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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μήτσιος Βασίλειος : Η πελατοκεντρική στρατηγική στον επαγγελματικό 

Αθλητισμό στην Ελλάδα (Μελέτη περίπτωσης σε ΠΑΕ της Superleague) 

(Με την επίβλεψη του κ. Κριεμάδη Θάνου, Καθηγητή) 

Οι πρωταρχικοί σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: 

 

(α) να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο η πελατοκεντρική στρατηγική εφαρμόζεται  στον 

ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα στις επαγγελματικές ομάδες 

ποδοσφαίρου (ΠΑΕ),   

 

(β) να εξεταστεί εάν η ενδυνάμωση του προσωπικού και η συνεχής βελτίωση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών των ΠΑΕ αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα 

με την πελατοκεντρική στρατηγική των ΠΑΕ  

 

(γ) να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στους παράγοντες της πελατοκεντρικής στρατηγικής 

και τους  δείκτες ικανοποίησης καταναλωτών/φιλάθλων από την επίδοση  των 

επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου (ΠΑΕ) και  

 

(δ) να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ΠΑΕ και στους παράγοντες της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής. 

 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από τον Whiteley (1991) επικεντρώνοντας 

στο θέμα της πελατοκεντρικής στρατηγικής, και μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε 

από ερευνητική επιστημονική ομάδα, που την αποτελούσαν καθηγητές 

Πανεπιστημίου και στελέχη  επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου (ΠΑΕ). Το 

κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 7 υποενότητες 40 ερωτήσεων – 

διαπιστώσεων με τις πέντε πρώτες υποενότητες να εξετάζουν τον πελατοκεντρικό 

χαρακτήρα των ΠΑΕ. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων διατυπώνονται σε 5-βάθμια 

κλίμακα Likert από το 1 έως 5 (1=Καθόλου έως 5=Σε πολύ μεγάλο βαθμό). Το δείγμα 

αποτέλεσαν οι τέσσερεις μεγάλες Π.Α.Ε., της αττικής και πιο συγκεκριμένα ο 

Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος και ο Πανιώνιος, οι οποίες αγωνίζονταν 

στην πρώτη κατηγορία του Ελληνικού πρωταθλήματος    την αγωνιστική περίοδο 

2014-2015. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν οκτακόσιοι φίλαθλοι (δηλαδή διακόσιοι 

φίλαθλοι από κάθε ΠΑΕ).  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: 

1. Η πελατοκεντρική στρατηγική εφαρμόζεται σε μέτριο βαθμό από τις 

Ελληνικές  Π.Α.Ε., καθώς η βαθμολογία των φιλάθλων (n=800) για τη 

πελατοκεντρικότητα των ΠΑΕ, έχει Μ.Ο=3,53 αριθμός που αποτελεί και 

το συνολικό βαθμό πελατοκεντρικότητας. 

2. Υπήρξε ισχυρή και θετική συσχέτιση μεταξύ της πελατοκεντρικής 

στρατηγικής με τους παράγοντες της ενδυνάμωσης του προσωπικού και 

της συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και προϊόντων/ υπηρεσιών. 

3. Υπήρξε ισχυρή και θετική συσχέτιση ανάμεσα στην πελατοκεντρική 

στρατηγική των ΠΑΕ και στην ικανοποίηση των φιλάθλων από την 

επίδοση  των επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου ΠΑΕ). 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Πελατοκεντρική στρατηγική, ικανοποίηση, ομάδες ποδοσφαίρου  
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Abstract 

Customer oriented Strategy in professional sports 

  in Greece (Case Study in the FC Superleague) 

(Under the supervision of Mr. Kriemadi Thano, Professor) 

 

The primary objectives of this research were:  

(a) to determine the extent to which the customer-oriented strategy is implemented to 

Greek professional sport, and more specifically in professional football teams  

(b) to examine whether the employee empowerment and the continuous improvement of 

products and services of professional football clubs related to customer-oriented 

strategy of professional football clubs 

(c) to examine the relationship between the factors of customer-oriented strategy and 

the consumers’ satisfaction of professional football clubs and  

(d) to investigate if differences exist among the professional football club and the 

factors of customer-oriented strategy. 

The questionnaire was created by Whiteley (1991) focusing on customer-

oriented strategy and was translated and modified by scientific research group, which 

consisted by university professors and executives of professional football clubs.  

The main part of the questionnaire was consisted of 7 subsections 40 questions – 

findings.  The first five subsections examined the customer-oriented strategy. The 

questions were answered using a 5-point Likert scale from 1 to 5 (1 = Not at all to 5 = 

To a very large extent). The sample was consisted by the four large football clubs in a\ 

Attica and more specifically Olympiacos, Panathinaikos, Atromitos and Panionios , 

which competed in the first division of the Greek league in the season 2014-2015. 

Eight hundred consumers (i.e. two hundred consumers from all Professional football 

clubs) were responded to the survey.  
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The results of the survey were: 

 

1. The customer-oriented strategy is applied modestly from Greek professional 

football clubs as the rating of the consumers (n = 800) for costumer 

orientation had an average of  (M.O = 3,53)  

2. There was a strong and positive relationship between the factors of 

customer-oriented strategy and (a) employee empowerment and (b) 

continuous improvement processes and products / services 

3. There was a strong and positive relationship between customer-oriented 

strategy of professional football clubs and the consumers’ satisfaction  

 

 
Keywords: Customer-centric strategy, satisfaction, football clubs 
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                       Μπέιζμπολ) 
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ΜΕΡΟΣ I 

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πελατοκεντρική στρατηγική αποτελεί μια βασική αρχή διοίκησης των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις δίνουν έμφαση στο “να βρίσκονται κοντά στους πελάτες”  

και στο ότι “οι πελάτες είναι η κορυφή του οργανογραμματός τους”. Με βάση τις 

παραπάνω απόψεις καθοριζονται οι σκοποί της επιχείρησης, όπως η δημιουργία και η 

διατήρηση ικανοποιημένων πελατών.(Kotler, 2012)  Η εργασία αυτή θα εξετάσει την 

πελατοκεντρική στρατηγική από τη μεριά του επαγγελματικού αθλητισμού στη χώρα 

μας. Η πελατοκεντρική στρατηγική έχει αρχίσει να αποσχολεί τους ερευνητές τα 

τελευταιά τριάντα χρόνια. Ένας ορισμός που έχει κυριαρχήσει τελευταιά, ορίζει την 

πελατοκεντρική στρατηγική ως το σύνολο των δραστηριοτήτων, των συμπεριφορών και 

των πεποιθήσεων τα οποία δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στα συμφέροντα των πελατών 

και συνεχίζουν να δημιουργούν αξία στους πελάτες (Deshpande, Farley, and Webster 

1993; Kim, Oh, and Gregoire 2006; Slater and Narver 2000; Stock and Hoyer 2005). 

Σχετικές έρευνες πάνω στο θέμα της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό 

αθλητισμό δεν υπάρχουν αρκετές και όσες υπάρχουν απλά τονίζουν τη αναγκαιότητα της 

στρατηγικής αυτής. 

Συνεχείς έρευνες αποδεικνύουν ότι η ανάμειξη της πελατοκεντρικής στρατηγικής οδηγεί 

σε επιτυχημένες επιχειρήσεις (Berry, 1997, Day 1999b; Deshpande, Farley, and 

Webster1993; Slater and Narver 1994, 2000). Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που 

αναγνωρίζουν τη σημασία της διαχείρισης των πελατών, καθώς σχεδόν όλες 

περιλαμβάνουν τον πελάτη στη δήλωση οράματός τους και στις επιχειρησιακές τους 

στρατηγικές. Αρκετές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές 
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στη διαχείριση πελατών, δημιουργώντας βασεις δεδομένων πελατών, ξεκινώντας 

προγράμματα ανατροφοδότησης πελατών και εκπαιδεύοντας το προσωπικό τους ώστε να 

είναι πελατοκεντρικό. Παρ 'όλα αυτά, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καταρθώνουν να 

κάνουν πράξη την πελατοκεντρική στρατηγική τους όταν χρειάζεται, δηλαδή στην 

καθημερινή συναλλαγή  τους με πελάτες (Rubin, 1997). Και για αυτό το λόγο, για τα 

στελέχη σε οποιοδήποτε κλάδο επιχειρήσεων και αν βρίσκονται, η ανάπτυξη ενός 

πελατοκεντρικού οργανισμού αποτελεί μια πρόκληση. 

      Η έρευνα αυτή θα ρίξει φώς στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παρόχων αθλητικών 

υπηρεσιών  και των φιλάθλων, αποδεικνύοντας εάν η οργανωτική κουλτούρα των 

επαγγελματικών αθλητικών οργανισμών στην Ελλάδα βάζει το συμφέρον του πελάτη 

πάνω απ’ όλα κάτι για το οποίο οι  Deshpande, Farley, and Webster (1993, p.27) έχουν 

εκφράσει τη σημαντικότητά του. 

 

1.2  Σκοπός της έρευνας    

Η εργασία σχεδιάστηκε με σκοπό: α) να ερευνήσει σε ποιό βαθμό εφαρμόζεται η 

πελατοκεντρική στρατηγική στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα (από την 

μεριά/πλευρά των φιλάθλων) β) να εξετάσει εάν οι ικανότητες, οι πρωτοβουλίες, η 

ενδυνάμωση του προσωπικού καθώς και η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών μιας Π.Α.Ε αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την 

πελατοκεντρική στρατηγική των Π.Α.Ε. γ) να διερευνήσει αν ο βαθμός εφαρμογής της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής συσχετίζεται με την ικανοποίηση των φιλάθλων για την 

επίδοση των Π.Α.Ε. στις οποίες ανήκουν.  
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1.3  Σημαντικότητα της έρευνας    

 

Παρόλο που η πελατοκεντρική στρατηγική στις σύγχρονες επιχειρήσεις θεωρείται 

αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας τους και έχει ερευνηθεί η σημασία της, ωστόσο η 

διερεύνηση του θέματος στον αθλητισμό είναι πολλή περιορισμένη. Ειδικά στην Ελλάδα, 

η βιβλιογραφική και ερευνητική πληροφόρηση είναι σχεδόν  ανύπαρκτη. Για αυτό το 

λόγο, θεωρείται ότι η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 

κάλυψης του θέματος, της εφαρμογής της πελατοκεντρικής στρατηγικής από την 

μεριά/πλευρά των φιλάθλων στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα και πιο 

συγκεκριμένα στον ποδοσφαιρικό  επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτή η εργασία, θα 

παρέχει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους αθλητικούς φορείς να 

κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της πελατοκεντρικής στρατηγικής για την αύξηση της 

επιχειρηματικής επίδοσης. Η εργασία αυτή θα :  

 Συμβάλλει στην διεύρυνση  της έννοιας της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον 

επαγγελματικό αθλητισμό   

 Βοηθά τους διευθυντές να κατανοήσουν  περαιτέρω τη διαδικασία της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής στις επαγγελματικές  ομάδες ποδοσφαίρου (ΠΑΕ)  

 Παρέχει  πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο εφαρμόστηκε η διαδικασία της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής  

 Συμβάλλει στην πληροφόρηση των διευθυντών σχετικά με το κατά πόσο  η 

ενδυνάμωση του προσωπικού και η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών μιας ΠΑΕ αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την 

πελατοκεντρική στρατηγική τους   

 Παρέχει πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ του βαθμού στον οποίο η πελατοκεντρική 

στρατηγική εφαρμόστηκε και της ικανοποίησης των φιλάθλων από την επίδοση τους  
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 Παρέχει πληροφορίες για τις διαφορές  ανάμεσα στις ΠΑΕ και στους παράγοντες της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής 

1.4 Ερευνητικές Ερωτήσεις 

Με βάση τη σκοποθεσία της έρευνας που αναφέραμε διαμορφώσαμε τις παρακάτω 

ερευνητικές ερωτήσεις: 

 Σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η πελατοκεντρική στρατηγική στις  Ελληνικές  ΠΑΕ;   

 

 Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της ενδυνάμωσης του προσωπικού και της συνεχούς 

βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών των ΠΑΕ  με την πελατοκεντρική 

στρατηγική τους;  

 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων της πελατοκεντρικής στρατηγικής και της 

ικανοποίησης των φιλάθλων από την επίδοση  των επαγγελματικών ομάδων 

ποδοσφαίρου (ΠΑΕ);   

 

 Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ΠΑΕ  και στους παράγοντες της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής ; 

1.5 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ακολουθούν οι περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας: 

1. Αποκλειστική εστίαση σε 4 κορυφαίες Π.Α.Ε της αττικής  που αγωνίζονται στο 

Ελληνικό Πρωτάθλημα   της Superleague.  

2. Αποκλειστικά για την αγωνιστική σεζόν 2014 – 2015. 

3. Απάντηση ερωτηματολογίου μόνο από τους φιλάθλους των Π.Α.Ε.  

4. Μονομερής προσέγγιση της πελατοκεντρικής στρατηγικής από την μεριά των 

φιλάθλων (όχι από τη μεριά των στελεχών). 
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1.6  Παραδοχές της έρευνας 

 

Ακολουθούν οι  παραδοχές που δημιουργήθηκαν από τη συγκεκριμένη έρευνα: 

1. Θεωρούμε ότι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην έρευνα αληθώς και με 

ειλικρίνεια. 

2. Θεωρούμε ότι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο χωρίς 

προκαταλήψεις. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II             

2.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.2 Επαγγελματικός αθλητισμός 

 

      Ο αθλητισμός αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης από τα 

αρχαία χρόνια μέχρι τις μέρες μας καθώς όλοι οι λαοί και οι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί 

μαζί του με διάφορους τρόπους. Κατά την αρχαιότητα ο αθλητισμός εκπροσωπούσε την 

ευγενή άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθε, την αφιλοκέρδεια την ειρήνη και πλέον έχει εξελιχθεί 

σε μια ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία. Ο αθλητισμός στις μέρες μας, έχει 

εμπορευματοποιηθεί και επαγγελματοποιηθεί με τους αθλητές να έχουν σαν απώτερο 

στόχο τα χρήματα και η νίκη που θα επιφέρει τρόπαια να αποτελεί αυτοσκοπό όλων 

όσων ασχολούνται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Όμως, ο αθλητισμός συνεχίζει να 

διατηρεί στοιχεία της αίγλης του γι’αυτό προστατεύεται ακόμα ως συνταγματικό 

δικαίωμα. (Breitbarth & Harris, 2008). 

      Σαν επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα ορίζεται αυτή που για την επίτευξη του 

μέγιστου δυνατού αποτελέσματος επιχειρείται μια επαγγελματική οργάνωση, υποδομή 

και εργασία. Οι επαγγελματικές ομάδες μετά βίας διαφοροποιούνται από τις μεσαίου 

μεγέθους ή πολυεθνικές εταιρείες, καθώς ταυτίζονται μερικώς στα υλικά, οικονομικά και 

άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι επαγγελματικά διοικούμενα και προς πώληση 

(Breitbarth & Harris, 2008). 

     Τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι στα αθλήματα: του 

ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης. 

      Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που έχει χτυπήσει την πόρτα του ελληνικού 

επαγγελματικού αθλητισμού πιο δυνατά από ποτέ είναι η παγκόσμια οικονομική ύφεση. 

Η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά δυσκολεύει την εξεύρεση χορηγών που 
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αποτελούν την βασικότερη χρηματοδοτική πηγή των επαγγελματικών ομάδων. Επίσης, η 

μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει δημιουργήσει αβέβαιο μέλλον για πολλές 

επαγγελματικές ομάδες. Έτσι η οικονομική κρίση έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν κοπάσει 

οι δαπανηρές μεταγραφές αθλητών τα δυο τελευταία χρόνια και σχεδόν όλες τις ομάδες 

να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. (Χωραφάς, 2010) 

      Επιπλέον προβλήματα που ταλανίζουν τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα 

είναι: η βία, οι στημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από 

πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με την οποία ο αθλητισμός στην Ελλάδα θεωρείται ότι είναι 

λιγότερο εμπορευματοποιημένος και λιγότερο επιρρεπής στο ντόπινγκ σε σχέση με την 

Ευρώπη, αλλά ότι έχει το ίδιο επίπεδο εκμετάλλευσης των νέων αθλητών και επιπλέον, 

μεγαλύτερη διαφθορά, περισσότερη βία, μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος και ελαφρά 

ανεβασμένα επίπεδα ρατσισμού (Χωραφάς, 2010) (Παράρτημα 2. Α). 

       Βασικό πρόβλημα αποτελεί και η κρίση ταυτότητας στον ελληνικού αθλητισμό. 

Θετικές αξίες που πρεσβεύονται μέσα από τον αθλητισμό όπως: η ομαδικότητα, η 

αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός των κανόνων και η 

πειθαρχεία σύμφωνα με έρευνα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί πως δεν 

υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό αθλητικό μοντέλο σε αντίθεση με το 

ευρωπαϊκό (Παράρτημα 2. Β). (Rubin, 1997) 

         Καταλήγουμε ότι το ελληνικό αθλητικό μοντέλο ενσωματώνει σε μικρό βαθμό 

θετικές αξίες και σε υψηλό ποσοστό αρνητικές αξίες, γεγονός που οδηγεί και θα 

συνεχίσει να οδηγεί σε συνεχείς αρνητικές εξελίξεις στον ελληνικό αθλητισμό.  

        Ο υψηλός ανταγωνισμός και η επιθυμία για διάκριση έχουν επιφέρει τους 

παραπάνω κινδύνους στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Ο μόνος τρόπος για να 

μπορέσουν οι επαγγελματικές ομάδες να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο 

της οικονομικής κρίσης είναι μέσω της οικονομικής εξυγίανσής τους και ανάπτυξης των 
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ακαδημιών τους. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους και να 

δημιουργήσουν υγιής οικονομικούς ισολογισμούς. Μέσα από αυτόν, τον 

επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξης των επαγγελματικών 

ομάδων, γεννίεται η ελπίδα για μια νέα ηθική στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού 

 

2.3  Ορισμοί πελατοκεντρικής στρατηγικής 

     Ένα από τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ αποτελεί η προσέγγιση στον πελάτη. 

Ήδη, σύμφωνα με το Barwell (1965) ως μάρκετινγκ αναφέρεται η φιλοσοφία εστίασης 

στον πελάτη. Η έννοια του μάρκετινγκ αναφέρει ότι καθένας σε κάθε επιχείρηση θα 

πρέπει να συνεργάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών του με όφελος 

(Perreault and MacCarthy, 1990). 

      Ως τις αρχές τις δεκαετίας του 90’ ο όρος “προσέγγιση στον πελάτη” ήταν ακριβώς 

το ίδιο με τον όρο “προσέγγιση στην αγορά”. Για αυτό πολλές μελέτες στο παρελθόν 

όταν αναφέρονταν σε πελατοκεντρικούς οργανισμούς, ακολουθούσαν τον όρο 

“προσέγγιση στην αγορά” (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). 

      Η προσέγγιση στην αγορά συνεπάγεται α) ένα ή περισσότερα τμήματα ενασχόλησης 

με δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη και κατανόηση των τωρινών και 

μελλοντικών αναγκών των πελατών, καθώς και τις ανάγκες που επηρεάζουν αυτές, β) 

κατανόμη της γνώσης από την αναγνώριση των αναγκών μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων, γ) τμήματα που ασκούν δραστηριότητες σχεδιασμένες για την εκπλήρωση 

των αναγκών των πελατών (Kohli and Jaworski, 1990). 

         Όπως συμπεραίνουμε από τη βιβλιογραφία η προσέγγιση στην αγορά (market 

orientation) αποτελείται από τρείς συνιστώσες συμπεριφοράς: τη προσέγγιση στο 

πελάτη, τη προσέγγιση στον ανταγωνιστή και το συντονισμό όλων των λειτουργιών. 
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Επίσης περιέχει και δυο κριτήρια αποφάσεων: το μακροπρόθεσμο και το κερδοφόρο 

(Narver and Slater, 1990). 

      Η έννοια της “προσέγγισης στον πελάτη” που αναφερθήκαμε παραπάνω είναι αυτό 

που εμείς αποκαλούμε “πελατοκεντρική στρατηγική”. Η πελατοκεντρική στρατηγική 

υποστηρίζει το κύριο καθήκον του οργανισμού: να καθορίσει τις αντιλήψεις, τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες των αγορών – στόχων και να τις  ικανοποιήσει μέσα από το σχεδιασμό, 

την επικοινωνία, τη τιμολόγηση και την παρόδοση των κατάλληλων και ανταγωνιστικών 

βιώσιμων προσφορών (Kotler, 1987). 

      Μια από τις 4 πιθανές στρατηγικές εστίασης του μάρκετινγκ που ανάγνωρίζονται από 

τη βιβλιόγραφία και αποτυπώνονται στους στόχους κάθε σχεδίου μάρκετινγκ, είναι η 

πελατοκεντρική στρατηγική. Η πελατοκεντρική στρατηγική εστιάζει στον πελάτη και 

αποτελεί την πιο πρόσφατη και περισσότερο αναπτυσσόμενη από τις 4 στρατηγικές (οι 

υπόλοιπες είναι:η στρατηγική που εστιάζει στις πωλήσεις, η στρατηγική εστίασης στο 

προϊόν και η στρατηγική εστίασης στην παραγωγή). Αναφέρεται στο σχεδιασμό 

προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στις ανάγκες του πελάτη και όχι σε οργανωτικές 

ανάγκες. Η προσέγγιση στο πελάτη εστιάζει στις προσδοκίες του πελάτη και αναζητά την 

ικανοποιήση του, διατηρώντας υψηλής ποιότητας παροχές (Tyson, 1993; Safrit & 

Gibbons, 1994; Kotler & Andreasen, 1995; Nwankwo,1995). 

     Οι πελατοκεντρικοί οργανισμοί εστιάζουν τα προγραμματά τους σε συγκεκριμένους 

πελάτες, προσπαθώντας να εκπληρώσουν συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες. Οι 

πελατοκεντρικοί οργανισμοί σχεδιάζουν και παραδίδουν προϊόντα και υπηρεσίες με 

βάση τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών. Τα χαρακτηριστικά ενός 

πελατοκεντρικού οργανισμού είναι: α) η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη β) οι ανάγκες 

και τα θέλω των πελατών θα αποτελούν δεδομένα με τα οποία θα ορίζεται η οργάνωση 

της επιχείρισης γ) η στόχευση για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων δ) ο προσδιορισμός 
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της ικανοποιήσης του πελάτη σαν τον κύριο οργανωτικό στόχο και ε) η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου πλάνου μάρκετινγκ (Lamb, 1986; Kotler & Andreassen, 1995; 

Nwankwo, 1995). Παρόλα που ελάχιστα είναι γνωστά για την ανάπτυξη 

πελατοκεντρικής στρατηγικής, τα προαναφερθέντα χαρακρτηριστικά θα βοηθήσουν 

οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση (Berrio and Henderson, 1998). 

      Σε άλλη μελέτη η πελατοκεντρική στρατηγική ορίζεται ως “το σύνολο των 

πεποιθήσεων που βάζουν πρώτο το συμφέρον του πελάτη, χωρίς να αποκλείουν τους 

άλλους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης κερδοφόρας 

επιχείρησης” (Despande, Farley and Webster, 1993). 

     Ακόμα, η πελατοκεντρική στρατηγική έχει ορισθεί ως η εφαρμογή των 

εξειδικευμένων ικανοτήτων των εργαζομένων για τον προσδιορισμό, την ανάλυση, την 

κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη (Gatignon & Xuered, 1997; Vargo 

& Lusch, 2004). 

      Οι Kotler και Andreasen (1996, p.41) προσπαθούν να προσεγγίσουν τη φιλοσοφία 

της πελατοκεντρικής στρατηγικής αναφέροντας ότι “η επιτυχία θα έρθει στην επιχείρηση 

η οποία καθορίζει καλύτερα τις αντιλήψεις, τις ανάγκες  και τις επιθυμίες των αγορών – 

στόχων και τις ικανοποιεί διαμέσου του σχεδιασμού, της επικοινωνίας, της τιμολόγησης 

και της διανομής των καταλληλότερων και ανταγωνιστικότερων υπαρχουσών 

προσφορών”. 

       Οι επιχειρήσεις μάχονται για τον εντοπισμό προσοδοφόρων πελατών, πολλές 

φορές επενδύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις αυτών. Αυτές οι επενδύσεις τους μπορούν να θεωρηθούν ως μια πτυχή της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής που ορίζεται ως “το σύνολο των δραστηριοτήτων, των 

συμπεριφορών και των πεποιθήσεων τα οποία δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στα 

συμφέροντα των πελατών, δημιουργώντας συνεχώς αξία στους πελάτες” (Deshpande, 
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Farley, and Webster 1993; Kim, Oh, and Gregoire 2006; Slater and Narver 2000; Stock 

and Hoyer 2005). Ο παραπάνω ορισμός μας δίνει να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό 

είναι για μια επιχείρηση να κατανοήσει και να διαχειριστεί τους πελάτες της.  

Τα χαρακτηριστικά ενός πελατοκεντρικού οργανισμού είναι: α) η εστίαση στις 

ανάγκες του πελάτη β) οι ανάγκες και τα θέλω των πελατών θα αποτελούν δεδομένα με 

τα οποία θα ορίζεται η οργάνωση της επιχείρισης γ) η στόχευση για συγκεκριμένες 

ομάδες ανθρώπων δ) ο προσδιορισμός της ικανοποιήσης του πελάτη σαν τον κύριο 

οργανωτικό στόχο και ε) η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλάνου μάρκετινγκ (Lamb, 

1986; Kotler & Andreassen, 1995; Nwankwo, 1995). 

 

 Σχήμα 1. Μοντέλο για την εφαρμογή CRM του Ngai,2005 

      Σύμφωνα με τους (Βrady και Cronin), 2001 για να θεωρήσουμε ένα  οργανισμό 

επιτυχημένο χρειάζεται να έχει πελατοκεντρική κουλτούρα. Αυτή η κουλτούρα θα πρέπει 

να διεισδύσει στον οργανισμό, έτσι που οι εργαζόμενοι να επιδεικνύουν επίμονα 

πελατοκεντρική συμπεριφορά και οι πελάτες να συνηθίσουν σε αυτή τη φιλοσοφία 

(Dobni et al., 2000). Έχει αποτελέσει μια γενικά αποδεκτή αρχή ότι ένας οργανισμός θα 
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πρέπει να γίνει πελατοκεντρικός, εάν θέλει να παρέχει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και 

να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του (Hartline et al., 2000). 

 

2.4 Δημιουργία πελατοκεντρικής επιχείρησης 

Οι πελατοκεντρικές επιχειρήσεις εστιάζουν και οργανώνονται γύρω από τους πελάτες 

και όχι γύρω από τα προίόντα τους. Επιδιώκουν να παρέχουν μια σειρά προϊόντων και 

υπηρεσιών που είναι συσκευασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών 

τους. Μέτρο επιτυχίας έχουν την αφοσίωση του πελάτη και όχι το μερίδιο αγοράς ή την 

κερδοφορία των προϊόντων (Πίνακας 1).(Rubin,1997) 

 

 Προϊοντοκεντρική Πελατοκεντρική 

Εστίαση Προϊόντα Πελάτες 

Οργάνωση Ένα άτομα υπεύθυνο για 

τα προϊόντα 

Ένα άτομο υπεύθυνο για 

τους πελάτες 

Στρατηγική Εξεύρεση πελατών για τα 

προϊόντα 

Εξεύρεση πελατών για 

επιλεγμένους πελάτες 

Αλληλεπίδρασεις 

πελατών 

Μεμονωμένες συναλλαγές Διατήρηση - συνέχεια της 

σχέσης με τους πελάτες 

Προσφορά Μεμονωμένα προίόντα Ολοκληρωμένα πακέτα 

Μέτρο επιτυχίας Μερίδιο αγοράς, 

κερδοφορία προϊόντος, 

ικανοποίηση του πελάτη  

Μερίδιο του πελάτη, 

κερδοφορία του πελάτη, η 

αφοσιώση του πελάτη 

Πίνακας 1. Προϊόντοκεντρικά και πελάτοκεντρικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων 

(Rubin, 1997) 

Οι πελατοκεντρικές επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει τη δυσκολία διατήρησης ενός 

προϊόντος στην αγορά εξαιτίας: α) της ταχύτητας παραγωγής προϊόντων, β) των 

ομοιοτήτων με ανταγωνιστικά προϊόντα και γ) του μειωμένου κύκλου ζωής που έχει το 

προϊόν. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνθήκες, οι πελατοκεντρικές 
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επιχειρήσεις έχουν διαφοροποιήσει τις προσφορές τους, αντιμετωπίζοντας τους πελάτες 

διαφορετικά, κάνοντας ευκολότερο στους πελάτες να συναλάσσονται με την επιχείρηση. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν αξία στον πελάτη, ενώ ταυτόχρονα να έχουν 

τους υψηλότερους δείκτες διατήρησης πελατών και να παρουσιάζουν τα καλύτερα 

οικονομικά στοιχεία στους αντίστοιχους κλάδους τους. Οι μετοχές αυτών των 

επιχειρήσεων συνθέτουν τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα διαχείρισης πελατειακών 

κεφαλαίων (Παράρτημα 1).(Rubin,1997) 

              Ένας οργανισμός για να αποκτήσει πελατονεντική στρατηγική απαιτείται να 

κάνει οργανωτικές αλλαγές σε τρείς βασικούς τομείς: της ηγεσίας, του συντονισμού των 

λειτουργιών, καθώς και στη συλλογή και διάδοση πληροφοριών για την αγορά 

(Kennedy, Goolsby, Arnould, 2003). Σύμφωνα με τον Webster (1988, p.37): “Για τις 

αξίες και τις πεποιθήσεις που είναι προσανατολισμένες στους πελάτες, την ευθύνη την 

έχουν αποκλειστικά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη”. Μόνο ο διευθύνων σύμβουλος 

μπορεί να πάρει την ευθύνη για τον καθορισμό των στρατηγικών προς την αγορά και των 

πελατοκεντρικών στρατηγικών σαν κινητήριες δυνάμεις μιας επιχείρησης. Για την 

μετατροπή μιας επιχείρησης σε πελατοκεντρική θα πρέπει τα ανώτατα στελέχη να 

θέσουν οργανωτικούς στόχους που θα έρχονται σε αρμονία με την ικανοποίηση των 

πελατών τους και θα έχουν συνεπή συμπεριφορά με τις πελατοκεντρικές εντολές (Day 

1994, 1999b; House and Podsakoff, 1994; Kotter and Heskett, 1992). Έτσι ο ρόλος της 

ηγεσίας αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την σωστή υλοποίηση της 

πελατατοκεντρικής στρατηγικής.  

    Επιπλέον, ο συντονισμός των λειτουργιών μιας επιχείρισης με κέντρο τις απαιτήσεις 

του πελάτη  καθώς και η συλλογή και διάδοση πληροφοριών για την αγορά  απαιτούν 

σημαντικούς παράγοντες για να εξελιχθεί μια επιχείριση σε πελατοκεντρική (Webster 

1994; Kohli and Jaworski, 1990). 
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     Ένα τέλειο παράδειγμα εφαρμογής πελατοκεντρικής στρατηγικής στο τραπεζικό 

κλάδο είναι η περίπτωση της MBNA. Από μια εταιρία εκδόσεως πιστωτικών καρτών, 

αποτέλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο δανειστή διαμέσου πιστωτικών καρτών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με το να διαχειρίζεται δάνεια ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων 

δολλαρίων. Οι πελάτες της χρησιμοποιούσαν τις πιστωτικές κάρτες σε πάνω από το 50% 

των συναλλαγών τους, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να δημιουργεί έσοδα 60% 

περισσότερα από το μέσο όρο του κλάδου της και απώλειες στο 1/3 των απωλειών του 

κλάδου. Από το 1990 η MBNA έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της από 4% σε 9%, με 

τους μετόχους να έχουν κέρδη σχεδόν 30% ετησίως (Rubin, 1997). 

         Για να πετύχει όλα αυτά η ΜΒΝΑ, επιλέγει προσεκτικά τους πελάτες της μέσω του 

μάρκετινγκ σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά όπως ενώσεις, πανεπιστήμια κ.α. 

προσαρμρμόζοντας τις προσφορές της σε κάθε πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, κατορθώνει 

να δημιουργεί μια διαδικασία επαφών με τον πελάτη γνωρίζοντας τι είναι σημαντικό για 

αυτόν και κατά συνέπεια των ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η ΜΒΝΑ 

αξιοποιεί πληροφορίες όπως το τι προσφορές χρειάζονται οι πελάτες – στόχοι και 

δημιουργεί ειδική ομάδα για να διατηρήσει τους δυσαρεστημένους πελάτες. Άλλα 

παραδείγματα της πελατοκεντρικής κουλτούρας της ΜΒΝΑ είναι: οι απαντήσεις των 

στελεχών σε τηλεφωνικές κλήσεις των πελατών για τέσσερις ώρες ανά μήνα, η 

εσωτερική σήμανση σε διάφορα σημεία της επιχείρησης για τη σημαντικότητα του 

πελάτη στην επιτυχία της επιχείρησης και για τα μπόνους που θα δίνονται στους 

υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με πελάτες. 
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2.5  Δυσκολία υλοποίησης πελατοκεντρικής στρατηγικής 

Οι περισσότερες πελατοκεντρικές επιχειρήσεις έχουν δυο κοινά χαρακτηριστικά. 

Πρώτον, την πεποίθηση πως η πελατοκεντρική στρατηγική θα οδηγήσει την επιχείρηση 

στην κορυφή. Είναι χαρακτηριστικό πως σε όλες τις επιχειρήσεις οι ηγέτες προσπαθούν 

να προάγουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία. Δεύτερον, ότι η επιτυχημένη εκτέλεση 

προκύπτει από την αποτελεσματική ενσωμάτωση α) της στρατηγικής, β) των 

λειτουργιών και γ) της κουλτούρας στον πελατοκεντρικό προσανατολισμό. Οι 

επιτυχημένες επιχειρήσεις ξεκινούν με τη διαμόρφωση πελατοκεντρικών στρατηγικών 

για τη εκπλήρωση των επιχειρησιακών τους στόχων, έπειτα διασφαλίζουν ότι οι 

λειτουργίες τους δίνουν στο πελάτη τα επιθυμητά αποτελέσματα και παράλληλα 

εγκαθιστούν αυτή την κουλτούρα στους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων και 

κινήτρων. (Rubin, 1997). 

       Όμως, λιγες είναι οι επιχειρήσεις που καταφέρναν και γίνονται πελατοκεντρικές. Τα 

παραπάνω τρία στοιχεία αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια για να αποκτήσει μια 

επιχείρηση πελατοκεντρικό χαρακτήρα, σύμφωνα με έρευνα της ADL(μιας από τις 

μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρίες παγκοσμίως) σε 130 μεγάλες αμερικανικές 

επιχειρήσεις πολλών κλάδων. Το 34% των επιχειρήσεων ανέφεραν το γεγονός αδυναμίας 

εφαρμογής πελατοκεντρικών στρατηγικών, το 50% αυτών δεν κατάφερει να ταιρίαξει τις 

λειτουργίες του με τις προσδοκίες των πελατών και το 16% ανέφερε δυσκολίες στη 

δημιουργία πελατοκεντρικής κουλτούρας (Rubin, 1997). 
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2.6 Μοντέλα πελατοκεντρικής στρατηγικής 

             Οι Karvinen και Bennett (2003) στη μελέτη τους για την εισαγωγή 

πελατοκεντρικής στρατηγικής στις λειτουργίες της κατασκευαστικής βιομηχανίας, 

ανέπτυξαν έπειτα από πολυετή έρευνα ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πελατοκεντρικής 

στρατηγικής. Συγκέντρωσαν 71 χαρακτηριστικά της πελατοκεντρικής στρατηγικής και 

τα χώρισαν σε 5 κατηγορίες για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση τους, που 

ονομαστικά είναι: ηγεσία, κατανόηση του δυναμικού περιβάλλοντος, οργανωτική 

κουλτούρα, δέσμευση στη ποιότητα και μάθηση. Το ποσοστό εμφάνισης των 

χαρακτηριστικών της πελατοκεντρικής στρατηγικής στις παραπάνω κατηγορίες φαίνεται 

στον (Πίνακας 2) που ακολουθεί. 

Οργανωτική κουλτούρα 38% 

Ηγεσία 21,1% 

Ποιότητα 15,5% 

Μάθηση 14,1% 

Κατανόηση του δυναμικού περιβάλλοντος 11,3% 

 100% 

Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά της πελατοκεντρικής στρατηγικής σε 5 κατηγορίες 

        Η ανάπυξη του ολοκληρωμένου μοντέλου πελατοκεντρικής στρατηγικής ξεπερνά 

τις προηγούμενες θεωρίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μελετητές όπως οι Webster 

(1994), Narver και Slater (1990) και οι Kohli και Jaworski (1990) και άλλοι, προσέδιδαν 

μόνο περιγραφικά χαρακτηριστικά στην πελατοκεντρική στρατηγική. Το μοντέλο των 

Karvinen και Bennett (2003) είναι κάτι περισσότερο από μια επιχειρησιακή έννοια 

καθώς συνδιάζει στοιχεία όπως της στρατηγικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης ολικής 

ποιότητας και της οργανωσιακής ανάπτυξης σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Αυτό το 

μοντέλο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για κάθε επιχειρησιακή στρατηγική ή φιλοσοφία 

σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων. 
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         Αντεστραμένο εξωτερικό                                                            

             περιβάλλον του πελάτη                                                       Περιβάλλον πελάτη               

                                                              

                                                 Οργανωτικό περιβάλλον 

                                                   

 Ανατροφοδότηση-        1) Ηγεσία : όραμα, αποστολή, κατεύθυνση         Ανατροφοδότηση -       

συνεργασία με         2) Μάθηση που υποστηρίζευαι από την ομάδα εργασίας          συνεργασία με 

   προμηθευτές                 3) Δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας              προμηθευτές       

                                                                4) Αλλαγή κουλτούρας 

 

                            

                                           5) Κατανόηση του δυναμικού περιβάλλοντος 

 

 

Σχήμα 2. Μοντέλο πελατοκεντρκής στρατηγικής (Karvinen, Bennett, 2003). 

     

Σύμφωνα με το μοντέλο, το εσωτερικό κουτί αντιπρωσοπεύει τον οργανισμό. Οι 

διαδικασίες της ηγεσίας και της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

δημιουργούν μια νέα οργανωτική κουλτούρα. Για την καλύτερη κατανόηση του 

δυναμικού περιβάλλοντος θα πρέπει να συνδιαστεί το εξωτερικό περιβάλλον του πελάτη, 

με το οργανωτικό περιβάλλον και το αντεστραμένο εξωτερικό του περιβάλλον. Οι 

ανταγωνιστές και τα υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον όρο 

‘δυναμικό περιβάλλον’, ο οποίος προέρχεται από το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του 

Porter. Το αντεστραμένο εξωτερικό περιβάλλον του πελάτη περιλαμβάνει κυρίως τους 

προμηθευτές. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πελάτη, η μάθηση αποκτάται με την 

επαφή με τους εξωτερικούς πελάτες και τους αντεστραμένους εξωτερικούς κατά τις 

διαδικασίες της προώθησης και προσφοράς και της διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. 

Διαδικασία διανομής 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 

Διαδικασία διανομής 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

Διαδικασία 

προώθησης και 

προσφορών 

 

Διαδικασία 

προώθησης και 

προσφορών 
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            Ένα δεύτερο μοντέλο ώστε να καταφέρει μια επιχείρηση να γίνει πελατοκεντρική 

παρουσιάζεται από την συμβουλευτική εταιρία ΑDL (Σχήμα 2). Για την επίτευξη του 

μοντέλου είναι απαραίτητα στην επιχείρηση τρία στοιχεία: πελατοκεντρική στρατηγική, 

άρτιες λειτουργίες και κουλτούρα. 

  

1. Σε ποιόν θα πωλήσουμε;                                                               5. Πως αλληλεπιδράμε με τους  

2. Τι θα πωλήσουμε;      πελάτες; 

3. Ποιοί είναι οι ανταγω-                                                                               6. Με ποιά διαδικασία θα 

νιστες;                                                                                                                αντιμετωπίζουμε τους   

4. Πως θα κερδίσουμε;                                                                                                πελάτες; 

                                                                                                 7. Πως θα χρησιμοποιήσουμε  

                                                                                            την τεχνολογία για ανταγωνιστικό 

            πλεονέκτημα; 

                                                                             8. Πως θα καθιερώσουμε την ανα- 

                                                                                  τροφοδότηση και τη γνώση; 

 

       9. Πως θα οραγανωθούμε        10. Πως θα καθοδηγήσουμε       11. Πως θα καλύψουμε κενά  

           γύρω από τους πελάτες;        στάσεις και συμπεριφορές              στις ικανοτητές μας; 

                                               

Σχήμα 3. Μοντέλο πελατοκεντρικής επιχείρησης της ADL (Rubin, 1997). 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο παρατίθεται  το τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση για να 

απαντήσει στα 11 ερωτήματα, κατά σειρά, που αφορούν τα τρία στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για την πελατοκεντρικότητα της επιχείρησης. Τα πρώτα τέσσερα ερωτήματα 

αναφέρονται στο στοιχείο της πελατοκεντρικής στρατηγικής, τα επόμενα τέσσερα στην 

αρτιότητα των λειτουργιών και τα τελευταία στη πελατοκεντρική οργάνωση και 

κουλτούρα.  

* Στόχευση πελατών. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές στη 

στοχοποίηση των σημαντικότερων πελατών και στη μετέπεια επικοινωνία μαζί τους. 

Αυτές οι επιχειρήσεις τμηματοποιούν τους πελάτες σε πολλά επίπεδα και με τον τρόπο 

 
Άρτιες 

λειτουργίες 

 
Πελατο- 

κεντρική 

στρατηγική 

Πελατο- 

κεντρική 

οργάνωση και 

κουλτούρα 
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αυτό εξασφαλίζουν ότι οι οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες, ανταποκρίνονται 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τυ κάθε πελάτη. (Παράρτημα 2) 

* Προσαρμογή προσφορών. Μετά την στόχευση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσαρμόσουν τις προσφορές στις αγοραστικές ανάγκες και τις προτιμήσεις των 

πελατών.  

* Διατήρηση ετικετών στους ανταγωνιστές. Οι πελατοκεντρικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν μια διαδικασία ανάλυσης των ανταγωνιστών τους, ώστε να εξετάσουν τις 

επιδόσεις τους σε σχέση με τους τωρινούς και μελλοντικούς ανταγωνιστές τους και να 

προβούν στις ανάλογες στρατηγικές δράσεις. 

* Δημιουργία διαφοροποίησης και αξίας. Ο θεμέλιος λίθος στρατηγικής που πρέπει να 

έχουν οι πελατοκεντικές επιχειρήσεις είναι η κατανόηση στο γιατί οι πελάτες – στόχοι 

θέλουν να αγοράσουν από αυτές παρά από τους ανταγωνιστές τους. Άρα θα πρέπει να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε στρατηγικές διαφοροποίησης και προτάσεων 

δημιουργίας αξίας. 

* Αλληλεπίδραση με πελάτες. Η δημιουργία καναλιών αλληλεπίδρασης με κάθε τμήμα 

πελατών.π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις, e-mail, αγορές μέσω διαδικτύου κ.ά. Οι 

πελατοκεντρικές επιχειρήσεις προτιμούν κανάλια με διδιάστατες αλληλεπιδράσεις για να 

συλλέγουν πληροφορίες για τους πελάτες και να προσαρμόζουν τις προσφορές τους σε 

αυτούς. 

* Επιστροφή αξίας στους πελάτες. Με εκπτώσεις, εγγυήσεις, βελτιωμένες υπηρεσίες, 

βραβεία - δώρα, προσφορές με επιστροφή μετρητών, οι πωλητές να πωλούν αυτό που 

πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης κ.ά. 

* Χρήση τεχνολογίας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η τεχνολογία πληροφοριών 

αποτελεί σημαντική πηγή για δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις 

πελατοκεντρικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει οι πληροφορίες των πελατών να 
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ενσωματώνονται σε συστήματα βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ, ώστε εύκολα να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για αλληλεπίδραση με τους πελάτες και για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. 

* Καθιέρωση ανατροφοδότησης και γνώσης. Οι κορυφαίες πελατοκεντρικές επιχειρήσεις 

έχουν καθιερώσει συστήματα μέτρησης και ανατροφοδότησης με τα οποία ορίζουν την 

επιτυχία και συνεχώς βελτιώνουν τα κίνητρά τους. Συνήθως χρησιμοποιούν τηλεφωνικές 

γραμμές για προτάσεις και παράπονα. 

* Οργάνωση γύρω από τους πελάτες. Θα πρέπει να τροποποιήσουν την οργανωτική δομή 

τους και να την ευθυγραμμίσουν με τους πελάτες. Ακολουθεί η μετατροπή του 

οργανογράμματος μιας επιχείρησης που έχει σαν κέντρο της το προϊόν σε 

σεληνοκεντρική (Σχήμα 4). 

* Στάσεις και συμπεριφορές. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές των υπαλλήλων έχουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιχείρησης σε πελατοκεντρική. Οι υπάλληλοι θα 

πρέπει να επιδιώκουν το καλύτερο για τους πελάτες,  να τους αντιμετωπίζουν με 

ειλικρίνη επιθυμία βοήθειας και να ενστερνίζονται τους προβληματισμούς τους. 

Επιπλέον οι διοικήσεις θα πρέπει να επιβραβεύουν πελατοκεντρικές στάσεις και 

συμπεριφορές. 
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Σχήμα 4. Από προϊόντοκεντρικό σε πελατοκεντρικό οργανόγραμμα. 

 

2.7 Η πελατοκεντρική στρατηγική στον τομέα των επιχειρήσεων 

     Μια θεωρητική μελέτη για την για την ανάλυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής 

στο δημόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό δίνεται από το Nwankwo (1995). 

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη θα εκτιμηθουν τέσσερις κατηγορίες: α) ορισμός β) 

ευαισθησίας γ) μετρήσης και δ) υλοποίησης. Ο ορισμός σχετίζεται με το πως ο 

οργανισμός οραματίζεται τις ανάγκες των πελατών. Η ευαισθησία είναι ο βαθμός στον 

οποίο ένας οργανισμός μπορεί να ερμηνεύσει και να ανιχνεύσει το περιβάλλον του. Η 

μέτρηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει εφαρμογή και έλεγχο των στόχων και 

των σκοπών των πελατών και της αναμενόμενης απόδοσης. Η υλοποίηση αποτελεί τη 

μετάφραση της πελατροκεντρικής στρατηγικής στην πράξη. Η μελέτη του Nwankwo 
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αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όσους χαράσουν πολιτική σε μια επιχείριση. Η μελέτη 

οδηγεί έναν οργανισμό στην απόκτηση πελατοκεντρικού προφίλ, αποκαλύπτοντας εάν ο 

οργανισμός έχει χαμηλό ή υψηλό προσανατολισμό προς τους πελάτες του. Έτσι, οι 

οργανισμοί μπορούν να χαρακτηριστούν σαν εξωστρεφής ή εσωστρεφής στην κατηγορία 

‘ορισμού’, προληπτικοί ή αντιδραστικοί στην κατηγορία ‘ευαισθησία’, επίσημοι ή 

ανεπίσημοι στην κατηγορία ‘μετρήσεις’ και προσανατολισμένοι στη δράση ή στον 

αρχικό σκοπό στην κατηγορία ‘υλοποίηση’. 

           Ο Judd (2003) τόνισε πως το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα βασικά 

στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, καταλήγοντας στο ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα με τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους να μπορέσουν να 

γίνουν πιο πελατοκεντρικοί και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαμέσω της 

διαφοροποίησης και της μεταφοράς αξίας στον πελάτη.  

        Σε έρευνα που διεξήχθη βρέθηκε ότι η πελατοκεντρική στρατηγική έχει άμεση 

επίπτωση στη μάρκα (brand loyalty) και έμμεσες επιπτώσεις στην ικανοποίηση του 

πελάτη (customer satisfaction), στην αντιληπτή ποιότητα (perceived quality) και στις 

ενώσεις της μάρκας (brand association) (Ha, Joby John, 2010). Η σύνδεση της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής, της αντιλαμβανόμενη ποιότητας και της ικανοποίησης 

δημιουργεί μια σχέση που παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία συμπεριφοράς 

αφοσιωμένων πελατών στη μάρκα (Andreassen, 1994). Σε άλλη έρευνα φαίνεται πως το 

υψηλό επίπεδο πελατοκεντρικής στρατηγικής βελτιώνει την αντίληψη που έχει ο πελάτης 

για την ποιότητα (perceived quality) και στη συνέχεια τον οδηγεί στη διαδικασία λήψης 

απόφασης υπέρ της συγκεκριμένης μάρκας (Hennig-Thurau and Thurau, 2003). Τέλος, οι 

απόψεις του πελάτη για τη πελατοκεντρικότητα μιας φίρμας επιδρούν σημαντικά στα 

συνολικά επίπεδα της ικανοποίησης του πελάτη (customer satisfaction) (Krepapa, 

Berthon, Webb and Pitt, 2003). Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
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μάνατζερς θα πρέπει να εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες εξάγουν μια 

άποψη για την πελατοκεντρικότητα της φίρμας και να μην εστιάζουν μόνο στη μέτρηση 

της ικανοποίησης τους. (Ha, Joby John, 2010). 

         Σε έρευνα που διεξήχθη σε εστιατόρια βρέθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην 

πελατοκεντρική στρατηγική και στην οικονομική απόδοση. Σύμφωνα με αυτή την 

έρευνα προέκυψε το μοντέλο κατά το οποίο ο προσανατολισμός στην εκπαίδευση και η 

διαδικασία πληροφόρησης από τους πελάτες αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα της  αλλά και την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων 

(CRM).(Byeong Yong Kim, 2008) (Σχήμα 5). 

Πελατοκεντρική             Μηχανισμοί                    Απόσοση διαχείρισης πελατειακών  

 στρατηγική                     μάνατζμεντ                                          σχέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Το μοντέλο της πελατοκεντρικής διαδικασίας 

 

Οι Stock και Hoyer (2005), χρησιμοποιήσαν δείγμα 1305 πωλητών για να εξετάσουν πως 

οι πελατοκεντρικές στάσεις και συμπεριφορές μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση 

του πελάτη. Από τα ευρήματά τους προέκυψε ότι η πελατοκεντρική στάση και η 

πελατοκεντρική συμπεριφορά έχουν θετική επιρροή στην ικανοποίηση του πελάτη, με 

την πελατοκεντρική στάση να έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα αφού θα ισχυροποιήσει τη 

μακροχρόνια επιτυχία της πελατοκεντρικής στρατηγικής. Επίσης, η πελατοκεντρική 

Προσανατο- 

Ισμός στην 
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Συμπερά- 
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σχέση στάσης – συμπεριφοράς είναι ισχυρότερη όταν οι πωλητές είναι αυτόνομοι και 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενώ η σχέση είναι αδύναμη όταν δεν υπάρχει εργασιακή 

αυτονομία. 

2.8 Η πελατοκεντρική στρατηγική στον αθλητικό τομέα  

 

       Οι  πελατοκεντρικές προσεγγίσεις στο χώρο του αθλητισμού δεν έχουν ερευνηθεί 

αρκετά. Ένας ορισμός δίνεται από τους Bristow και Schneider (2006), όπου ορίζουν σαν 

πελατοκεντρική στρατηγική προς τους φιλάθλους, το βαθμό στον οποίο ένας 

επαγγελματικός αθλητικός οργανισμός αναλαμβάνει δράσεις και παίρνει αποφάσεις με 

βάση τις ανάγκες των φιλάθλων καθώς και τους στόχους του οργανισμού. Η έρευνα των 

Bristow και Schneider (2006), αποτελεί τη μοναδική έρευνα μέτρησης της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής στον αθλητισμό. Η διαφορά της με τη δική μας είναι ότι 

εξετάζει το βαθμό εφαρμογής πελατοκεντρικής στρατηγικής από τη σκοπιά του 

φιλάθλου και όχι από αυτή των στελεχών. 

     Οι ίδιοι στο άρθρο τους χρησιμοποιούν μια πολυδιάστατη κλίμακα που ονομάζεται 

Sports Fan Orientation Scale (SFOS). Η χρήση της πραγματοποιήθηκε σε φιλάθλους 4 

ομάδων του MLB, ώστε να διαπιστωθεί πόσο πελατοκεντρικές είναι συνολικά οι 

επαγγελματικές αθλητικές ομάδες τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων απάντησαν 

συμφωνούσαν ότι οι επαγγελματικές αθλητικές ομάδες τους ήταν “κάπως” 

πελατοκεντρικές. Επίσης, παρατηρήθηκε άμεση σχέση του της αφοσίωσης των φιλάθλων 

στην ομάδα με τις απόψεις τους για εφαρμογή πελατοκεντρικών στρατηγικών από αυτή. 

Οι λιγότερο αφοσιωμένοι φίλαθλοι, βαθμολόγησαν την ομάδα ως λιγότερο 

πελατοκεντρική σε αντίθεση με τους φανατικούς (παθιασμένους) φιλάθλους. 

       Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη κλίμακα αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια να 

αξιοποιήθουν από το χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού για την δημιουργία 
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στρατηγικών που θα προσεγγίζουν πελάτες – φιλάθλους. Ορισμένες γνωστές πρακτικές 

σύμφωνα με τους Bristow και Schneider (2006), που χρησιμοποιούν τα στελέχη για να 

βελτιώσουν την πελατοκεντρικότητα της αθλητικής επαγγελματικής ομάδας “στα μάτια” 

του φιλάθλου είναι: 

 η προσφορά άνετου και κοντινού στην εγκατάσταση πάρκινγκ 

 ο μειωμένος χρόνος αναμονής για εισιτήριο ή για την έξοδο από την εγκατάσταση 

 οι προσφορές σε εισιτήρια ώστε να ικανοποιούνται οι φίλαθλοι όλων των εισοδηματικών 

επιπέδων 

 η διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των φιλάθλων κατά τη διάρκεια 

άσχημων καιρικών φαινωμένων. 

 να δίνει αξία στα χρήματα που ξοδεύει ο φίλαθλος είτε για υπηρεσίες είτε για προϊόντα. 

 η διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων στις κερκίδες και στο πάρκινγκ 

 η παροχή προωθητικών εκπτώσεων ή/και events για να επιβραβευτούν οι φίλαθλοι που 

βρίσκονται στο γήπεδο. 

 η δημιουργία ενός ευχαριστήριου event προς τους φιλάθλους στο τέλος της χρονιάς. 

 η παροχή πρόσβασης των φιλάθλων (ειδικά των νεότερων) στους αθλητές. 

 η ενθάρρυνση του κοινωνικού ρόλου των αθλητών.  

     Η πελατοκεντρική στρατηγική δημιουργήθηκε από την αναγκαιότητα ικανοποίησης 

των πελατών, οι οποίοι υπολογίζουν α) τα ατομικά κίνητρα που έχουν από την 

παρακολούθηση αθλημάτων και β) το σύστημα αξιών τους (Arora, 1982; Pons, Mourali 

and Nyeck, 2006). Αυτές οι δυο τάσεις επιτρέπουν τη πρόβλεψη της συμπεριφοράς σε 

αθλητικά πλαίσια  η οποία επιτρέπει το διαχωρισμό ανάμεσα σε όσους απλά 

διασκεδάζουν βλέποντας αγώνες και σε αυτούς που θεωρούν τα αθλητικά γεγονότα 

σημαντικό μέρος της ζωής τους (Trail and James, 2001). Όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι 



ΣΠΑΡΤΗ  ΜΑΙΟΣ 2016                                                           36 

 

παρακολουθούν τα αθλήματα αδιαφορώντας για την εμπλοκή τους, τη γνώση ή τα 

κίνητρα που αποκτούν, έχουν μια τάση προς τον αθλητισμό (Palmer and Plewa, 2009). 

       Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο των Guest and Taylor (1999), 

οι τοπικές αρχές που οργανώνουν δραστηριότητες αναψυχής ακολουθώντας τη 

περιγραφή του Kotler και Andreassen (1991) για τον “πελατοκεντρικό οργανισμό” θα 

πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια να υπηρετήσουν και να ευχαριστήσουν τις ανάγκες 

και τα θέλω των πελατών και των δημοτών με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στην ίδια έρευνα προκύπτει το πρόβλημα της σημαντικού αριθμού των 

παρόχων δημόσιας αναψυχής που αναφέρουν τον προϋπολογισμό σαν την αιτία για τη μη 

εκπλήρωση των αναγκών των πελατών παρά την επαναπροσέγγιση του προϋπολογισμού 

για την εκπλήρωση των προτιμήσεων τους. Επίσης υπάρχει μια ασυνέπεια μεταξύ των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους αναψυχείς να εμπλέκουν τους λήπτες 

υπηρεσιών στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, και των απόψεων για την αξία 

αυτών των μεθόδων. 

        Πρόσφατες έρευνες έχουν δημιουργήσει εννοιολογικά και έχουν ισχυροποιήσει 

εμπειρικές γνώσεις στις ατομικές πελατοκεντρικές προσεγγίσεις με κατεύθυνση τον 

αθλητισμό, δηλαδή της κοινωνικοποίησης, της συγκίνησης και της γνώσης (Pons, 

Mourali and Nyeck, 2006). Αυτές οι προσεγγίσεις επιτρέπουν τη πρόβλεψη της 

καταλανωτικής συμπεριφοράς των αθλητικών καταναλωτών. (Hirschman, 1984; Pons, 

Mourali and Nyeck, 2006). 

      Πρέπει όμως, να δωθεί αρκετή σημασία από τους μάνατζερς και στο ότι οι πελάτες 

των αθλητικών υπηρεσιών προσδοκουν περισσότερα για την ποιότητα υπηρεσιών από 

όσα αυτοί λαμβάνουν. Αυτό συμπεραίνεται από του Howat et al. (1996) σε πελάτες 15 

κέντρων αναψυχής στην Αυστραλία; από τον Theodorakis et al. (2001) σε θεατές του 

επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα; και από το Willliams 
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(1998) σε πελάτες αθλητικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναψυχής στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

       Τα τελευταία χρόνια η πλειονότητα των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των 

αθλητικών, έχει συμβάλλει στη δημιουργία πιο απαιτητικών πελατών. Οι αυξημένες 

προσδοκίες από τις αθλητικές υπηρεσίες έχουν οδηγήσει τα στελέχη να εστιάσουν στους 

πελάτες το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση του πελάτη να έχει πρωτεύοντα 

ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών  (Robinson, 1995, 1999).  

       Οι αθλητικές υπηρεσίες βοηθούν τα στελέχη να βγάλουν κρίσιμα συμπεράσματα για 

τη συμπεριφορά των πελατών. Η γνώση για το τι προσδοκούν οι πελάτες καθώς και το 

επίπεδο των προσδοκιών τους θα επιτρέψει στα στελέχη να καθορίσουν το αποδεκτό 

επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν (Robledo, 2001; Parasuraman et al., 

1985). 

 Όπως δηλώνει ο Robinson (2006), οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους παροχείς υπηρεσιών. 

Πρώτον η ενασχόληση με τις αθλητικές δραστηριότητες είναι προαιρετική και για 

αυτόμπορεί να θεωρηθεί ως μια πολυτέλεια. Δευτερον, οι πελάτες εμπλέκονται με 

αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους και τρίτον 

συχνά υπάρχει συναισθηματικό “δέσιμο” με τις αθλητικές δραστηριότητες ενός 

αθλητικού οργανισμού που εκφράζεται είτε με την υποστήριξη μιας αθλητικής ομάδας, 

είτε με την εγγραφή σε κάποιο σύλλογο έιτε με τον αθλητισμό για την βελτίωση της 

υγείας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία  μεγάλων 

προσδοκιών από τους αθλητικούς οργανισμούς σε αντίθεση με άλλους φορείς παροχής 

υπηρεσιών. (Kim & Kim, 1995) 

   Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί ερευνητές της συμπεριφοράς του αθλητικού 

καταναλωτή έχουν προσπαθήσει να εφαρμόσουν τις ιδέες και τις τεχνικές της ποιότητας 
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υπηρεσιών και της ικανοποιήσης του πελάτη στον αθλητισμό  (Howat, et al., 1999; Kim 

& Kim, 1995; McDonald et al., 1995; Theodorakis et al., 2001). Ενώ άλλοι έχουν 

παρουσιάσει έρευνες σχετικά με τις απόψεις  του πελάτη  (Alexandris, et al., 2004; 

Burns, et al., 2003; Crompton & Mackay, 1989). Οι περισσότερες από τις δημοσιευμένες 

μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον καθορισμό τι σημαίνει ποιότητα υπηρεσιών προς τους 

πελάτες και στην ανάπτυξη στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

πελατών. Ωστόσο, είναι πολύ περιορισμένες οι προσπάθειες στη διερεύνηση του ρόλου 

της ποιότητας υπηρεσιών στη διατήρηση των πελατών  (Alexandris, et al., 2001). 

Παραδείγματα  δημοσιευμένων μελετών είναι οι QUESC από τους Kim και Kim (1995), 

ο μηχανισμός CERM  από τους Howat, et al. (1999) στο πλαίσιο μελέτης των αθλητικών 

σωματείων στην Αυστραλία, το REQUAL που αναπτύχθηκε από Crompton και MacKay 

(1989) και αναφέρεται στον τομέα παροχής αθλητικών υπηρεσιών, και η TEAMQUAL 

(McDonald et al., 1995) που αναφέρεται στη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

στον επαγγελματικό αθλητισμό. 

          Τα στελέχη εστιάζουν στην ικανοποίηση του πελάτη και στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αθλητική βιομηχανία αποτελεί έναν τομέα όπου ο πελάτης 

καταναλώνει πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Οι Javadein et.al. (2008), πραγματοποίησαν 

έρευνα σε χρήστες αθλητικών υπηρεσιών για να εξετάσουν πως οι αντιλήψεις των 

πελατών για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται επιδρούν στην αφοσίωση τους στον 

αθλητικό οργανισμό που προσφέρει την υπηρεσία. Σύμφωνα με την έρευνα δεν υπάρχει 

άμεση σχέση της ποιότητας και της ικανοποίησης με την αφοσίωση.  Το κλειδί για τη 

δημιουργία και διατήρηση πελατών φαίνεται είναι η δέσμευση και η εμπιστοσύνη που 

παρέχει μια αθλητική επιχείρηση στους πελάτες της.  Η δέσμευση και η εμπιστοσύνη 

μπορεί να δημιουργηθεί από την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών, η ικανοποίηση, η 
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δέσμευση και η εμπιστοσύνη κάνει τους πελάτες δημιουργούν μια θετική στάση με 

μεγάλη πιθανότητα ο καταναλωτής να προτείνει την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε 

τρίτους. Συστήνοντας τον σύλλογο ή το αθλητικό κέντρο αυξάνεται η επιθυμία 

επαναχρησιμοποίησης, γεγονός που ενισχύει την αφοσίωση προς την συγκεκριμένη 

αθλητική υπηρεσία. Έτσι, τα στελέχη θα πρέπει να σχεδιάσουν προγράμματα που 

αυξάνουν την πιθανότητα των καταναλωτών να τα συστήσουν σε άλλους. Προγράμματα 

παροχής κινήτρων (δωρεάν εισιτήρια ή ειδικές εκπτώσεις ή να φέρει ένα φίλο στα 

προγράμματα του συλλόγου) ή διαφήμιση που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να 

συστήνουν την παρεχόμενη αθλητική υπηρεσία είναι το μυστικό για τη δημιουργία και 

διατήρηση των πελατών (Javadein et. al., 2008). 

 Μερικά κίνητρα που ωθούν την αθλητική κατανάλωση είναι: οικονομικά, η 

εξωστρέφεια, η αυτοεκτίμηση, απελευθέρωση από τα προβλήματα της καθημερινότητας, 

η διασκέδαση, η αισθητική που προσφέρει, η κοινωνικοποίηση και οι ανάγκες της 

οικογένειας (Funk, Mahony and Ridinger, 2002).   
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ΜΕΡΟΣ II 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

3.1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.2 Δείγμα  
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από τους φιλάθλους των ΠΑΕ και ειδικότερα 

ομάδων της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας ποδοσφαίρου . Το μέγεθος του 

δείγματος ανήλθε σε 200 φιλάθλους ανά αγώνα για κάθε Π.Α.Ε., σύνολο 800 

φίλαθλοι. Η επιλογή των ομάδων πραγματοποιήθηκε βάσει του μεγέθους του 

γεωγραφικού διαμερίσματος και της ιστορίας και δημοτικότητάς της ομάδας 

ποδοσφαίρου.Στην Αττική οι δημοφιλέστερες ομάδες είναι ο Ολυμπιακός και ο 

Παναθηναϊκός (Focus Bari, 2010) και Πανιώνιος και Ατρόμητος που είναι δύο 

ομάδες της αττικής με μεγάλο αριθμό φιλάθλων.Η συλλογή δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία πρόσφεραν τη δυνατότητα 

για συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τη στάση, τη γνώμη, τα πιστεύω, τη 

γνώση, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, και γενικώς διάφορα περιγραφικά μεγέθη 

για τους φιλάθλους των 4 κορυφαίων Π.Α.Ε που αγωνίζονται στο Ελληνικό 

Πρωτάθλημα την αγωνιστική σεζόν 2014 – 2015 σχετικά με την πελατοκεντρική 

στρατηγική των ομάδων που υποστήριζαν.   
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3.3 Διαδικασία  
 Για την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε η επιλογή ενός αγώνα της 

κάθε ομάδας ως γηπεδούχου. Προκειμένου κάθε φίλαθλος να έχει ίσες πιθανότητες να 

συμπεριληφθεί στο τελικό δείγμα χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας τυχαίων αριθμών μέσω 

της επιλογής των θέσεων των φιλάθλων της γηπεδούχου Π.Α.Ε., πριν από τη έναρξη του 

κάθε αγώνα. Η αναγνώριση των θέσεων και των ατόμων πραγματοποιούνταν με την 

έναρξη του αγώνα και η προσέγγιση των ατόμων έγινε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

αγώνα. Στην περίπτωση που οι επιλεγμένες θέσεις ήταν κενές, ή ο φίλαθλος αρνούνταν 

να συμμετάσχει στην έρευνα, προσεγγίζονταν η αμέσως επόμενη θέση.  

3.4 Ερωτηματολόγιο  
 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δημιουργήθηκε από τον  Richard Whiteley (1991) και 

επικεντρώνεται στη πελατοκεντρική στρατηγική των επιχειρήσεων. Το ερωτηματολόγιο 

μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από ερευνητική επιστημονική ομάδα, που την 

αποτελούσαν καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη των επαγγελματικών ομάδων 

ποδοσφαίρου  Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας, ώστε να ανταποκρίνεται στην 

συγκεκριμένη έρευνα και να  μπορούν να ανταπεξέλθουν οι φίλαθλοι των Π.Α.Ε. Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο, να διερευνήσει με τη χρήση 5-βάθμιας 

κλίμακας Likert την πελατοκεντρική στρατηγική στον επαγγελματικό αθλητισμό στην 

Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα  τις περιπτώσεις των 4 .Π.Α.Ε στις οποίες αναφερθήκαμε 

παραπάνω. 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε μέσω του συντελεστή Cronbach α (α) και 

βρέθηκε πολύ υψηλή : α = .99. Επιπρόσθετα η κλίμακα «ικανοποίηση» εμφανίζει επίσης 

υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (α = .98).  
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Ο δείκτης εσωτερικής εγκυρότητας, του οργάνου μέτρησης εκτιμήθηκε από μια ομάδα 

ειδικών στους τομείς του αθλητικού μάρκετινγκ,  της αθλητικής διοίκησης, της 

διοικητικής/επιχειρησιακής έρευνας, και από επαγγελματίες του αθλητισμού. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή η οποία γνωστοποιεί στους φιλάθλους  

το σκοπό της παρούσας έρευνας, ενώ παράλληλα τους παροτρύνει  να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια, τονίζοντας την εξασφάλιση της ανωνυμίας τους και τους 

ευχαριστεί για τη συμμετοχή τους.  

Το κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 7 υποενότητες 40 ερωτήσεων – 

διαπιστώσεων με τις πέντε πρώτες υποενότητες να εξετάζουν τον πελατοκεντρικό 

χαρακτήρα των ΠΑΕ. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων διατυπώνονται σε 5-βάθμια 

κλίμακα Likert από το 1 έως 5 (1=Καθόλου έως 5=Σε πολύ μεγάλο βαθμό).  

 Οι επτά υποενότητες μελετάνε για τις ΠΑΕ τους εξής παράγοντες: 1) την 

πελατοκεντρικότητα του οράματος και της αποστολής (7 ερωτήσεις), 2) την 

εξυπηρέτηση που παρέχεται  στους φιλάθλους (5 ερωτήσεις), 3) την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των φιλάθλων (4 ερωτήσεις), 4) τη χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών 

στους φιλάθλους (7 ερωτήσεις), 5) την αποτελεσματική προσέγγιση των φιλάθλων (4 

ερωτήσεις), 6) τις αρμοδιότητες - τις ικανότητες - την ενδυνάμωση του προσωπικού (7 

ερωτήσεις) και 7) τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/ προϊόντων (6 

ερωτήσεις). 

 Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν 

στα δημογραφικά στοιχεία των φιλάθλων και συγκεκριμένα α) το μορφωτικό τους 

επίπεδο β) το γεωγραφική περιοχή στην οποία ζουν και γ) το είδος εισιτηρίου που 

κατέχουν, δ) την εισοδηματική τους κατάσταση. Επίσης, περιλαμβάνει 10 δείκτες 

ικανοποίησης των φιλάθλων από την επίδοση της Π.ΑΕ., σε σχέση με: α) την Διοίκηση 

της Π.Α.Ε, β)τη Στρατηγική της Π.Α.Ε,  γ) την Εξυπηρέτηση, δ) την Ασφάλεια και ε) την 
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Υγιεινή στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στ) τη Στρατηγική Μάρκετινγκ της Π.Α.Ε, ζ) την 

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών εντός της αθλητικής Εγκατάστασης,  η) την 

Επίτευξη των στόχων της Π.Α.Ε., θ) τα οικονομικά αποτελέσματα της Π.Α.Ε., και ι) την 

Διεκδίκηση & αξιολόγηση Χορηγιών της Π.Α.Ε. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 

διατυπώνονται σε 5-βάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως 5 (1=Καθόλου έως 5=Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό). 
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3.5 Στατιστική επεξεργασία 

 

Στατιστική ανάλυση  

 Η στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων έγινε με την χρήση του 

στατιστικού προγράμματος ανάλυσης δεδομένων SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences v.17.0).  

 Η περιγραφική στατιστική περιλαμβάνει τους δείκτες κεντρικής τάσης όπως 

μέτρηση συχνότητας, μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων της βαθμολογίας των 

απαντήσεων σε κάθε μία ερώτηση των πέντε παραγόντων πελατοτοκεντρικής 

στρατηγικής, στους παράγοντες τις ενδυνάμωσης των εργαζομένων και της συνεχούς 

βελτίωσης προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και στους δείκτες ικανοποίησης των φιλάθλων.   

Βάσει του συντελεστή συσχέτισης Pearson,  διερευνήθηκε αν υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στο συνολικό βαθμό πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ (που 

περιλαμβάνει πέντε παράγοντες: 1) του οράματος και της αποστολής, 2) της 

εξυπηρέτησης των φιλάθλων 3) της αντιμετώπισης των προβλημάτων των φιλάθλων 4) 

της πληροφόρησης προς τους φιλάθλους και 5) την προσέγγιση στους φιλάθλους) με:  

1. Το βαθμό συνεχούς βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών. 

2. Το βαθμό ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων.  

3. Το συνολικό βαθμό ικανοποίησης των φιλάθλων από την επίδοση των ΠΑΕ 

(που περιλαμβάνει τους δέκα δείκτες ικανοποίησης που σχετίζονται: με την 

Διοίκηση της Π.Α.Ε, τη Στρατηγική της Π.Α.Ε, την Εξυπηρέτηση, την ασφάλεια 

και την υγιεινή στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τη Στρατηγική Μάρκετινγκ της 

Π.Α.Ε, την Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών εντός της αθλητικής 

Εγκατάστασης,  την Επίτευξη των στόχων της Π.Α.Ε., τα οικονομικά 

αποτελέσματα της Π.Α.Ε., την Διεκδίκηση & αξιολόγηση Χορηγιών της 

Π.Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις των ερωτήσεων όπου οι ομάδες ήταν περισσότερες από δύο 

(ομάδα) ο στατιστικός έλεγχος έγινε με τη διαδικασία της ανάλυσης διακύμανσης 

ANOVA για την μελέτη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην αξιολόγηση του 

συνολικού βαθμού πελατοκεντρικής στρατηγικής. 
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ΜΕΡΟΣ III 

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε η επιλογή ενός αγώνα της 

κάθε ομάδας ως γηπεδούχου. Προκειμένου κάθε φίλαθλος να έχει ίσες πιθανότητες να 

συμπεριληφθεί στο τελικό δείγμα χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας τυχαίων αριθμών μέσω 

της επιλογής των θέσεων των φιλάθλων της γηπεδούχου Π.Α.Ε., πριν από τη έναρξη του 

κάθε αγώνα. Η αναγνώριση των θέσεων και των ατόμων πραγματοποιούνταν με την 

έναρξη του αγώνα και η προσέγγιση των ατόμων έγινε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

αγώνα. Στην περίπτωση που οι επιλεγμένες θέσεις ήταν κενές, ή ο φίλαθλος αρνούνταν 

να συμμετάσχει στην έρευνα, προσεγγίζονταν η αμέσως επόμενη θέση.  

 

4.2 Δημογραφικά στοιχεία φιλάθλων 

Κοινωνικό  – Δημογραφικό προφίλ δείγματος 

 

 Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία που απεικονίζονται στο διάγραμμα ενα οι 

φίλαθλοι που συμμετείχαν στην έρευνα μοιράζονται ισόποσα σε τέσσερεις ομάδες: 

Ολυμπιακός (25.0%), Παναθηναϊκός (25.0%), Πανιώνιος (25.0%) και Ατρόμητος 

(25.0%).  

Ομάδες φιλάθλων  

  Συχνότητα % Valid Percent Cumulative Percent 

 ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 25,0 25,0 25,0 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 25,0 25,0 50,0 

ΠΑΝΑΘΙΝΑΙΚΟΣ 200 25,0 25,0 75,0 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 25,0 25,0 100,0 

Total 800 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΜΑΔΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
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Διάγραμμα 1: ΟΜΑΔΕΣ 

 

Περιοχή διαμονής φιλάθλων  

  Συχνότητα % Valid Percent Cumulative Percent 

 Βόρεια Προάστια 89 11,1 11,1 11,1 

Νότια Προάστια 219 27,4 27,4 38,5 

Δυτικά Προάστια 275 34,4 34,4 72,9 

Ανατολικά Προάστια 217 27,1 27,1 100,0 

Total 800 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
Διάγραμμα 2:ΠΕΡΙΟΧΗ 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλάθλων ήταν από τα δυτικά 

προάστια με ποσοστό 34,38% ,νότια με 27,38% . Ακλουθούν τα ανατολικά με 27,13% 

και τέλος τα βόρεια με 11,13%. 
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Μορφωτικό  επίπεδο φιλάθλων   

  Συχνότητα % Valid Percent Cumulative Percent 

 Γυμνασιακές σπουδές 73 9,1 9,1 9,1 

Λυκειακές σπουδές 581 72,6 72,6 81,8 

Πανεπιστημιακός τίτλος 120 15,0 15,0 96,8 

Μεταπτυχιακός τίτλος 23 2,9 2,9 99,6 

Διδακτορικός τίτλος 1 ,1 ,1 99,8 

Άλλο 2 ,3 ,3 100,0 

Total 800 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 

Διάγραμμα 3:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 1, από το 

σύνολο των 800 ερωτηθέντων, οι περισσότεροι με ποσοστό 72.6% είναι απόφοιτοι 

Λυκείου. Ακολουθούν τα άτομα με Πανεπιστημιακές σπουδές (15.0%) και αυτοί που 

έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο (9.1%). Μόλις το 2.9% έχει μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, το 0.13% διδακτορικό δίπλωμα, ενώ δύο άτομα έχουν δώσει την απάντηση 

άλλο.  
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

  Συχνότητα  % Valid Percent Cumulative Percent 

 0 € – 12.000 € 687 85,9 86,0 86,0 

12.001€ – 20.000 € 94 11,6 11,6 97,6 

20.001 € - 30.000 € 14 1,9 1,8 99,4 

50.001 € - 80.000 € 3 ,4 ,4 99,7 

80.001 € και πάνω 2 ,3 ,3 100,0 

Total 800 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ% 

 
Διάγραμμα 4:ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (85.9%) αποτελείται από άτομα με χαμηλό ετήσιο 

εισόδημα (0-12000 ευρώ). To 11.6% δηλώνει εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, το 

7.8% μεταξύ 20.001-30.000 ευρώ, το 0.4% μεταξύ 50.001 – 80.000 ευρώ και το 0.3% 

από 80.001 ευρώ και άνω (βλ. διάγραμμα 2).  
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Είδος εισιτήριων  φιλάθλων  

  Συχνότητα  % Valid Percent Cumulative Percent 

 Διαρκείας 95 11,9 11,9 11,9 

Μεμονωμένο 705 88,1 88,1 100,0 

Total 800 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 

 
 
Διάγραμμα 5: ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  

 

Από την άλλη σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγράμματος 4, το μεγαλύτερο μέρος 

του δείγματος (88.13%) είναι κάτοχοι μεμονωμένου εισιτηρίου ενώ μόλις το 11.88% 

έχουν εισιτήριο διάρκειας.  
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Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ 

 

Όραμα και Αποστολή  

Αναφορικά με την πρώτη κλίμακα της Πελατοκεντρικής Στρατηγικής των ΠΑΕ που 

αφορά στο Όραμα και την Αποστολή, παρατηρείται από τα στοιχεία του πίνακα 6 ότι οι 

απαντήσεις των φιλάθλων είναι θετικές (κατά μέσο όρο κοντά στην απάντηση «σε 

μεγάλο βαθμό»). Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι ΠΑΕ που εξετάζονται φαίνεται να έχουν 

καλά προσδιορισμένα τόσο όραμα όσο και αποστολή. Ενδεικτικά για τις δηλώσεις «Η 

ιδέα της δημιουργίας ικανοποιημένων φιλάθλων είναι κυρίαρχος στόχος», 

«Προτεραιότητα της Π.Α.Ε. αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των φιλάθλων…», 

«Η εστίαση στους φιλάθλους αποτελεί κύριο παράγοντα εξέλιξης των στελεχών Π.Α.Ε», 

«Η Π.Α.Ε. είναι απόλυτα δεσμευμένη με την ιδέα της ποιότητας», οι απαντήσεις είναι 

ιδιαίτερα θετικές . 

 

Πίνακας 6: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Όραμα και Αποστολή)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Η ιδέα της δημιουργίας ικανοποιημένων φιλάθλων 

είναι κυρίαρχος στόχος της Π.Α.Ε 

800 2 5 3,70 0,802 

Ακολουθεί η Π.Α.Ε. την αρχή «Κάνε κάθε 

δραστηριότητα σωστά εξαρχής» ώστε να 

προλαμβάνουμε την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων 

800 2 5 3,68 0,899 

Τα στελέχη αποδεικνύουν με την πράξη τους ότι η 

ικανοποίηση των φιλάθλων είναι σημαντικός 

στόχος 

800 1 5 3,69 0,986 

Ο στόχος της Π.Α.Ε. είναι να υπερβαίνει των 

προσδοκιών των φιλάθλων της σε ζητήματα που 

τους ενδιαφέρουν περισσότερο 

800 1 5 3,67 0,957 

Η εστίαση στους φιλάθλους αποτελεί κύριο 

παράγοντα εξέλιξης των στελεχών Π.Α.Ε.  

800 1 5 3,72 0,900 

Η Π.Α.Ε. είναι απόλυτα δεσμευμένη με την ιδέα 

της ποιότητας 

800 1 5 3,74 0,949 

Προτεραιότητα της Π.Α.Ε. αποτελεί η 

εξυπηρέτηση των αναγκών των φιλάθλων της και 

όχι η εξυπηρέτηση των δικών της εσωτερικών 

αναγκών 

800 1 5 3,74 0,946 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Εξυπηρέτηση φιλάθλων  

 

Αναφορικά με την δεύτερη κλίμακα της Πελατοκεντρικής Στρατηγικής των ΠΑΕ 

που αφορά στον βαθμό εξυπηρέτησης των φιλάθλων, παρατηρείται από τα στοιχεία του 

πίνακα 7 ότι οι απαντήσεις των φιλάθλων είναι θετικές (κατά μέσο όρο κοντά στην 

απάντηση «σε μεγάλο βαθμό»). Και για τις πέντε προτάσεις που εξετάζουν την 

εξυπηρέτηση και αναφέρονται σε θέματα πώληση προϊόντων, διαφημιστικές και 

προωθητικές ενέργειες, πληροφόρηση, πρωτοπορία οι απαντήσεις είναι κατά μέσο όρο 

γύρω από την τιμή 3,6-3,7. 

        

 

 
Πίνακας 7: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Εξυπηρέτηση φιλάθλων)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 

 

 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Όσο αφορά στην πώληση προϊόντων / υπηρεσιών 

προς τους φιλάθλους , ο ρόλος Π.Α.Ε. είναι να τους 

συμβουλεύει και να συνεργάζεται  μαζί τους 

800 1 5 3,63 0,821 

Στις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες η 

Π.Α.Ε., αποφεύγει να υπόσχεται περισσότερα από 

όσα μπορεί να προσφέρει 

800 1 5 3,62 0,918 

Η Π.Α.Ε. γνωρίζει ποια χαρακτηριστικά των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της, οι φίλαθλοι της 

εκτιμούν περισσότερο 

800 1 5 3,63 0,986 

Η πληροφόρηση από τους φιλάθλους 

χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό των προϊόντων και 

των υπηρεσιών που προσφέρει 

800 1 5 3,63 0,955 

Η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός αγωνίζεται για να είναι  

ηγέτης – πρωτοπόρος στον κλάδο της 

800 1 5 3,68 1,005 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Αντιμετώπιση προβλημάτων  

Αναφορικά με την τρίτη κλίμακα της Πελατοκεντρικής Στρατηγικής των ΠΑΕ που 

αφορά στον βαθμό αντιμετώπισης προβλημάτων των φιλάθλων, παρατηρείται από τα 

στοιχεία του πίνακα 8 ότι οι απαντήσεις των φιλάθλων είναι περισσότερο μέτριες (κατά 

μέσο όρο κοντά στην απάντηση «σε μέτριο βαθμό»). Αυτό σημαίνει ότι οι ΠΑΕ δίνουν 

μικρότερη έμφαση στην διάσταση αυτή. Η πιο αρνητική απάντηση είναι για την δήλωση 

«Καταγράφει, παρακολουθεί και ελέγχει τα παράπονα των φιλάθλων» (Μ.Ο. = 3.3) . 

 

                        

.      

Πίνακας 8: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Αντιμετώπιση προβλημάτων)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Καταγράφει, παρακολουθεί και ελέγχει τα 

παράπονα των φιλάθλων 

800 1 5 3,33 0,861 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ζητάει από τους 

φιλάθλους να της δώσουν  ανατροφοδότηση 

(feedback) για την ικανοποίηση τους από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες 

800 1 5 3,44 0,869 

Τα παράπονα των φιλάθλων αναλύονται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα με σκοπό να αναγνωριστούν 

προβλήματα σχετικά με την ποιότητα 

800 1 5 3,48 0,888 

Εξευρίσκει και αφαιρεί εσωτερικές διαδικασίες και 

συστήματα που δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία 

στους φιλάθλους της 

800 1 5 3,52 0,885 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Χρήση και Κοινοποίηση Πληροφοριών στους Φιλάθλους 

 

Αναφορικά με την τέταρτη κλίμακα της Πελατοκεντρικής Στρατηγικής των ΠΑΕ 

που αφορά στον βαθμό χρήσης και κοινοποίησης πληροφοριών στους φιλάθλους, οι 

απαντήσεις είναι μέτριες προς θετικές (κατά μέσο όρο κοντά στην απάντηση «σε μέτριο 

βαθμό»). Αυτό σημαίνει ότι οι ΠΑΕ δίνουν σχετικά μικρή έμφαση στην κοινοποίηση 

πληροφοριών. Οι ποιο μέτριες απαντήσεις είναι για τις δηλώσεις «Καταλαβαίνει 

ξεκάθαρα τι προσδοκούν οι φίλαθλοι της» (Μ.Ο. = 3.4) και «Τα ανώτερα στελέχη της 

Π.Α.Ε. έχουν συχνή επαφή με τους φιλάθλους» (Μ.Ο. = 3.4) . 

 
Πίνακας 9: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Χρήση και Κοινοποίηση Πληροφοριών στους 

Φιλάθλους)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 

 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Γνωρίζει η Π.Α.Ε. πως οι φίλαθλοί της  ορίζουν την 

έννοια της ποιότητας.               

800 2 5 3,52 0,755 

Παρέχει ευκαιρίες στα στελέχη της σε όλη την 

ιεραρχία, να συναντά και να συνεργάζεται με τους 

φιλάθλους 

800 1 5 3,55 0,751 

Καταλαβαίνει ξεκάθαρα τι προσδοκούν οι φίλαθλοι 

της 

800 2 5 3,42 0,915 

Παρέχει πληροφόρηση ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα στους φιλάθλους η οποία συμβάλλει 

στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών 

800 2 5 3,45 0,893 

Τα διευθυντικά στελέχη της, καταλαβαίνουν 

πλήρως τις απαιτήσεις των φιλάθλων 

800 1 5 3,47 0,866 

Στο εσωτερικό της Π.Α.Ε, όλοι συμφωνούν για το 

ποιος είναι ο ''πραγματικός'' φίλαθλός της 

800 1 5 3,50 0,891 

Τα ανώτερα στελέχη της Π.Α.Ε. έχουν συχνή επαφή 

με τους φιλάθλους 

800 1 5 3,42 0,934 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Προσέγγιση φιλάθλων  

 

Για την πέμπτη κλίμακα της Πελατοκεντρικής Στρατηγικής των ΠΑΕ που αφορά 

στον βαθμό προσέγγισης των φιλάθλων, οι απαντήσεις είναι μέτριες (κατά μέσο όρο 

κοντά στην απάντηση «σε μέτριο βαθμό»). Αυτό σημαίνει ότι οι ΠΑΕ εφαρμόζουν 

στρατηγικές που προσεγγίζουν σε μέτριο βαθμό τους φιλάθλους. Οι ποιο μέτριες 

απαντήσεις είναι για τις δηλώσεις «Διευκολύνει τους φιλάθλους της να συνεργάζονται 

μαζί της» (Μ.Ο. = 3.3) και «Προσπαθεί να επιλύει όλα τα παράπονα των φιλάθλων» 

(Μ.Ο. = 3.3) . 

 

 
Πίνακας 10: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Προσέγγιση φιλάθλων)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Διευκολύνει τους φιλάθλους της να συνεργάζονται 

μαζί της 

800 2 5 3,27 0,874 

Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εξυπηρετούν 

τους φιλάθλους αποτελεσματικά υπερβαίνοντας 

εαυτούς 

800 1 5 3,44 0,882 

Προσπαθεί να επιλύει όλα τα παράπονα των 

φιλάθλων 

800 1 5 3,32 0,934 

Διευκολύνει τους φιλάθλους της να καταθέτουν τα 

παράπονά τους σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες 

που προσφέρει 

800 1 5 3,40 0,885 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Αρμοδιότητες, Ικανότητες και Ενδυνάμωση του Προσωπικού 

 

Εξετάζοντας τον βαθμό στον οποίο οι ΠΑΕ δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους, παρατηρείται ότι οι απαντήσεις είναι κατά μέσο όρο θετικές (κατά μέσο 

όρο κοντά στην απάντηση «σε μεγάλο βαθμό»). Και οι πέντε δηλώσεις που αφορούν σε 

ερωτήσεις αναφορικά στην επάρκεια των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

προσωπικού είναι κατά μέσο όρο κοντά στην τιμή (3.7) . 

Πίνακας 11: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Αρμοδιότητες, Ικανότητες και Ενδυνάμωση του 

Προσωπικού)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους με σεβασμό 800 2 5 3,72 0,809 

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας έχουν 

καλή γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

800 1 5 3,68 0,870 

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνεργάζονται με 

φιλάθλους υποστηρίζονται με πόρους που είναι 

επαρκείς για να εκτελούν αποτελεσματικά την 

εργασία τους 

800 1 5 3,68 0,963 

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της Π.Α.Ε. 

μπορούν να χρησιμοποιούν την κρίση τους για να 

εξυπηρετήσουν τον φίλαθλο όταν απαιτείται 

γρήγορη ανάληψη δράσης 

800 1 5 3,73 0,924 

Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε ένα 

συναρπαστικό αθλητικό οργανισμό 

800 1 5 3,71 0,907 

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα, συμμετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με ορισμένες πτυχές την 

εργασίας τους 

800 2 5 3,71 0,915 

Οι εργαζόμενοι είναι πολύπλευρα εκπαιδευμένοι 

ώστε να μπορούν να αναπληρώσουν ο ένας τον 

άλλον όταν είναι απαραίτητο 

800 2 5 3,73 0,932 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Συνεχής Βελτίωση των Διαδικασιών και των Προϊόντων/Υπηρεσιών 

 

 

Τέλος από τα στοιχεία του πίνακα 12, παρατηρείται ότι οι ΠΑΕ εφαρμόζουν 

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των προϊόντων/υπηρεσιών, αφού οι ερωτήσεις 

που αφορούν σε αυτή την διάσταση είναι αρκετά θετικές (κατά μέσο όρο κοντά στην 

απάντηση «σε μεγάλο βαθμό»).                      

Πίνακας 12: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (Συνεχής Βελτίωση των Διαδικασιών και των 

Προϊόντων/Υπηρεσιών)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

 

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Οι ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο εσωτερικό 

της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός  συνεργάζονται αρμονικά 

για την επίτευξη κοινών στόχων και δεν 

ανταγωνίζονται η μια την άλλη 

800 1 5 3,75 0,904 

Μελετάει τις καλύτερες πρακτικές άλλων Κ.Α.Ε. ή 

Π.Α.Ε.  ώστε να παίρνει ιδέες για το πως μπορεί να 

βελτιώσει τα πράγματα 

800 1 5 3,67 0,807 

Εργάζεται για να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της 

800 2 5 3,72 0,864 

Συστηματικά προσπαθεί να μειώσει τον χρόνο που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος της 

έρευνας-και-ανάπτυξης 

800 1 5 3,69 0,976 

Όταν εντοπιστούν προβλήματα με την ποιότητα, 

ενεργεί ταχύτατα για να τα επιλύσει 

800 1 5 3,68 0,954 

Επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών 800 1 5 3,73 0,962 

Έγκυρες απαντήσεις  800     

 

 

Από τους μέσους όρους των κλιμάκων παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ ως προς την πελατοκεντρική τους στρατηγική αφορούν στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των φιλάθλων (Μ.Ο. = 3.44),  στην προσέγγιση των 

φιλάθλων (Μ.Ο. = 3.36), αλλά και στη χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών στους 

φιλάθλους, (Μ.Ο. = 3.4) αφού οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις που 

απαρτίζουν αυτές τις κλίμακες είναι κατά μέσο όρο μέτριες.  
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Πίνακας 13: Πελατοκεντρική Στρατηγική ΠΑΕ (συγκεντρωτικός πίνακας)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Σε πολύ μεγάλο βαθμό 

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Οραμα_αποστολη 800 2 5 3,71 0,817 

Εξυπηρέτηση 800 1 5 3,64 0,836 

Προβλήματα 800 1 5 3,44 0,794 

Πληροφορίες 800 1 5 3,48 0,757 

Προσέγγιση 800 1 5 3,36 0,824 

Έγκυρες απαντήσεις  800     

      

 

Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη συνολική πελατοκεντρική 

στρατηγική όπως αυτά προκύπτουν από τους πέντε παράγοντες (1.όραμα κ αποστολή, 2. 

εξυπηρέτηση φιλάθλων, 3. προβλήματα φιλάθλων, 4. πληροφόρηση και 5. προσέγγιση). 

Όπως παρατηρείται και από τη μέση τιμή η πελατοκεντρική στρατηγική εφαρμόζεται σε 

μέτριο βαθμό από τις ΑΕ (Μ.Ο. = 3.53).  

 

Πίνακας 14: Συνολική Πελατοκεντρική Στρατηγική 

 N Ελάχιστη τιμή   Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση 

Συνολική Πελατοκεντρική Στρατηγική   800 1 5 3,53 0,806 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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Ικανοποίηση  

 

Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον βαθμό 

ικανοποίησης των φιλάθλων από διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τις ΠΑΕ. Όπως 

παρατηρείται για τα περισσότερα από αυτά οι απαντήσεις είναι κατά μέσο όρο μέτριες 

προς θετικές (κοντά στην απάντηση «πολύ»). Ο μικρότερος βαθμός ικανοποίησης είναι 

αναφορικά με την υγιεινή στις αθλητικές εγκαταστάσεις  (Μ.Ο. = 3.16), την ασφάλεια 

(Μ.Ο. = 3.26) και την εξυπηρέτηση (Μ.Ο. = 3.35) αφού οι απαντήσεις είναι κατά μέσο 

όρο μέτριες.  

Πίνακας15: Βαθμός ικανοποίησης φιλάθλων 

1 = Καθόλου …………………5 = Πάρα πολύ  

 

 
 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση  

Διοίκηση 800 1 5 3,70 1,022 

Στρατηγική 800 2 5 3,70 1,021 

Εξυπηρέτηση 800 1 5 3,35 0,990 

Ασφάλεια  800 1 5 3,26 0,993 

Υγιεινή  800 1 5 3,16 1,024 

Στρατηγική Μάρκετινγκ 799 1 5 3,63 1,097 

Ποιότητα 800 1 5 3,58 0,991 

Επίτευξη στόχων 800 2 5 3,51 1,130 

Οικονομικά αποτελέσματα 800 1 5 3,47 1,163 

Διεκδίκηση & αξιολόγηση Χορηγικών 800 1 5 3,53 0,931 

Έγκυρες απαντήσεις  799     

 

Τέλος από την μέση τιμή της κλίμακας ικανοποίησης που παρουσιάζεται στον 

πίνακα 16 παρατηρείται ότι η συνολική ικανοποίηση των φιλάθλων είναι μέτρια (Μ.Ο. = 

3.49).  

Πίνακας 16: Ικανοποίηση φιλάθλων (συγκεντρωτικός πίνακας)  

 

1 = Καθόλου …………………5 = Πάρα πολύ  

 N Ελάχιστη 

τιμή   

Μέγιστη  

τιμή  

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλιση 

Ικανοποίηση  800 

 

1 5 3,49 1,03 

Έγκυρες απαντήσεις  800     
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4.3 Έλεγχοι Διακυμάνσεων  

 

 

Αναλυτικότερα για τρεις κλίμακες της πελετοκεντρικής στρατηγικής υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΠΑΕ:  

α) όραμα και αποστολή (F (776,031), p<.05), Ατρόμητος (ΜΟ = 3.04) Πανιώνιος 

(ΜΟ = 2,98), Παναθηναϊκός (ΜΟ= 4,32), Ολυμπιακός (ΜΟ=4,49)  

β) εξυπηρέτησης φιλάθλων (F (671,682), p<.05) Ατρόμητος (ΜΟ = 2,95) 

Πανιώνιος (ΜΟ = 2,91), Παναθηναϊκός (ΜΟ= 4,33), Ολυμπιακός (ΜΟ=4,36) και 

αντιμετώπισης προβλημάτων των φιλάθλων (F (530,774), p<.05) Ατρόμητος (ΜΟ = 

2,85) Πανιώνιος (ΜΟ = 2,77), Παναθηναϊκός (ΜΟ= 3,89), Ολυμπιακός (ΜΟ=4,26)  και 

φαίνεται πως υπερτερεί κυρίως η ΠΑΕ Ολυμπιακός καθώς οι απαντήσεις των φιλάθλων 

τους είναι κατά μέσο όρο πολύ πιο θετικές. Αναφορικά με τις πληροφορίες που παρέχουν 

οι ΠΑΕ φαίνεται πως μόνο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού υπερτερούν (F (654,408), p<.05) 

Ατρόμητος (ΜΟ = 2,86) Πανιώνιος (ΜΟ = 2,83), Παναθηναϊκός (ΜΟ= 3,95), 

Ολυμπιακός (ΜΟ=4,26) 

Καλύτερη προσέγγιση στους φιλάθλους (F (421,993), p<.05) έχει η ΠΑΕ 

Ολυμπιακός (ΜΟ=4,12), Ατρόμητος (ΜΟ = 2,75) Πανιώνιος (ΜΟ = 2,68), 

Παναθηναϊκός (ΜΟ= 3,88. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για την έμφαση που δίνεται 

στο προσωπικό. Υπερτερούν στατιστικά σημαντικά(F (635,033), p<.05) η ΠΑΕ 

Ολυμπιακός (ΜΟ= 4.45) , αλλά και η ΠΑΕ Παναθηναίκος (ΜΟ = 4,31), σε σχέση με την 

ΠΑΕ  Ατρόμητος (ΜΟ= 3,05) και ΠΑΕ Πανιώνιος  (ΜΟ = 3,03). Από την άλλη συνεχής 

βελτίωση στις διαδικασίες και στα προϊόντα/ υπηρεσίες κάνουν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

(ΜΟ= 4.31) και ΠΑΕ Ολυμπιακός (ΜΟ = 4.46), αφού οι τιμές των μέσων για αυτές τις 

δύο ΠΑΕ διαφέρουν από αυτές των ΠΑΕ Ατρόμητος  (ΜΟ = 3.04) και ΠΑΕ Πανιώνιος 

(ΜΟ= 3.01) (F (625,761), p<.05) O βαθμός ικανοποίησης των φιλάθλων είναι 

μεγαλύτερος και πάλι στην περίπτωση των ΠΑΕ Παναθηναϊκός (ΜΟ = 4.27) και 

Ολυμπιακός (ΜΟ= 4.40), έναντι ΠΑΕ Ατρόμητος (ΜΟ = 2.56) και ΠΑΕ Πανιώνιος (Μ 

= 2.73, p<0.05).  

Τέλος παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα για τη συνολική πελατοκεντρική 

στρατηγική καθώς και πάλι οι τιμές των μέσων όρων είναι στατιστικά σημαντικές  

υψηλότερες στην περίπτωση των ΠΑΕ Παναθηναϊκός (ΜΟ = 4.07) και Ολυμπιακός (ΜΟ 

= 4.30), σε σχέση με αυτές των ΠΑΕ Ατρόμητος (ΜΟ = 2.89) και ΠΑΕ Πανιώνιος (ΜΟ 

= 2.83) (F (1081,334), p<.05) 
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Έλεγχος διακυμάνσεων ανάλογα με την ΠΑΕ (ANOVA) 

 
   

N 
 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

 
F 

 
p-

value 

Οραμα_αποστολη 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 3,02 ,502 

776.031 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,98 ,462   

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,32 ,396 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,49 ,245 
  

Εξυπηρέτηση 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,95 ,510 

671,682 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,91 ,481 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,33 ,460 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,36 ,305 
  

Αντιμετώπιηση_προβλημάτων 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,85 ,475 

530,774 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,77 ,450 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 3,89 ,533 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,26 ,364 
  

Πληροφορίες 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,86 ,446 

654,408 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,83 ,414 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 3,95 ,421 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,26 ,342 
  

Προσέγγιση 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,75 ,564 

421,993 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,68 ,537 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 3,88 ,514 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,12 ,428 
  

Προσωπικό 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 3,05 ,497 

635,033 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 3,03 ,493 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,31 ,443 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,45 ,276 
  

Βελτίωση_διαδικασιών 
ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 3,04 ,498 

625,761 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 3,01 ,492 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,31 ,474 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,46 ,287 
  

 
Ικανοποίηση ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,56 ,514 

1081,334 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,73 ,477 
  

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,27 ,372 
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,40 ,290 
  

Συνολική πελατοκεντρική 
στρατηγική  ATΡΟΜΗΤΟΣ 200 2,89 ,452 801,478 ,000 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 200 2,83 ,408   

ΠΑΝΑΘHΝΑΙΚΟΣ 200 4,07 ,387   

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 200 4,30 ,269   

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΕ( ΑΝΟVA ) 
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Συσχετίσεις  

 

Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και βαθμού συνεχούς 

βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών 

 

Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και της 

συνεχούς βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική  ισχυρή και θετική συσχέτιση με όλες τις κλίμακες της πελατοκεντρικής 

στρατηγικής και συγκεκριμένα αποστολή και όραμα (r=.926, df = 788,  p=.000), 

εξυπηρέτηση (r=.933, df = 788,  p=.000), αντιμετώπιση προβλημάτων (r=.879, df = 788, 

p=.000), πληροφορίες (r=.889, df = 788, p=.000), προσέγγιση φιλάθλων (r=.829, df = 

788, p=0.000).  

 

 
Πίνακας 18: Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ με βαθμού συνεχούς βελτίωση 

προϊόντων / υπηρεσιών (Pearson Correlation) 

 
 

Στοιχεία πελατοκεντρικής 

στρατηγικής 

Βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων/ υπηρεσιών 

Όραμα – Αποστολή  ,926
**

 

(p=,000) 

Εξυπηρέτηση  ,933
**

 

(p=,000) 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  ,879
**

 

(p=,000) 

Πληροφορίες ,889
**

 

(p=,000) 

Προσέγγιση ,829
**

 

(p=,000) 

 

 

 

 

 



ΣΠΑΡΤΗ  ΜΑΙΟΣ 2016                                                           62 

 

Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των εργαζομένων 

Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και της 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των εργαζομένων, 

παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική και ισχυρή θετική συσχέτιση με όλες τις 

κλίμακες της πελατοκεντρικής στρατηγικής και συγκεκριμένα αποστολή και όραμα 

(r=.928, df = 788,  p=.000), εξυπηρέτηση (r=.926, df = 788, p=.000), αντιμετώπιση 

προβλημάτων (r=.875, df = 788,  p=.000), πληροφορίες (r=.892, df = 788,  p=.000), 

προσέγγιση φιλάθλων (r=.832, df = 788,  p=.000).  

 

 

 

 

Πίνακας 19: Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΚΑΕ με βαθμού ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των εργαζομένων (Pearson Correlation) 

 
Στοιχεία πελατοκεντρικής 

στρατηγικής 

Προσωπικό  

Όραμα – Αποστολή  ,928
**

 

(p=,000) 

Εξυπηρέτηση  ,926
**

 

(p=,000) 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  ,875
**

 

(p=,000) 

Πληροφορίες ,892
**

 

(p=,000) 

Προσέγγιση ,832
**

 

(p=,000) 

 

 

 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

 

Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και της συνολικής 

ικανοποίησης φιλάθλων 

Τέλος εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ και της ικανοποίησης των φιλάθλων, 

παρατηρείται και πάλι ισχυρή στατιστικά σημαντική και  θετική συσχέτιση με όλες 

τις κλίμακες της πελατοκεντρικής στρατηγικής και συγκεκριμένα αποστολή και 

όραμα (r=.906, df = 788,  p=.000), εξυπηρέτηση (r=.898, df = 788, p=.000), 

αντιμετώπιση προβλημάτων (r=.868, df = 788, p=0.000), πληροφορίες (r=.889, df = 

788,  p=.000), προσέγγιση φιλάθλων (r=.852, df = 788, p=.000), Τέλος υπήρξε πολύ 

ισχυρή στατιστικά σημαντική και  θετική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής 

πελατοκεντρικής στρατηγικής και της ικανοποίησης των φιλάθλων (r=.883, df = 788, 

p=.000).  

 

Πίνακας 20: Σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ με ικανοποίησης φιλάθλων 

(Pearson Correlation) 

 
Στοιχεία πελατοκεντρικής 

στρατηγικής 

Ικανοποίηση   

Όραμα – Αποστολή  ,906
**

 

(p=,000) 

Εξυπηρέτηση  ,898
**

 

(p=,000) 

Αντιμετώπιση προβλημάτων  ,868
**

 

(p=,000) 

Πληροφορίες ,889
**

 

(p=,000) 

Προσέγγιση ,852
**

 

(p=,000) 

Συνολικής Πελατοκεντρική Στρατηγική ,883
**

 

(p=,000) 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

5.1  ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά φιλάθλων ΑΑΕ 

 

      Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποσκοπούσε στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

φιλάθλων. Ωστόσο από τους 800  που συμμετείχαν αξίζει να αναφερθούμε στο 

χαμηλο μορφωτικό τους επίπεδο αφού το 72,63% ήταν απόφοιτοι λυκείου  χωρίς 

περαιτέρω σπουδές, και μολις το 18,01% να είναι κάτοχοι πτυχίων, μεταπτυχιακών 

και διδακτορικών.  

 Βαθμός εφαρμογής της πελατοκεντρικής στρατηγικής 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο η 

πελατοκεντρική στρατηγική εφαρμόζεται στον Ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό 

και συγκεκριμένα στις επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου (Π.Α.Ε). Επιπρόσθετα 

διερευνήθηκε αν η πελατοκεντρική στρατηγική σχετίζεται με την ικανοποίηση των 

φιλάθλων, αλλά και με παράγοντες όπως ενδυνάμωση του προσωπικού και η συνεχής 

βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η πρωτογενής έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε και η μετέπειτα στατιστική ανάλυση φανέρωσαν κάποια 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα αναφορικά με την πελατοκεντρική στρατηγική των 

Ελληνικών Π.Α.Ε.  

     Κατά τα αποτελέσματα της έρευνας, ο συνολικός βαθμός πελατοκεντρικότητας 

των ΑΑΕ αντιστοιχεί σε 3,53 που σημαίνει ότι οι ελληνικές επαγγελματικές 

αθλητικές ομάδες εφαρμόζουν πελατοκεντρική στρατηγική σε μέτριο βαθμό 

σύμφωνα με τους φιλάθλους των ομάδων. Η έρευνα των Bristow και Schneider 

(2006), έδειξε ότι μεγαλύτερο ποσοστό όσων απάντησαν συμφωνούσαν ότι οι 

επαγγελματικές αθλητικές ομάδες τους ήταν “κάπως” πελατοκεντρικές.  Είναι 
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σημαντικό να αναφέρουμε πως δεν υπάρχει ΑΑΕ που να εφαρμόζει κάτω του μετρίου 

βαθμού πελατοκεντρικές στρατηγικές.  

      Όσον αφορά τις 5 μεταβλήτες που καθόρισαν την πελατοκεντρική στρατηγική, 

έχουμε: την εξυπηρέτηση των φιλάθλων (3,64), το όραμα και την αποστολή (3,71), 

την πληροφόρηση προς τους φιλάθλους (3,48), την προσέγγιση στους φιλάθλους 

(3,36) και τελευταία την αντιμετώπιση των προβλημάτων των φιλάθλων (3,44). 

Παρατηρούμε πως ο βαθμός εφαρμογής της πελατοκεντρικής στρατηγικής είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητικός για μια χώρα που στο πρωτάθλημά της που εξετάσαμε, 

συμμετέχουν αρκετές ΑΑΕ πολύ υποδεέστερες σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο 

από τις αντίστοιχες των άλλων κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωταθλημάτων. 

Παρ’όλα αυτά η καταγραφή, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παραπόνων των 

φιλάθλων μαζί με την ταυτόχρονη γνώση του τι πραγματικά επιθυμούν οι φίλαθλοι 

θα ενισχύσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των φιλάθλων, που 

υστερεί σε βαθμό εφαρμογής από τις υπόλοιπες μεταβλητές. Κάτι τέτοιο θα 

συνεπάγεται την περαιτέρω αύξηση του συνολικού βαθμού πελατοκεντρικότητας. Η 

βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των γηπέδων αλλά και η βελτίωσητης ασφάλειας 

των αθλητικών εγκαταστάσεων θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση του βαθμού 

πελατοκεντρικότητας  Παρατηρείται ότι οι ΠΑΕ εφαρμόζουν συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών και των προϊόντων/υπηρεσιών, αφού οι ερωτήσεις που αφορούν σε αυτή 

την διάσταση είναι αρκετά θετικές (κατά μέσο όρο κοντά στην απάντηση «σε μεγάλο 

βαθμό»). Οι αθλητικές υπηρεσίες βοηθούν τα στελέχη να βγάλουν κρίσιμα 

συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των πελατών. Η γνώση για το τι προσδοκούν οι 

πελάτες καθώς και το επίπεδο των προσδοκιών τους θα επιτρέψει στα στελέχη να 

καθορίσουν το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν 

(Robledo, 2001; Parasuraman et al., 1985). 
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Από τους μέσους όρους των κλιμάκων παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ ως προς την πελατοκεντρική τους στρατηγική αφορούν 

στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των φιλάθλων (Μ.Ο. = 3.44),  στην 

προσέγγιση των φιλάθλων (Μ.Ο. = 3.36), αλλά και στη χρήση και κοινοποίηση 

πληροφοριών στους φιλάθλους, (Μ.Ο. = 3.4) αφού οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

στις ερωτήσεις που απαρτίζουν αυτές τις κλίμακες είναι κατά μέσο όρο μέτριες. Το 

γεγονός ότι η αποτελεσματική προσέγγιση των φιλάθλων αποτελεί αδύναμο σημείο 

της πελατοκεντρικής στρατηγικής των Ελληνικών ΠΑΕ, ίσως να οφείλεται στο ότι οι 

υπεύθυνοι των αθλητικών οργανισμών πρέπει να επαναξιολογήσουν την 

σπουδαιότητα που απέδιδαν στις τεχνικές μάρκετινγκ προσέγγισης των φιλάθλων, 

(Dick & Turner, 2007) καθώς οι φίλαθλοι αξιολογούσαν διαφορετικά την 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών με συνέπεια να μην προσεγγίζονται με τα 

κατάλληλα μέσα οι φίλαθλοι των ομάδων.  

 Ο μικρότερος βαθμός ικανοποίησης είναι αναφορικά με την υγιεινή στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις  (Μ.Ο. = 3.16), την ασφάλεια (Μ.Ο. = 3.26) και την 

εξυπηρέτηση (Μ.Ο. = 3.35) αφού οι απαντήσεις είναι κατά μέσο όρο μέτριες. Πρέπει 

όμως, να δοθεί αρκετή σημασία από τους μάνατζερς και στο ότι οι πελάτες των 

αθλητικών υπηρεσιών προσδοκούν περισσότερα για την ποιότητα υπηρεσιών από 

όσα αυτοί λαμβάνουν. Αυτό συμπεραίνεται από του Howat et al. (1996) σε πελάτες 

15 κέντρων αναψυχής στην Αυστραλία; από τον Theodorakis et al. (2001) σε θεατές 

του επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα; και από το 

Willliams (1998) σε πελάτες αθλητικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναψυχής 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής 

των ΠΑΕ με βαθμού συνεχούς βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών, παρατηρείται ότι 

υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση με όλες τις κλίμακες της πελατοκεντρικής 
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στρατηγικής. .Τα τελευταία χρόνια η πλειονότητα των υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών, έχει συμβάλλει στη δημιουργία πιο 

απαιτητικών πελατών. Οι αυξημένες προσδοκίες από τις αθλητικές υπηρεσίες έχουν 

οδηγήσει τα στελέχη να εστιάσουν στους πελάτες το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η 

εξυπηρέτηση του πελάτη να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών  (Robinson, 1995, 1999).  

Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ πελατοκεντρικής στρατηγικής των ΠΑΕ με βαθμού 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ικανοτήτων και ενδυνάμωσης των εργαζομένων, 

παρατηρείται ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση με όλες τις κλίμακες της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής Κάτι τέτοιο συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών (Appiah-Adu & Singh, 1998; Brockman et.al, 2012) οι οποίες αποδεικνύουν 

ότι επιχειρήσεις που έχουν πελατοεκντρικό προσανατολισμό δίνουν πολύ μεγάλη 

έμφαση στην εξέλιξη του προσωπικού τους αλλά και στην ανανέωση των προϊόντων 

και υπηρεσιών που προσφέρουν. 
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

     Η ύπαρξη πελατοκεντρικής στρατηγικής αποτελεί σημαντικό μέσο για την 

υλοποίηση των στόχων και την αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης για όλες τις 

επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί τη πρώτη προσπάθεια, για να 

εξετασθεί η πελατοκεντρικότητα των ΠΑΕ από τη μεριά των φιλάθλων . Επίσης, η 

έρευνα συνέβαλε στις υπάρχουσες μελέτες της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον 

τομέα του αθλητισμού, παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με το βαθμό 

πελατοκεντρικής στρατηγικής του επαγγελματικού αθλητισμού στην Ελλάδα (μέσα 

από τη μελέτη περίπτωσης των ΠΑΕ). Παρόλα αυτά το θέμα της πελατοκεντρικής 

στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητικσμό, διεθνώς, παραμένει σε αρχικό στάδιο 

καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα προς διερεύνηση.  

      Έντονο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ο βαθμός πελατοκεντρικής στρατηγικής που 

θα παρουσίαζαν οι ίδιες ΠΑΕ του δείγματος σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών 

τους. Μια τέτοια έρευνα υπό τους ίδιους περιορισμούς με την δική μας θα οδηγούσε 

σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ακόμα, αξίζει να ερευνηθεί ο βαθμός της 

πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό άλλων χωρών ώστε να 

συγκριθεί με το δικό μας. Επίπλέον, σημαντική πληροφόρηση για τα στελέχη και 

τους ερευνητές της αθλητικής διοίκησης θα πρόσφερε η γνώση του κάτα πόσο 

πελατοκεντρικές είναι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Champions League, Uefa 

Cup). 

          Τέλος, αξίζει να ερευνηθεί βαθμός στον οποίο παράγοντες όπως η αγωνιστική 

πορεία και η οικονομική κατάσταση των επαγγελματικών ομάδων μπορούν να 

ευνοήσουν (ή να δυσχεραίνουν) την εφαρμογή πελατοκεντρικής στρατηγικής. 

Χρήσιμο επίσης θα ήταν, να εξεταστεί η επίδρασης της πελατοκεντρικής στρατηγικής 
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στην εικόνα της ομάδας, στον αριθμό των εισιτηρίων και στον αριθμό των πωλήσεων 

των διαφόρων ειδών της ομάδας.  

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οικονομικές επιδόσεις σύμφωνα με 

τη συμβουλευτική εταιρία ADL των καλύτερων επιχειρήσεων στη διαχείριση 

πελατών (Rubin, 1997). 

 

 

2. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η τμηματοποίηση που πρέπει να γίνεται σε 

μια επιχείρηση, ανάλογα με τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον πελάτη (Rubin, 

1997).  
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3.Α.  Το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο ενσωματώνει και μια σειρά αρνητικών αξιών, 

η μεγέθυνση των οποίων απειλεί τη λειτουργικότητα και τις προοπτικές του 

αθλητισμού στην ΕΕ. Οι ερωτώμενοι κατά 91% αναδεικνύουν ως μεγαλύτερη 

αρνητική αξία/απειλή την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Ακολουθούν το 

ντόπινγκ (86%), η διαφθορά (73%), η εκμετάλλευση των νέων αθλητών (70%), το 

ξέπλυμα χρήματος (62%), η βία (60%) και ο ρατσισμός (34%). 

Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για τον ελληνικό αθλητισμό είναι η απειλή της διαφθοράς 

(84%), η βία (83%), η εμπορευματοποίηση (81%), το ντόπινγκ (81%), το ξέπλυμα 

χρήματος (74%), η εκμετάλλευση των νέων αθλητών (70%) και ο ρατσισμός (37%). 

(Χωραφάς, 2010). 

 

3.Β.  Η ομαδικότητα (68%), η αλληλεγγύη (60%), η ανεκτικότητα (57%), η ευγενής 

άμιλλα (55%), η πειθαρχία (74%) και ο σεβασμός των κανόνων (71%) πιστεύεται ότι 

εμπεριέχονται πολύ ή αρκετά στο ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε όλες τις ερωτήσεις υπερίσχυσε το «αρκετά» με 

μεγάλα ποσοστά (ομαδικότητα 50%, αλληλεγγύη 51%, ανεκτικότητα 48%, ευγενής 

άμιλλα 44%, πειθαρχία 47%, σεβασμός των κανόνων 38%) έναντι του «πολύ» που 

λαμβάνει μικρά ποσοστά (ομαδικότητα 18%, αλληλεγγύη 9%, ανεκτικότητα 9%, 

ευγενής άμιλλα 11%, πειθαρχία 27%, σεβασμός των κανόνων 33%). 
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       Από την άλλη πλευρά, στο ελληνικό αθλητικό μοντέλο μόνο η ομαδικότητα 

εκφράζεται ως θετική αξία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συγκεκριμένα, στο 

54%). Η αλληλεγγύη (42%), η ανεκτικότητα (39%), η ευγενής άμιλλα (38%), η 

πειθαρχία (44%) και ο σεβασμός των κανόνων (36%) δεν θεωρούνται ότι 

εκφράζονται τόσο ισχυρά στο ελληνικό μοντέλο. Από τις αναλύσεις των απαντήσεων 

φαίνεται ότι και στην ελληνική περίπτωση το «αρκετά» υπερισχύει με μεγάλα 

ποσοστά (ομαδικότητα 39%, αλληλεγγύη 36%, ανεκτικότητα 35%, ευγενής άμιλλα 

36%, πειθαρχία 33%, σεβασμός των κανόνων 33%), έναντι του «πολύ» που λαμβάνει 

μικρά ποσοστά (ομαδικότητα 15%, αλληλεγγύη 6%, ανεκτικότητα 4%, ευγενής 

άμιλλα 2%, πειθαρχία 11%, σεβασμός των κανόνων 3%) (Χωραφάς, 2010). 
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    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πελατοκεντρική στρατηγική στον επαγγελματικό αθλητισμό (Π.Α.Ε)» 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος 

Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 

επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Κριεμάδη Θάνο. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εξετασθεί σε ποιό βαθμό εφαρμόζεται η 

πελατοκεντρική στρατηγική στην Π.Α.Ε ………………….. . 

Οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς λόγους, με σκοπό την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που σχετίζονται άμεσα με το Μάνατζμεντ. Ο 

χρόνος που θα αφιερώσετε δε θα ξεπεράσει τα 8 λεπτά.  

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συμβολή σας στην ολοκλήρωση της 

διπλωματικής μου εργασίας. Εάν επιθυμείτε να έχετε μια σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, να το δηλώσετε στον ερευνητή. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Μήτσιος Βασίλειος  

Μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                                                                                   

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
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  ΑΘΗΝΑ 2014 

 
 
 

Ενότητα 1 
 
 

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα και αξιολογήστε το βαθμό στον οποίο η κάθε 
πρόταση εκφράζει πραγματικά την Π.Α.Ε.             
                              
              1 - Καθόλου 
              2 - Σε μικρό βαθμό 
              3 - Σε μέτριο βαθμό  
              4 - Σε μεγάλο βαθμό 
              5 - Σε πολύ μεγάλο βαθμό 

                                                       
Α. 'Όραμα και Αποστολή Π.Α.Ε.  

1. Η ιδέα της δημιουργίας ικανοποιημένων φιλάθλων είναι κυρίαρχος στόχος της Π.Α.Ε.          
                                             
                                                        Καθόλου                                                        Πολύ μεγάλο 
                                                                1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         

2. Ακολουθεί η Π.Α.Ε. την αρχή «Κάνε κάθε δραστηριότητα σωστά εξ’αρχής» ώστε να 
προλαμβάνουμε την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων.      

                                                    
                                                        Καθόλου                                                        Πολύ μεγάλο 
                                                                1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                                                                                

3. Τα στελέχη αποδεικνύουν με την πράξη τους ότι η ικανοποίηση των φιλάθλων είναι 
σημαντικός στόχος.                    

                  
                                                         Καθόλου                                                       Πολύ μεγάλο 
                                                                1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         

4. Ο στόχος της Π.Α.Ε. είναι να υπερβαίνει των προσδοκιών των φιλάθλων της σε 
ζητήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.        

 
                                                         Καθόλου                                                       Πολύ μεγάλο 
                                                                1-------------2-------------3-------------4-------------5                                          
  

5. Η εστίαση στους φιλάθλους αποτελεί κύριο παράγοντα εξέλιξης των στελεχών Π.Α.Ε.. 
 
                                                         Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                 1-------------2-------------3-------------4-------------5                
                       

6. Η Π.Α.Ε. είναι απόλυτα δεσμευμένη με την ιδέα της ποιότητας.    
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5    
                                    

7. Προτεραιότητα της Π.Α.Ε. αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των φιλάθλων της 
και όχι η εξυπηρέτηση των δικών της εσωτερικών αναγκών. 

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
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                                                                   1-------------2-------------3-------------4-------------5                                    
 
 
 
 
 
 
 
   
Β. Εξυπηρέτηση των Φιλάθλων της Π.Α.Ε  

 
1. Όσο αφορά στην πώληση προϊόντων / υπηρεσιών προς τους φιλάθλους , ο ρόλος 

της Π.Α.Ε είναι να τους συμβουλεύει και να συνεργάζεται  μαζί τους.           
 

                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                   1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                     

2. Στις διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες η Π.Α.Ε., αποφεύγει να υπόσχεται 
περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει.      

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         

3. Η Π.Α.Ε. γνωρίζει ποια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών της, οι φίλαθλοι 
της εκτιμούν περισσότερο.           

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                

4. Η πληροφόρηση από τους φιλάθλους χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που προσφέρει.   

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                                  

5. Η Π.Α.Ε αγωνίζεται για να είναι  ηγέτης – πρωτοπόρος στον κλάδο της.               
 

                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

                                         

 

 
Γ. Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Φιλάθλων της Π.Α.Ε.  

1. Καταγράφει, παρακολουθεί και ελέγχει τα παράπονα των φιλάθλων.         
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                             

2. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ζητάει από τους φιλάθλους να της δώσουν  
ανατροφοδότηση (feedback) για την ικανοποίηση τους από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες.                                         

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                                                 

3. Τα παράπονα των φιλάθλων αναλύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να 
αναγνωριστούν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα.     

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
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                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                   
                                      
 

4. Εξευρίσκει και αφαιρεί εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα που δεν δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία στους φιλάθλους της.         

 

                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
 
Δ. Χρήση και Κοινοποίηση Πληροφοριών στους Φιλάθλους 

 
1. Γνωρίζει η Π.Α.Ε.  πως οι φίλαθλοί της  ορίζουν την έννοια της ποιότητας.               

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                   1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                          

2. Παρέχει ευκαιρίες στα στελέχη της σε όλη την ιεραρχία, να συναντά και να 
συνεργάζεται με τους φιλάθλους.      

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                   1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        

                                         
3. Καταλαβαίνει ξεκάθαρα τι προσδοκούν οι φίλαθλοι της.  

                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        
                                                                                      

4. Παρέχει πληροφόρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους φιλάθλους η οποία 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών.            

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        
                            

5. Τα διευθυντικά στελέχη της, καταλαβαίνουν πλήρως τις απαιτήσεις των φιλάθλων.            
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        
                                                                        

6. Στο εσωτερικό της Π.Α.Ε, όλοι συμφωνούν για το ποιος είναι ο ''πραγματικός'' 
φίλαθλός της.      

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                    

7. Τα ανώτερα στελέχη της Π.Α.Ε. έχουν συχνή επαφή με τους φιλάθλους.                   
 

                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

                                         
 
Ε. Προσεγγίζοντας τους φιλάθλους της Π.Α.Ε.   

1. Διευκολύνει τους φιλάθλους της να συνεργάζονται μαζί της.    
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        
 

2. Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εξυπηρετούν τους φιλάθλους αποτελεσματικά 
υπερβαίνοντας εαυτούς. 

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
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                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                        
 

3. Προσπαθεί να επιλύει όλα τα παράπονα των φιλάθλων.  
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                     
     
 
 

4. Διευκολύνει τους φιλάθλους της να καταθέτουν τα παράπονά τους σχετικά με τα 
προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρει.                                                         

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

                                         
 

ΣΤ. Αρμοδιότητες, Ικανότητες και Ενδυνάμωση του Προσωπικού της Π.Α.Ε.  
1. Αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους με σεβασμό.             

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                        

2. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας έχουν καλή γνώση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών της.                       

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                         
                                              

3. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνεργάζονται με φιλάθλους υποστηρίζονται με πόρους που 
είναι επαρκείς για να εκτελούν αποτελεσματικά την εργασία τους.    

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5                                      
          

4. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της Π.Α.Ε.  μπορούν να χρησιμοποιούν την κρίση 
τους για να εξυπηρετήσουν τον φίλαθλο όταν απαιτείται γρήγορη ανάληψη δράσης.  

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5         
                                                                                                    

5. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό αθλητικό 
οργανισμό.            

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5        
                                                                                                 

6. Οι εργαζομένοι σε όλα τα επίπεδα, συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
ορισμένες πτυχές την εργασίας τους.     

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                 

7. Οι εργαζόμενοι είναι πολύπλευρα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να 
αναπληρώσουν ο ένας τον άλλον όταν είναι απαραίτητο.        

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
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Ζ. Συνεχής Βελτίωση των Διαδικασιών και των Προϊόντων/Υπηρεσιών 

 
1. Οι ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο εσωτερικό της Π.Α.Ε.  συνεργάζονται 

αρμονικά για την επίτευξη κοινών στόχων και δεν ανταγωνίζονται η μια την άλλη.          
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         
 

2. Μελετάει τις καλύτερες πρακτικές άλλων Κ.Α.Ε. ή Π.Α.Ε.  ώστε να παίρνει ιδέες για το 
πως μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. 

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         

3. Εργάζεται για να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                         

4. Συστηματικά προσπαθεί να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο 
κύκλος της έρευνας-και-ανάπτυξης.   

 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                                                                                   

5. Όταν εντοπιστούν προβλήματα με την ποιότητα, ενεργεί ταχύτατα για να τα επιλύσει.   
 
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 
                                                                                                   

6. Επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.               
                                                                                                  
                                                          Καθόλου                                                      Πολύ μεγάλο 
                                                                  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

                                         
 
 
 
  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 
Α. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; (σημειώστε με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) 
 
   Γυμνασιακές σπουδές 
   
   Λυκειακές σπουδές     
  

Πανεπιστημιακός τίτλος     

 
                                       Μεταπτυχιακός τίτλος          

 
   Διδακτορικός τίτλος 
    
   Άλλο________________________ 
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Β. Σε ποια περιοχή των Αθηνών ζείτε;   
     
                                       Βόρεια Προάστια       
     
 Νότια Προάστια                                         
     
 Δυτικά Προάστια      

          
 Ανατολικά Προάστια     

 
 
 
Γ. Τι είδος κάτοχος εισιτηρίου είσαστε;       
           
  Διαρκείας         
           
  Μεμονωμένο  
 

 
 
Δ. Σε ποια κλίμακα εισοδήματος ανήκετε; 
 
   0 € – 12.000 €        
           
   12.001€ – 20.000 € 
        
   20.001 € - 30.000 € 
    
   30.001 € - 50.000 € 
 
   50.001 € - 80.000 € 
 
   80.001 € και πάνω 
 
 
Ε. Πόσο ικανοποιημένος αισθάνεστε από: 
 
 
           καθόλου           λίγο           μέτρια          πολύ       πάρα πολύ
  

Διοίκηση της Π.Α.Ε.                 1                 2                 3                4                 5 
     
Στρατηγική της Π.Α.Ε.            1                 2                 3                4                5  
   
Εξυπηρέτηση  
στις αθλητικές εγκαταστάσεις   1                 2                 3                4                5  
 
Ασφάλεια  
στις αθλητικές εγκαταστάσεις   1                 2                 3                4                5  
 
Υγιεινή  
στις αθλητικές εγκαταστάσεις   1                 2                 3                4                5 
    
Στρατηγική Μάρκετινγκ  
της Π.Α.Ε.             1                 2                 3                4                5   
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Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  
εντός της αθλητικής Εγκατάστασης     1                 2                 3                4                5   
 
Επίτευξη στόχων της Π.Α.Ε.            1                 2                 3                4                5  
 
Οικονομικά αποτελέσματα 
της Π.Α.Ε.      1                 2                 3                4                5  
 
Διεκδίκηση & αξιολόγηση  
Χορηγικών της Π.Α.Ε.     1                 2                 3                4                5 
  

 
 

Ευχαριστώ πολύ   για τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας στην έρευνα 
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