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Συσχέτιση απαιτήσεων πελατών με τα επίπεδα ποιότητας- 
Μοντέλο Kano Πηγή: Νταμπακάκη (2010) 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ενσυναίσθηση 

Τα απτά χαρακτηριστικά της επιχείρησης      

(π.χ. κτηριακές εγκαταστάσεις)  

Η ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει την υπηρεσία ή 

το προϊόν που υποσχέθηκε με συνέπεια και ακρίβεια 

Η προθυμία του προσωπικού της επιχείρησης να βοηθήσει 

τον πελάτη και η ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει 

άμεση εξυπηρέτηση 

Οι γνώσεις και η συνολική συμπεριφορά του προσωπικού 

προς τον πελάτη δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης 

Η επιχείρηση  συναισθάνεται τον πελάτη της και του παρέχει 

προσωπική φροντίδα και προσοχή 

Περιγραφή των διαστάσεων ποιότητας  
 Πηγή: Parasuraman et al., (1988) 
 

     Στόχος 1 

Να προσδιοριστούν τα 

επίπεδα ικανοποίησης 

των πελατών ως προς τις 

πέντε  διαστάσεις 

ποιότητας καθώς και τα 

αντίστοιχα επίπεδα 

σημαντικότητας τους 

Στόχος 2 

Υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά 

μεταξύ του επιπέδου 

ικανοποίησης των 

πελατών της εταιρείας 

στις πέντε διαστάσεις 

ποιότητας αλλά και στη 

σημαντικότητα τους? 

Στόχος 3 

Να μελετηθεί η επίδραση των 

επιμέρους δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των 

πελατών στην αξιολόγηση 

των πέντε διαστάσεων της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς και στη  

σημαντικότητα τους 

Στόχος 4 

Να εξαχθεί και να 

μελετηθεί ένας γενικός 

δείκτης ικανοποίησης σε 

σχέση με τη 

σημαντικότητα των 

επιμέρους διαστάσεων 

της ποιότητας 

           ΣΤΟΧΟΙ 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την αποτίμηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών της 
εταιρίας συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στηριζόμενη σε πέντε 
βασικούς άξονες ποιότητας (προσβασιμότητα,  αξιοπιστία,  ασφάλεια, προσωπικό και 
κόστος υπηρεσιών). Η αξιολόγηση της πραγματοποιήθηκε από ιδιώτες εξωτερικούς πελάτες, 
καταγράφοντας το επίπεδο ικανοποίησης τους από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς 
επίσης και το επίπεδο σημαντικότητας των αντίστοιχων διαστάσεων της ποιότητας για 
αυτούς. 

                  ΣΚΟΠΟΣ 

Ως ερευνητικό εργαλείο της εργασίας χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου 45 καταφατικών ερωτήσεων, βάσει του μοντέλου 
SERVQUAL. Οι συμμετέχοντες, σε κλίμακα τύπου Likert 1-5, καλούνται να 
δηλώσουν τον βαθμό ικανοποίησης τους ως προς τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες καθώς και σε ποιο βαθμό τις θεωρούν σημαντικές.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
            ΕΡΕΥΝΑΣ 

Συλλέχθηκαν 30 ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από άτομα 
κατόπιν επιλογής τους με τυχαία δειγματοληψία. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, 
ελέγχθηκε η κατανόηση τόσο των καταφατικών δηλώσεων όσο και των 
ερωτήσεων που αφορούν στη σημαντικότητα αλλά και η αξιοπιστία των 
μεταβλητών του ερωτηματολογίου με το δείκτη Alpha του Cronbach.  Το  
ελεγμένο/ διορθωμένο ερωτηματολόγιο στάλθηκε εκ νέου σε 160 άτομα. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν 128 ιδιώτες εξωτερικοί πελάτες της 
εταιρείας, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1 

Οι πελάτες της εταιρείας δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι στον 
τομέα της Ασφάλειας και ακολουθούν με σειρά αξιολόγησης οι τομείς 
Αξιοπιστία, Προσωπικό, Προσβασιμότητα και Κόστος Υπηρεσιών.  

2 

3 

4 

Ως προς το φύλο, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο 
σε επίπεδο Ικανοποίησης όσο και σε επίπεδο Σημαντικότητας σε κανέναν 
από τους δείκτες ποιότητας  

Παρατηρούνται θετικές συσχετίσεις μεταξύ της Ικανοποίησης και της 
Σημαντικότητας  και στις πέντε διαστάσεις ποιότητας   

Τα άτομα ηλικίας 30-40 ετών δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένα στον άξονα 
Προσβασιμότητα σε σχέση με τους άλλους. Η ηλικιακή ομάδα 20-30 ετών θεωρεί 
περισσότερο σημαντικούς τους  άξονες ‘Αξιοπιστία’ , ‘Προσβασιμότητα’ και 
‘Κόστος Υπηρεσιών’ 
 

6 

Οι άνεργοι δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι στον άξονα της 
Προσβασιμότητας. Επίσης, θεωρούν περισσότερο σημαντικές τις διαστάσεις 
‘Προσβασιμότητα’ και ‘Ασφάλεια’.  

5 
Οι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι ως 
προς την Ασφάλεια . Το ίδιο ισχύει και ως προς τη Σημαντικότητα. 

7 
Η υψηλή τιμή του γενικού δείκτη Ικανοποίησης υπογραμμίζει το μεγάλο βαθμό 
ικανοποίησης που αισθάνονται οι πελάτες της εταιρείας. 

               
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8 

Προκειμένου η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. να συνεχίσει να είναι 
ανταγωνιστική στον τομέα της, θα πρέπει κυρίως να βελτιώσει τις διαστάσεις 
που οι πελάτες δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι καθώς τα επίπεδα 
σημαντικότητας αυτών των διαστάσεων είναι πολύ υψηλά όπως το κόστος 
υπηρεσιών και η προσβασιμότητα χωρίς βέβαια να αμελήσει τη προσπάθεια 
περαιτέρω βελτίωσης των διαστάσεων της ποιότητας όπου οι πελάτες 
δηλώνουν ήδη αρκετά ικανοποιημένοι  

Ο κλάδος  των συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος 
επιχειρησιακός τομέας που τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε 
πελατοκεντρικές πρακτικές προκειμένου να διαπιστώσει τα επίπεδα ικανοποίησης των 
καταναλωτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται. Η μέτρηση της 
ικανοποίησης των πελατών αποτελεί μία διαδραστική αλλά και απαραίτητη πηγή 
πληροφοριών και επικοινωνίας, που επιτρέπει στην κάθε εταιρεία να εστιάζει τις προσπάθειες 
της για ποιοτική απόδοση σε διάφορα επιμέρους συστήματα, τα οποία την κάνουν να 
ξεχωρίζει 


