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ΣΚΟΠΟΣ

Η έννοια της ασφάλειας εμπεριέχει μία έντονη κοινωνική 
διάσταση καθώς δεν αποτελεί μόνο μία από τις βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες αλλά είναι και ένας εξαιρετικά 
ευαίσθητος τομέας, με πολλές κοινωνικές και οικονομικές 
παραμέτρους προς εξέταση.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μέτρηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών συγκεκριμένης εταιρείας 
συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου, όπως την αξιολογούν οι 
ιδιώτες πελάτες της βάσει συγκεκριμένων αξιακών 
παραμέτρων, ώστε να καταγραφούν οι τομείς που 
παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και εκείνοι  
που χρήζουν βελτίωσης         

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιήθηκε αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 23 
ερωτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, βασισμένο στο 
μοντέλο μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών SERVQUAL και 
συλλέχθηκαν 128 ερωτηματολόγια από ιδιώτες πελάτες της 
εταιρείας με έδρα την Αττική. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος 
αξιοπιστίας  εσωτερικής συνέπειας από τον οποίο εξάχθηκαν 
οι μεταβλητές ‘Προσωπικό, Αξιοπιστία, Προσβασιμότητα, 
Κόστος Υπηρεσιών, Ασφάλεια’, εξετάστηκε η κανονικότητα 
των δεδομένων μέσω του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov, 
υπολογίστηκαν τα βασικά περιγραφικά μέτρα των νέων 
μεταβλητών και οι  συσχετίσεις τους. Πραγματοποιήθηκαν μη 
παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων καθώς δεν μπορούμε να 
δεχθούμε την κανονικότητα για καμία από τις προς μελέτη 
μεταβλητές .  
Οι έλεγχοι που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των 
διαφορών των μέσων ως προς τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά είναι ο έλεγχος  Mann-Whitney, για δύο 
ανεξάρτητα δείγματα και ο έλεγχος  Kruskal-Wallis, για 
περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγματα. Ο έλεγχος 
διαφορών των αξόνων μεταξύ τους πραγματοποιήθηκε με το 
Friedman Test,  για περισσότερα από δύο εξαρτημένα 
δείγματα και  τέλος πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχετίσεων, 
ο οποίος  βασίστηκε στον συντελεστή συσχέτισης του 
Spearman.

Κλίμακα ικανοποίησης και  αφοσίωσης πελατών 
Πηγή: Χυτήρης & Άννινος (2015)

Μέσοι όροι ανά άξονα

Συγκεντρωτικά Θηκογράμματα (boxplots) ανά άξονα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης παρουσιάζουν κατά 
σειρά, οι τομείς: Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Προσωπικό

2. Χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης παρουσιάζουν κατά 
σειρά,  οι τομείς: Προσβασιμότητα, Κόστος Υπηρεσιών

3. Και τα δύο φύλα δηλώνουν εξίσου ικανοποιημένα από την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας 

4. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 
την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των 
συμμετεχόντων ως προς τις διαστάσεις: Προσβασιμότητα , 
Κόστος Υπηρεσιών

5. Οι νεαρότερες ηλικίες δηλώνουν περισσότερο 
ικανοποιημένες από τη δυνατότητα Πρόσβασης στην εταιρεία, 
με φθίνουσα   πορεία του ποσοστού όσο αυξάνεται η ηλικία

6. Οι απόφοιτοι Β/θμιας εκπ/σης δηλώνουν περισσότερο 
ικανοποιημένοι από την ασφάλεια που παρέχει η εταιρεία σε 
κάθε συναλλαγή και ακολουθούν οι πτυχιούχοι, οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος

7. Οι συνταξιούχοι δηλώνουν τον χαμηλότερο βαθμό 
ικανοποίησης αναφορικά με τη διάσταση Προσβασιμότητα

8. Οι άνεργοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν, κατά 
σειρά, τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από την 
προσβασιμότητα της εταιρείας

9. Η εταιρεία θα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην ανάπτυξη και 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
Είναι απαραίτητο να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις και 
σε αναζήτηση νέων πρακτικών προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με τις μεταβλητές 
‘Προσβασιμότητα’ και ‘Κόστος Υπηρεσιών’. Η εταιρεία θα 
πρέπει να θέσει προτεραιότητες και να σχεδιάσει εκ νέου τις 
επιχειρηματικές κινήσεις της προκειμένου να εντοπίσει τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά που έχουν αυξημένη βαρύτητα και 
επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & 
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
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