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Όξνη ρξήζεο:
Σελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ην πεξηερόκελν απηήο ηεο έθζεζεο θέξνπλ νη
ζπγγξαθείο. Γελ εθθξάδεη απαξαίηεηα ηελ άπνςε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο. Η
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ θέξεη επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ηελ έθζεζε.
Σν ENERQI ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΙΔΔ 2009 STEER.

ΓΗΜΟΙΔΤΙΜΗ
ΠΔΡΙΛΗΨΗ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΟ ENERQI
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κοπόρ ηηρ παπούζαρ έκθεζηρ
Σν ENERQI είλαη έλα επξσπατθό έξγν, κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
θαπζίκσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ
επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ, κε ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο
(ΜΜΜ) θαη ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθώλ απηνθηλήησλ. Η βαζηθή θηινζνθία
ηνπ ENERQI είλαη όηη ε αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ε
πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο βειηησζεί θαη όηη απηή ε
βειηίσζε γίλεηαη αληηιεπηή θαη απνδεθηή σο γεγνλόο από ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
επηβάηε. Γηα λα απνδεηρζεί απηό, κηα (θνηλή) κεζνδνινγία γηα ηελ παξαθνινύζεζε ζε
"πξαγκαηηθό ρξόλν" ηεο πνηόηεηαο ησλ ΜΜΜ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηβαηώλ ζε
δηάθνξεο ρώξεο ηεο ΔΔ ζα αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ ENERQI.
Σν πξώην βήκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο κεζνδνινγίαο ENERQI ήηαλ ε
πξαγκάησζε ηεο «αλαθνξάο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ",
ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ησλ ΜΜΜ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
πειαηώλ ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ θόζκν ζήκεξα.
Πώρ ππαγμαηοποιήθηκε η αναζκόπηζη
Αλαιύζεθαλ πιεξνθνξίεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ πνπ βξέζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία ζε
έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ζε 48 δηαθνξεηηθέο, θπξίσο επξσπατθέο, πεγέο θαη
ζην δηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα, ηα επξσπατθά έξγα BEST θαη QUATTRO παξείραλ
πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο. Δπηπξνζζέησο, εμεηάζζεθαλ κειέηεο πεξηπηώζεσλ από 12
επξσπατθέο ρώξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε (ηελ πνηόηεηα ζε) ζπζηήκαηα δεκόζηαο
ζπγθνηλσλίαο (Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία, Διιάδα,
Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην).
Έπεςνερ ικανοποίηζηρ πελαηών: πώρ να εθαπμοζθεί η θεωπία ζηο ENERQI
Πξώηα από όια, αλ δνύκε ηε ζεσξία πίζσ από ηηο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ,
κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε κεζόδσλ έξεπλαο, πξνδηαγξαθώλ
ζρεδηαζκνύ, (βαζηθώλ) δεηθηώλ, ηύπσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θιηκάθσλ, αιιά ζε
γεληθέο γξακκέο κπνξνύκε λα πνύκε όηη κπνξεί λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκόο αλάκεζα
ζε:
Ποιοηική έπεςνα: κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ιακβάλνληαη από κηα ζρεηηθά κηθξή
νκάδα αηόκσλ θαη δελ αλαιύνληαη κε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.
Ποζοηική έπεςνα: ε νπνία ηππηθά πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ
θαη θιηκάθσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ζηαηηζηηθέο ηερληθέο.

θαη εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο βάζε παξαηεξήζεηο, αλάκεζα ζε:
Τεσνικέρ παπαηήπηζηρ: ν εξεπλεηήο παξαηεξεί θαηλόκελα ζην θπζηθό ηνπο ρώξν.
Πειπαμαηικέρ ηεσνικέρ: ν εξεπλεηήο δεκηνπξγεί έλα ηερλεηό πεξηβάιινλ.
ην πιαίζην ηνπ ENERQI, όπνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε παξαθνινύζεζε ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν, κηα πνζνηηθά παξαηεξνύκελε "κέηξεζε ζπκπεξηθνξάο" θαίλεηαη
λα είλαη ε πην θαηάιιειε γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηώλ. Οη "δείθηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηώλ" πνπ ζα πξέπεη λα ή πνπ ζπλήζσο κεηξώληαη είλαη νη
εμήο: δηαζεζηκόηεηα, πξνζβαζηκόηεηα, αμηνπηζηία θαη ρξόλνο, ηηκή, ελεκέξσζε,
ππνζηήξημε πειαηώλ, άλεζε, αζθάιεηα, πεξηβάιινλ θαη ηα ππνζηνηρεία ηνπο.
Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, όπσο ζπλαληώληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα έξεπλεο
ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ζε 48 δηαθνξεηηθέο, θπξίσο επξσπατθέο, πεγέο θαη ζην
δηαδίθηπν ζηεξίδνπλ ηελ παξνύζα ζύζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην έξγν QUATTRO νη
παξάγνληεο πνηόηεηαο ησλ κεηαθνξώλ θαζνξίδνληαη θαη αλαιύνληαη ηεξαξρηθά.
Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ θύθινπ πνηόηεηαο ζπλδπάδνληαο: ηελ πνηόηεηα
ησλ ππεξεζηώλ πνπ επηδηώθεηαη θαη παξαδίδεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή κε ηελ
πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαδεηείηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ πειάηε.
Δςπωπαϊκό Ππόηςπο Ποιόηηηαρ EN13816
Σα επξήκαηα ηνπ QUATTRO νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνύ πξνηύπνπ EN
13816:2002 "Μεηαθνξέο – Λνγηζηηθή θαη ππεξεζίεο – Γεκόζηεο επηβαηηθέο κεηαθνξέο
– Οξηζκόο πνηόηεηαο ππεξεζίαο, ζηόρεπζε θαη κέηξεζε", ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ
πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ, ηνπο ζηόρνπο θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ κεηξήζεσλ. Ο
θύξηνο ζθνπόο ηνπ πξνηύπνπ είλαη ε πξνώζεζε κηαο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ
ιεηηνπξγηώλ ησλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ θαη εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ, θαζνξίδνληαο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα:
επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ππεπζύλσλ ζε δεηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνύλ·
νδεγήζνπλ ζε ζρεηηθέο θαη θαιά ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ
θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ·
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο, θαη άιινπο, λα ζπγθξίλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ελαιιαθηηθνύο πξνκεζεπηέο, αμηόπηζηα·
ζπκκεηέρνπλ ζηε εθαξκνγή κηαο δηεξγαζίαο ζπλερνύο βειηίσζεο.
Πνιιέο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ πξνηύπνπ θαη ην
ENERQI επίζεο ζα ζπγθξνηεζεί κε βάζε απηό ην EN 13816 πξόηππν.

Έπγο BEST
ην έξγν BEST, κηα ηππηθή έξεπλα δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν,
από ην 2001, ζε κηα ζεηξά επξσπατθώλ πόιεσλ, παξέρνληαο έηζη κηα βάζε
δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ησλ ΜΜΜ θαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηώλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο γηα ηελ

έξεπλα ζε βάζνο θαη ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ επηβαηώλ, θαζώο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πόιεο,
όπνπ νη παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.
Σν BEST αλαθέξεη ηέζζεξηο λένπο ζύλζεηνπο δείθηεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
πξόηππν EN 13816: ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηώλ, ζρέζε πνηόηεηαο-θόζηνπο,
θνηλσληθή εηθόλα θαη εκπηζηνζύλε πειάηε. ηε κεζνδνινγία ENERQI απηνί νη
ηέζζεξηο δείθηεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ.
ςγκπιηική αξιολόγηζη
Δπηπξνζζέησο, άιια έξγα έδεημαλ όηη ε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε είλαη έλα ζεκαληηθό
εξγαιείν· βεβαίσο, αλ απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηε δηνηθεηηθή δνκή θαη ηελ νξγάλσζε
ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο. Δίλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα δπλαηά θαη
αδύλαηα ζεκεία θαη έηζη λα ππάξμεη ζπλεηζθνξά ζε κηα καθξάο δηαξθείαο
πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο απόδνζεο. Δπνκέλσο, ζην ENERQI ε ζπγθξηηηθή
αμηνιόγεζε ζα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε.
Αποηελέζμαηα από μελέηερ πεπιπηώζεων
ππαγμαηοποιούνηαι από εηαίποςρ ηος ENERQI
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Δθηόο από ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ βξέζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία, εμεηάζζεθαλ ζην
ENERQI νη πεξηπηώζεηο ζπζηεκάησλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 12
επξσπατθέο ρώξεο: Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία,
Διιάδα, Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. Ο
πιεζπζκόο θαη ε έθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα
ζπζηήκαηα ησλ ΜΜΜ, θπκαίλνληαη από ειάρηζην πιεζπζκό ≈ 80.000 αλζξώπνπο ζε
κέγηζην πιεζπζκό ≈ 4 εθαηνκκύξηα θαη από κηα πεξηνρή ≈ 20 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα
ζε πάλσ από 13.000 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Σα ζπζηήκαηα ηεο δεκόζηαο
ζπγθνηλσλίαο ζηηο πεξηνρέο ππό εμέηαζε θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ ηύπσλ ησλ
ΜΜΜ, από ηνλ πξναζηηαθό ζηδεξόδξνκν θαη ην ηξέλν, κέρξη ην κεηξό, ην ηξακ, ηα
ιεσθνξεία, ηα ηξόιετ, ηα κηθξά πνύικαλ, ππεξεζίεο πξώηεο δήηεζεο θαη
δξνκνιόγηα. Δλλέα από ηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο αλαθέξνληαη ζε δεκόζηνπο
θνξείο δηαρείξηζεο θαη έμη ζε ηδησηηθνύο θνξείο δηαρείξηζεο ηεο δεκόζηαο
ζπγθνηλσλίαο. Σν κεξίδην ησλ ΜΜΜ θπκαίλεηαη από κηθξά πνζνζηά ζηηο πεξηθέξεηεο
(4-15%) ζε πςειά πνζνζηά ζηα αζηηθά θέληξα (35-50%). ε ζρεδόλ όιεο ηηο
εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη έλα ζηξαηεγηθό ή επηρεηξεκαηηθό ζρέδην, ην νπνίν
θαζνξίδεη ην όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θνξέαο ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο. Οη
κεγάιεο δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ εμεηάζζεθαλ,
έδεημαλ όηη ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηβαηώλ ζηα
ζπζηήκαηα ησλ ΜΜΜ είλαη πνιύπινθν θαη επίζεο, όηη είλαη κάιινλ δύζθνιν λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα γεληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελεξγεηαθώλ θαη
πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαηά ηξόπν νκνηόκνξθν.

Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, απνδείρζεθε απαξαίηεην γηα
ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο λα:
 ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ζπζρέηηζεο όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηαρείξηζε
πνηόηεηαο, νη νπνίεο λα ζπιιέγνληαη ζε κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα,
 δηαηεζνύλ ζπκβάζεηο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο ζε δηαρεηξηζηέο, κε ηελ πνηόηεηα ησλ
ππεξεζηώλ ελζσκαησκέλε ζηε ζύκβαζε,
 ζπζρεηηζηεί ε πηζηνπνίεζε πνηόηεηαο ησλ αξρώλ θαη ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο
δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο κε πξνθαζνξηζκέλεο λαπιώζεηο πειαηώλ,
 αληακείβνληαη νηθνλνκηθά νη δηαρεηξηζηέο ησλ ΜΜΜ, εθόζνλ πιεξνύλ ή θαη
μεπεξλνύλ νξηζκέλα πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα
ησλ αληίζηνηρσλ δηαγσληζκώλ.
Δθηόο από απηό θαη ζρεηηθόηεξα κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο κεζνδνινγίαο ENERQI,
ε αλάιπζε ησλ κειεηώλ πεξίπησζεο από ηα ππάξρνληα επξσπατθά ζπζηήκαηα
έδεημε όηη ην ENERQI ζα πξέπεη λα:
 θάλεη ρξήζε κηαο παξνπζίαζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηύπνπ "Βαξόκεηξν", γηαηί
πξνζθέξεη επειημία θαη ηαρύηεηα ζηελ αληαπόθξηζε ζε δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη
από ηνπο πειάηεο,
 ρξεζηκνπνηήζεη θαηλνηόκεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο
ησλ ΜΜΜ, γηα παξάδεηγκα έλα ζύζηεκα βαζηδόκελν ζε δηαδηθηπαθή έξεπλα,
 θάλεη ρξήζε εζεινληώλ, νη νπνίνη παξαηεξνύλ ηα ζέκαηα ηεο πνηόηεηαο ησλ
ππεξεζηώλ ζε ηαθηηθή βάζε,
 δηαρεηξηζηεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαηεξήζεηο γηα λα
αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο λα ιακβάλνληαη κόλν παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο
πεξηζηαηηθώλ/ηπραίσλ θαηαζηάζεσλ.
Κοινά ζηοισεία από ηιρ ςπάπσοςζερ μεθοδολογίερ
Αξθεηέο κέζνδνη δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ή κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ
αλαθέξζεθαλ ζηηο εμεηαδόκελεο πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο
ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκώλ. Όιεο νη κεζνδνινγίεο πεξηιακβάλνπλ θνηλά ζηνηρεία, ηα
νπνία κπνξνύλ ρνλδξηθά λα πεξηγξαθνύλ σο εμήο:
1. Πξνζδηνξηζκόο ησλ δεηθηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα ην επίπεδν ηεο
πνηόηεηαο ζην ζύζηεκα ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο
2. πιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο
3. Αλάιπζε ησλ ζπιιεγκέλσλ δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πνηόηεηαο
4. Αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνηόηεηαο
5. Δθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνηόηεηαο
6. Αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ
7. πιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ πινπνηνύκελσλ δξάζεσλ.

Ο θύθινο πνηόηεηαο ηνπ ENERQI ελζσκαηώλεη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ξεθηλά
κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΜΜΜ.
Πεξηνδηθή (κεληαία) ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο βαζηθνύο δείθηεο απόδνζεο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάιιεισλ παξαηεξήζεσλ· νη πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη
κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη εθεί
απνζεθεύνληαη. Έπεηηα, παξάγνληαη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ
εληνπίδνληαη ηπρόλ αδπλακίεο θαη πξνηείλνληαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε. Οη πξνηάζεηο
κεηαηξέπνληαη ζε δξάζεηο βειηίσζεο πνηόηεηαο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζηελ επίηεπμε ή
ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ επηζπκεηνύ επηπέδνπ πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ. Ο επηβάηεο ιακβάλεη κηα θαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζηώλ, γεγνλόο πνπ
νδεγεί ζε πςειόηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζηελ
αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΜΜΜ.
Δηθόλα: Κύθινο Πνηόηεηαο ηνπ ENERQI

Γιδάγμαηα – ζςζηάζειρ
Σν ζέκα ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαηεξήζεηο
είλαη αθόκα αλνηρηό θαη ζα θαζνξηζηεί ζηελ επόκελε θάζε ηνπ έξγνπ. Με βάζε ηελ
έξεπλα, ζπληζηάηαη λα γίλεηαη σπήζη επιβαηών ζε έπεςνερ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα
γίλνπλ πξόζζεηεο κεηξήζεηο από κπζηηθνύο πειάηεο, αιιά θαη κεηξήζεηο άκεζεο
απόδνζεο.
Σν ζύλνιν ησλ δεηθηώλ πξνο παξαθνινύζεζε ζα είλαη ένα ςποζύνολο ηος ΕΝ
13816:2002, επεηδή απηό απνηειεί έλα βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο θαη σο εθ ηνύηνπ ζπληζηάηαη γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ ΜΜΜ.

Όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα, ε εηήζηα κέηξεζε είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ππνβνιή
εθζέζεσλ, αιιά μικπόηεπα σπονικά διαζηήμαηα είλαη πην ρξήζηκα γηα πην επέιηθηεο
αληηδξάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα, ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο.
Η άμεζη διαθεζιμόηηηα ηων αποηελεζμάηων ηηρ έπεςναρ ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο
ζε έλαλ νξγαληζκό ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα,
άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε
πνηόηεηα.
Σν κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΜΜΜ πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ζεκαληηθό γηα ηε
δηακόξθσζε ηνπ θόζηνπο ηεο κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ
πειαηώλ.
Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη νη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο
πνπ απηά πξνζθέξνπλ γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηώλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηειεεξγαζία, δίλεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο
πνηόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα απμάλεη ηελ ηαρύηεηα έθδνζεο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Φαίλεηαη όηη ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξνύκε λα θεξδίζνπκε από
ηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, μέζω ηηρ αξιοποίηζηρ ηων δςναηοηήηων πος
πποζθέπονηαι από ηο σώπο ηηρ ζύγσπονηρ διαθέζιμηρ ηεσνολογίαρ.

