένοι, ενώ για την καθαριότητα των 

σκευών δηλώνουν ουδέτεροι. Η καθαριότητα της καφετέριας συγκεντρώνει ένα σχετικά 

πολύ υψηλό ποσοστό από ικανοποιηµένους πελάτες, ικανοποιηµένοι όµως δηλώνουν και 

από το περιβάλλον/ατµόσφαιρα της επιχείρησης. Σε αυτό το σηµείο προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην καθαριότητα των σκευών. 

Από τη συµπεριφορά του προσωπικού οι περισσότεροι είναι ικανοποιηµένοι, ενώ η 

προθυµία εξυπηρέτησης του προσωπικού συγκεντρώνει ένα µεγάλο ποσοστό από 

ικανοποιηµένους πελάτες. Στην ερώτηση για την φιλικότητα που τους κάνει να 
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αισθάνονται το προσωπικό, οι περισσότεροι δήλωσαν ικανοποιηµένοι και το ίδιο  

απάντησαν και για την επάρκεια του. 

Μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσαν το σωστό και βολικό ωράριο, αφού οι περισσότεροι 

απάντησαν ότι είναι ικανοποιηµένοι από αυτά. 

Συµπερασµατικά λοιπόν η επιχείρηση, όσο αφορά το προσωπικό της, έχει όπως φαίνεται 

και από τα αποτελέσµατα, κάνει σωστή επιλογή. 

Στην ερώτηση αν η τιµή των προϊόντων αντιστοιχεί µε την ποιότητα και ποσότητα που 

προσφέρεται 1. για τα µαγειρευτά φαγητά, 2. για τα σνακ, 3. για τις σαλάτες και 4. για τα 

αναψυκτικά/ διαφ. ροφήµατα, οι περισσότεροι είπαν ότι είναι ικανοποιηµένοι.  

Τέλος από την ερώτηση για το πόσο ικανοποιηµένοι ή όχι είναι από τις υπηρεσίες που 

τους προσφέρει η λέσχη, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι ικανοποιηµένοι από το 

σύνολο των υπηρεσιών της επιχείρησης.  

Να προσθέσουµε στα αποτελέσµατα µας ότι µας απάντησαν περισσότερες γυναίκες, µε 

µικρή διαφορά, από ότι άντρες και ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν φοιτητές. 

 

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι η λέσχη του ΤΕΙ Κρήτης έχει καταφέρει να έχει στο σύνολο 

των υπηρεσιών που προσφέρει ικανοποιηµένους πελάτες αρά και αυτό που παραπάνω 

αναλύαµε, ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρέπει όµως να προσέξει τη γεύση των 

πιάτων που παρέχει αφού αυτό είναι και το πιο βασικό προϊόν της επιχείρησης και 

παρόλα αυτά  δεν φαίνεται να έχει επιτύχει ποιότητα στο προϊόν αυτό. 

Πιο συγκεκριµένα, ικανοποιηµένοι δηλώνουν οι ερωτηθέντες από τη συµπεριφορά του 

προσωπικού, τη διάθεση εξυπηρέτησης και από τη φιλική ατµόσφαιρα των ανθρώπων 

που εργάζονται στη λέσχη, από το ωράριο λειτουργίας, την καθαριότητα του χώρου της 

καφετέριας και τις τιµές των προϊόντων. Επίσης ικανοποιηµένοι φαίνεται να είναι και 

από το µέγεθος των µερίδων των πιάτων αλλά και από την ποικιλία που προσφέρεται. Η 

γεύση των πιάτων τους αφήνει αδιάφορους και όπως είπαµε και παραπάνω αυτό χρήζει 

προσοχής από τη µεριά της επιχείρησης. 
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