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Πρόλογος

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι διαδικασίες και οι 

πολιτικές διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες 

των ταχυμεταφορών. Ο τρόπος που επιλέχθηκε για τη μελέτη των 

πολιτικών αυτών είναι η αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης 

διαχείρισης της ποιότητας από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες 

ταχυμεταφορών παγκοσμίως.

Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά 

στοιχεία σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας και την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, καθώς και γενικότερα 

στοιχεία του κλάδου.

Στην συνέχεια, στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται διεξοδικό οι 

πολιτικές διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζονται σήμιερα από τις 

τέσσερις μιεγαλύτερες εταιρίες ταχυμιεταφορών στον κόσμο και πιο 

συγκεκριμιένα από τις εξής:

• FedEx (Federal Express)

• TNT

• DHL

• Airborne

Τέλος, εξάγονται κάποια συμιπεράσματα σχετικά μιε την 

προσέγγιση που ακολουθούν οι εταιρείες αυτές, όσον αφορά τη μιέτρηση 

και την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμιενων 

υπηρεσιών.
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Abstract

In the present study the quality management policies and 

processes, which are implemented at the express delivery (courier) 

services, have been examined thoroughly. These quality processes are 

presented through the quality management case studies of the four 

biggest express delivery (courier) firms worldwide.

In the first chapter, an introduction to service quality and total 

quality management is attempted. In the second chapter, an overview 

of the express delivery services and the respective industry is provided 

in detail.

In the following chapters the quality management policies, 

which are set and followed by the four greatest express delivery firms 

in the world, are presented. Those four express delivery firms are:

• FedEx (Federal Express)

. TNT

• DHL

• Airborne

Finally, some conclusions are drawn about the policies used by 

these companies for the measurement and deployment of service 

quality.
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Λίστα πινάκων - σχημάτων

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1. Δείκτης ποιότητας υπηρεσίας (SQI) 
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Πίνακας 3. Δείκτες ικανοποίησης πελάτη της ΤΝΤ
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Σχήμα 1. Η διαδικασία του benchmarking στην ΤΝΤ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Ορισμός της ποιότητας

Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την έννοια της 

ποιότητας είναι πολλοί και για το λόγο αυτό εδώ παρουσιάζονται αυτοί 

που είναι πιο χαρακτηριστικοί και έχουν την ευρύτερη δυνατή

εφαρμογή. Έτσι, ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούμε 

να ονομάσουμε:

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που

ικανοποιούν πλήρως ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη.

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που

ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές.

• Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, χης

κατασκευής, της παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των 

οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

του πελάτη.

• Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με 

τις προδιαγραφές του σχεδίου του.

Επίσης, η ποιότητα μπορεί επίσης να οριστεί ως εξής:

• Ο πιο σύγχρονος, ενδεδειγμένος, ευέλικτος και αποτελεσματικός 

τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης.

• Καταλληλότητα για χρήση.

• Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες 

ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

• Το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε φορά.

• Το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά παίρνεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας

Η μελέτη των παραπάνω ορισμών μπορεί να δώσει μια πρώτη 

εικόνα της έννοιας της ποιότητας. Η πλήρης όμως κατανόηση και 

εισαγωγή αυτής της έννοιας στο σύστημα διοίκησης μιας επιχείρησης 

απαιτεί σοβαρή, συνεπή και εκτεταμένη έρευνα και μελέτη τόσο των 

στοιχείων των βιβλιογραφικών δεδομένων και των χιλιάδων πετυχημένων 

εφαρμογών της, όσο και έρευνα αγοράς σε όλα τα επίπεδα [13].

1.2 Διαφορές μεταξύ ποιότητας παραγωγής προϊόντος 

και υπηρεσίας

Υπάρχουν αναμφίβολα σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην 

παραγωγή προϊόντων και στις υπηρεσίες, αναφορικά με το θέμα της 

ποιότητας. Οι διαφορές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιεχόμενο 

της διαχείρισης ποιότητας των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες διαφορές 

συνοψίζονται στα παρακάτω [7]:

• Αδυναμία διαχωρισμού παραγωγής και κατανάλωσης. Στις 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνήθως η υπηρεσία δημιουργείται 

και καταναλώνεται την ίδια στιγμή. Η ορατότητα της διαδικασίας 

παραγωγής της υπηρεσίας από τον καταναλωτή έχει ως 

αποτέλεσμα την αδυναμία απόκρυψης λαθών ή ποιοτικών 

ανεπαρκειών.

• Άϋλη φύση της υπηρεσίας. Οι περισσότερες υπηρεσίες είναι 

ουσιαστικά άϋλες. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο για τον 

παραγωγό το να περιγράψει την παραγόμενη υπηρεσία και για τον 

πελάτη να αντιληφθεί τα πλήρη χαρακτηριστικά της. Ο 

καταναλωτής αδυναμεί να δει, να νιώσει, να ακούσει ή να αγγίξει 

την υπηρεσία πριν αυτή παραλειφθεί. Για το λόγο αυτό ο 

καταναλωτής συχνά αναζητά άλλα σημάδια ποιότητας όπως τα 

λόγια από γνωστούς, τη φήμη, δυνατότητα πρόσβασης, κλπ. Στον 

τομέα των υπηρεσιών η επιρροή των άϋλων στοιχείων (φήμη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας

επιχείρησης και λόγια γνωστών γι’αυτήν) στην τελική απόφαση 

αγοράς είναι πολύ ισχυρότερη από ότι τα υλικά χαρακτηριστικά 

του προϊόντος. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερα 

βαρύνουσα σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών το να παρέχουν τη σωστή υπηρεσία με την πρώτη 

φορά. Επιπλέον, στις εταιρείες υπηρεσιών το προσωπικό και οι 

φυσικές εγκαταστάσεις επιτελούν τη διπλή λειτουργία της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ και αντιμετωπίζονται από το 

δυνητικό αγοραστή ως σημάδια ποιότητας.

• Άμεση κατανάλωση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 

καταναλώνονται καθώς δημιουργούνται και δε δύνανται να 

αποθηκευτούν για να καταναλωθούν αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι, 

σε αντίθεση τα προϊόντα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στην 

περίπτωση αυτή ένας τελικός ποιοτικός έλεγχος. Έτσι, η 

επιχείρηση παροχής υπηρεσίας απαιτείται να παράγει τη σωστή 

υπηρεσία από την πρώτη φορά και κάθε φορά.

• Ετερογένεια των υπηρεσιών. Συχνά είναι πολύ δύσκολο να 

παράγεται διαρκώς μια υπηρεσία στο ίδιο επίπεδο ποιότητας. 

Ένας αριθμός παραγόντων μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό 

ετερογένειας στην παραγωγή υπηρεσιών. Πρώτον, η παράδοση 

μιας υπηρεσίας σχεδόν πάντα συνεπάγεται προσωπική επαφή 

μεταξύ του προσωπικού και του πελάτη. Η συμπεριφορά του 

προσωπικού αυτού επηρεάζει άμεσα την αντίληψη του πελάτη για 

την ποιότητα της υπηρεσίας και είναι πολύ δύσκολο να 

εξασφαλίσει μια επιχείρηση δεδομένες και σταθερές 

συμπεριφορές του προσωπικού προς τον πελάτη. Δεύτερον, οι 

επιχειρήσεις υπηρεσιών περιμένουν από τους πελάτες να 

εκφράσουν τις ανάγκες τους και να παρέχουν πληροφορίες. Η 

ακρίβεια των πληροφοριών καθώς και η ικανότητα σωστής 

επεξεργασίας αυτών έχουν σημαντικότατη επίδραση στην 

αντίληψη του καταναλωτή για την ποιότητα της υπηρεσίας. Τρίτον, 

οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες του καταναλωτή μιπορεί να 

μεταβάλλονται κάθε φορά που χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας

μεταβλητότητα μιιας υπηρεσίας με το πέρασμα του χρόνου και 

από πελάτη σε πελάτη καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση και τον 

έλεγχο της ποιότητας. Έτσι, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών βασίζονται 

ιδιαίτερα στην ικανότητα του προσωπικού τους να αντιλαμβάνεται 

τις απαιτήσεις του καταναλωτή και να αντιδρά με τον κατάλληλο 

τρόπο.

1.3 Προβλήματα στη βελτίωση ποιότητας υπηρεσίας

Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την 

προσπάθεια μιας επιχείρησης για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας 

υπηρεσίας είναι τα εξής [7]:

• Τα περιστατικά εμφάνισης υπηρεσίας χαμηλής ποιότητας δεν 

γίνονται πάντα αντιληπτά στην επιχείρηση. Μάλιστα, σύμφωνα με 

έρευνες μόλις το 4% των δυσαρεστημένων πελατών από μια 

υπηρεσία παραπονούνται προς την επιχείρηση, γεγονός που 

καθιστά επιτακτικό για την επιχείρηση το να δρα προληπτικά για 

την αναγνώριση προβλημάτων ποιότητας.

• Η συνολική αντίληψη ποιότητας του καταναλωτή επηρεάζεται από 

την εμπειρία του στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απόδοσης 

της υπηρεσίας, ενώ είναι ιδαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν 

προβλήματα ποιότητας στα μεμονωμένα αυτά στάδια.

• Τα προβλήματα χαμηλής ποιότητας υπηρεσίας απαιτούν συχνά 

μεγάλο χρονικό διάστημα για την επίλυση τους. Αυτό συμβαίνει 

διότι η ποιότητα της υπηρεσίας βασίζεται περισσότερο στον 

ανθρώπινο παράγοντα παρά σε συστήματα και διαδικασίες και 

είναι πιο χρονοβόρο να αλλάξουν οι αντιλήψεις και οι 

συμπεριφορές από ότι οι διαδικασίες.
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• Ο έλεγχος της παράδοσης και της ποιότητας της υπηρεσίας 

δυσχεραίνεται ιδιαίτερα από την απρόβλεπτη φύση των ανθρώπων 

που έρχονται σε επαφή με τον τελικό καταναλωτή.

1.4 Προτάσεις για χην επίτευξη υψηλότερης ποιότητας 

υπηρεσίας

Ο Bo Edvardsson [5] στην εργασία του παρουσιάζει 13 προτάσεις, 

οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν την 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών :

1. Η διοίκηση θα πρέπει να πρωτοστατεί στη διαδικασία 

δημιουργίας και εφαρμογής πολιτικών και σχεδίων ποιότητας.

2. Η ποιότητα της υπηρεσίας πρέπει να αποτελεί κύριο θέμα 

στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και βασικό συστατικό της 

κουλτούρας της επιχείρησης.

3. Η εστίαση στον πελάτη και την ικανοποίηση των αναγκών του 

οφείλει να χαρακτηρίζει την επιχείρηση.

4. Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των 

εργαζομένων. Ο κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο της ποιότητας στο δικό του μέρος της εργασίας.

5. Η εστίαση της επιχείρησης στο σχεδίασμά νέων ποιοτικών 

υπηρεσιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

6. Απαιτείται προσήλωση των εργαζομένων στη συνεχή βελτίωση 

των διαδικασιών και στην αναδιοργάνωση αυτών έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο αριθμός των λαθών κατά την παραγωγή της 

υπηρεσίας.

7. Να λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας 

αυξάνει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

8. Τα στελέχη πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική του 

Benchmarking στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης.
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9. Απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την ποιότητα της 

προσφερόμενης υπηρεσίας προς τους πελάτες.

10. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση και 

διαχείριση των παραπόνων των πελατών.

11. Η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη αφοσίωση και 

δέσμευση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας.

12. Απαιτείται η εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της ποιότητας, 

έτσι ώστε σε περίπτωση που οι στόχοι ποιότητας δεν έχουν 

προσεγγισθεί, να ακολουθούν διορθωτικές ενέργειες.

13. Τέλος, είναι απαραίτητη η επιβράβευση του προσωπικού που 

έχει συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της ποιότητας.

1.5 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι το σύστημα διοίκησης 

με βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του 

παρεχόμενου προϊόντος, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με 

την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων [13].

Ένας ακόμη ορισμός είναι ότι η ΔΟΠ είναι ένα σύστημα, το οποίο 

εφαρμόστηκε από ένα σύνολο επιτυχημένων εταιρειών και το οποίο 

αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη σε ένα ραγδαία 

μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

έχουν διαμορφωθεί σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια από επιχειρήσεις 

που επιζητούσαν τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους. Η ΔΟΠ δεν αποτελεί μια αόριστη φιλοσοφία, αλλά ούτε 

και υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής των αρχών της. 

Αντίθετα, επιβάλλεται η προσαρμογή της ΔΟΠ στην κουλτούρα και το 

εργασιακό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης [16].

Παρά το γεγονός ότι κάθε εταιρεία πρέπει να αναζητήσει το δικό 

της τρόπο εφαρμογής της ΔΟΠ, υπάρχουν τέσσερις πρακτικές που είναι 

κοινές στην περισσότερες επιτυχημένες εφαρμογές της ΔΟΠ, σε αντίθεση
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με τις εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τη ΔΟΓΊ. Οι πρακτικές αυτές είναι 

οι εξής [16]:

□ Οι επιχειρήσεις ολικής ποιότητας εστιάζουν στους πελάτες και 

στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Έτσι, πρέπει να είναι σε θέση 

να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών 

και να επενδύουν τους περιορισμένους πόρους τους σε 

δραστηριότητες για την ικανοποίηση των πελατών.

□ Οι επιχειρήσεις ολικής ποιότητας αναζητούν τρόπους διαρκούς 

βελτιώσης των διαδικασιών τους, που οδηγούν σε ολοένα 

αυξανόμενη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Για τη διαρκή 

αυτή βελτίωση χρησιμοποιείται επιστημονική προσέγγιση 

(ανάλυση γεγονότων, δράσεις ανάλογες με τα γεγονότα, εμπειρικός 

έλεγχος αποτελεσμάτων).

□ Οι εταιρείες ολικής ποιότητας επιδιώκουν την καθολική 

συμμετοχή όλου του προσωπικού τους. Ολες οι ικανότητες και 

δεξιότητες από όλους τους εργαζομένους πρέπει να αξιοποιηθούν, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και η ικανοποίηση 

των εργαζομένων.

□ Οι εταιρείες ολικής ποιότητας μοιράζονται χρήσιμες γνώσεις με 

άλλες επιτυχημένες επιχειρήσεις για να αποφύγουν την 

ανακάλυψη ήδη υπαρχουσών μεθόδων, για να εφαρμόσουν τις 

πρακτικές ποιότητας πιο γρήγορα και για να δημιουργήσουν 

κουλτούρα ποιότητας στο εσωτερικό τους.

Η έννοια της ολικής ποιότητας προέρχετα από τον ιδιωτικό τομέα 

και το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Η θεωρητική της βάση μπορεί 

να αναζητηθεί στις εργασίες του αμερικανού στατιστικού Edward 

Deming, ο οποίος ξεκινώντας κατά τη δεκαετία του 1930 από το 

Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και βασιζόμενος στις 

εργασίες του W.Shewhart πάνω στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας 

(Statistical Quality Control-SQC), ανέπτυξε το μοντέλο του για τον
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στατιστικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (Statistical Process 

Control) [6],

Με πυρήνα το εν λόγω υπόδειγμα, που βρήκε αρχικά πεδίο 

εφαρμογής στην ιαπωνική βιομηχανία και εισήχθη αργότερα στις 

αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δομήθηκε σταδιακά από τον 

ίδιο τον Deming, αλλά και με τη συμβολή πολλών ακόμη θεωρητικών 

αλλά και ανθρώπων της πράξης, το εννοιολογικό και μεθοδολογικό 

πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - 

TQM) [6],

Η εξέλιξη και η επιτυχία ενός συστήματος ΔΟΠ εξαρτάται από μια 

σειρά παραγόντων, όπως η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, η συνεργασία και ο συντονισμός των 

διαφόρων υποσυστημάτων της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητη η οργάνωση ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης 

που να είναι ανοικτό και ολοκληρωμένο. Ανοικτό είναι ένα σύστημα όταν 

μπορεί να προσαρμόζεται με ευκολία στις εξωτερικές αλλαγές, ενώ η 

ολοκλήρωση αναφέρεται στη δυνατότητα συντονισμού και συνεργασίας 

των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η 

συνεργασία γίνεται σε πιο χαλαρή βάση επειδή το σύστημα είναι 

αποκεντρωμένο σε ομάδες μεγαλύτερης αυτονομίας που μπορούν να 

εξασκήσουν δημιιουργικότητα και πρωτοβουλία και να είναι περισσότερο 

ευέλικτες και γρήγορες στις αποφάσεις τους.

Η ΔΟΠ δεν αντιτίθεται στα άλλα συστήματα ποιότητας, αλλά είναι 

υπερσύνολο τους. Έτσι, η ΔΟΠ περικλείει τη Διασφάλιση Ποιότητας 

(Quality Assurance), όπως αυτή με τη σειρά της περικλείει τον Ποιοτικό 

Έλεγχο (Quality Control), που με τη σειρά του είναι υπερσύνολο της 

Επιθεώρησης (Inspection).

Η ΔΟΠ είναι δυνατή μόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα 

μέλη της επιχείρησης ή του οργανισμού. Σε αυτό το σημείο έγκειται η 

δύναμη αλλά και η αδυναμία της. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο που βρίσκονται στην ιεραρχία, είναι εξίσου υπεύθυνοι για το 

κοινό αποτέλεσμα. Η κοινή αυτή υπευθυνότητα με το συναρτώμενο 

αίσθημα δημιουργίας και ευθύνης είναι που εμψυχώνουν τον κοινό

12



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας

άνθρωπο να γίνει ένα ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας. Η 

εκπαίδευση στη φιλοσοφία της ΔΟΠ είναι όμοια για όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας στα βασικά θέματα και δεξιότητες [13].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 Ορισμός των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός και χρησιμοποιούμενος 

ορισμός των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Παρόλα αυτά η έννοια των 

υπηρεσιών αυτών είναι σχετικά ξεκάθαρη, καθώς υπάρχουν πολλές 

εταιρείες που θεωρούνται ότι ανήκουν στον κλάδο αυτό και οι οποίες 

προσφέρουν υπηρεσίες εντελώς ξεχωριστές από αυτές άλλων 

μεταφορικών εταιρειών.

Ένας ορισμός του κλάδου των ταχυμεταφορών είναι ο εξής:

Ο κλάδος των ταχυμεταφορών αποτελείται από επιχειρήσεις οι 

οποίες ασχολούνται με τη μεταφορά φορτίων, τα οποία είναι αρκετά 

μικρά έτσι ώστε γενικά να μπορούν να μεταφερθούν από έναν άνθρωπο, 

αλλά και τα οποία είναι γενικά μεγαλύτερα από ένα απλό γράμμα. 

Συνήθως, σημαντικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς 

αποτελούν η παραλαβή του πακέτου από το αρχικό σημείο και η 

ακριβής παράδοση του στον τελικό του προορισμό [18].

Ένας ακόμη ορισμός της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είναι [2]:

1) η διαδοχική συλλογή, μεταφορά και παράδοση εγγράφων, 

τυπωμένου υλικού, δεμάτων και/ή άλλων αγαθών με την 

ταυτόχρονη ανίχνευση θέσης και διατήρηση του έλεγχου των 

αντικειμένων αυτών κατά την προσφορά της υπηρεσίας και

2) η προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών εκτός από τις παραπάνω 

μεταφορικές υπηρεσίες, όπως η διεκπεραίωση των τελωνείων και 

οι υπηρεσίες logistics. Η υπηρεσία ταχυμεταφοράς είναι εντελώς 

διάκριτη από άλλες υπηρεσίες και μεθόδους μεταφοράς και 

χαρακτηρίζεται από χρονική δέσμευση και ακρίβεια και ιδιαίτερη 

έμφαση στην παροχή πληροφορίας.
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2.2 Ιστορικά στοιχεία και βασικά χαρακτηριστικά του 

κλάδου

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (couriers) 

πρωτοεμφανίστηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όχι 

για να αντικαταστήσουν τους κρατικούς ταχυδρομικούς οργανισμούς, 

αλλά με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών με τελείως διαφορετικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις «καθιερωμένες» ταχυδρομικές 

υπηρεσίες.

Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνεται από το ότι πολλοί εθνικοί 

ταχυδρομικοί οργανισμοί (αρκετοί από τους οποίους δεν βρίσκονται 

πλέον κάτω από πλήρη κρατικό έλεγχο) αναγνώρισαν τη σημαντικότητα 

του εξεταζόμενου κλάδου και προχώρησαν στην παροχή αντίστοιχων 

υπηρεσιών. Από την τάση αυτή δεν «ξέφυγαν» ούτε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ τα οποία εισήλθαν αρχικά στον τομέα των 

ταχυμεταφορών, ιδρύοντας σχετικά τμήματα, ενώ τον Ιούνιο του 2000 

ίδρυσαν την εταιρία ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

Στην Ελλάδα, ο κλάδος των courier άρχισε να αναπτύσσεται στα 

τέλη περίπου της δεκαετίας του 1970, ενώ εξελίχθηκε δυναμικά κατά τη 

διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, με βασικό πελάτη τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Παρά τις κάποιες αρχικές αντιξοότητες, ο κλάδος 

των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κατάφερε να αναπτυχθεί και να 

εδραιωθεί στη χώρα μας, οι δε επιχειρήσεις courier θεωρούνται πλέον 

από τους πελάτες τους σαν «συνεργάτες», δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν είναι συνήθως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση και 

ολοκλήρωση των εργασιών των τελευταίων.

Οι επιχειρήσεις courier είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την 

εγγυημένη παράδοση σε προκαθορισμένη ημερομηνία, την παραλαβή 

από το χώρο του αποστολέα και την προσωπική παράδοση στον 

παραλήπτη, τη δυνατότητα αλλαγής προορισμού και παραλήπτη καθ’ 

οδόν, την παρακολούθηση της αποστολής κάθε στιγμή και την
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επιβεβαίωση της παράδοσης, καθώς και χην προσαρμογή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών σπς ιδιαίτερες ανάγκες κάποιου πελάτη.

Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς συνέβαλλε σημαντικά στην 

ανάπτυξη των εργασιών του κλάδου στη χώρα μας αλλά και στην Ε.Ε. 

γενικότερα, λόγω του ανερχόμενου ενδοκοινοτικού εμπορίου και των 

αυξημένων συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων κλπ. Η πρόσφατη νομισματική ενοποίηση θα έχει επιπλέον 

θετική επίδραση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και κατ’ επέκταση στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του εξεταζόμενου κλάδου.

Παράγοντες με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των 

ταχυμεταφορών στη χώρα μας, είναι η περαιτέρω διάδοση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικά των αγορών από απόσταση (mail 

order κ.α.), οι ρυθμοί ανάπτυξης οι οποίοι υπολείπονται μέχρι στιγμής 

των αντίστοιχων ρυθμών που ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, καθώς και η Ολυμπιάδα του 2004 [10].

2.3 Χαρακτηριστικά της ζήτησης των υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς

Παρά το γεγονός ότι σήμερα προσφέρεται πληθώρα υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς, όλες έχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία είναι [2]:

□ Η πόρτα-με-πόρτα μεταφορά που περιλαμβάνει τη χρήση και το 

συνδυασμό πολλών μέσων μεταφοράς (ολοκλήρωση).

□ Η ικανότητα ικανοποίησης της απαίτησης του πελάτη για 

γρήγορη και χρονικά καθορισμένη υπηρεσία.

□ Πλήρης έλεγχος της δρομολόγησης όλων των φορτίων, ο οποίος 

απαιτεί τη χρησιμοποίηση εξελιγμένων πληροφοριακών 

συστημάτων.
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Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μπορούν να χρησιμιοποιηθούν από 

οποιονδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θέλει γρήγορη και 

σίγουρη αποστολή ενός εγγράφου ή δέματος στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Σε γενικές γραμμές το είδος των αναγκών των πελατών αναφορικά 

με την αποστολή εγγράφων/ αντικειμένων, διακρίνεται σε [10]:

1. Μη επείγοντα έγγραφα και αντικείμενα, τα οποία μπορούν να σταλούν 

και με το ταχυδρομείο.

2. Επείγοντα, τα οποία μπορούν να σταλούν με κάποια εταιρεία courier 

για να παραδοθούν έγκαιρα.

3. Πολύ επείγοντα και σημαντικά έγγραφα και αντικείμενα, τα οποία εάν 

καθυστερήσουν ή χαθούν θα επιφέρουν ζημιά στον αποστολέα ή / και 

τον παραλήπτη.

4. Οι μεγαλύτερες εταιρίες ταχυμεταφορών προσφέρουν επιπλέον 

υπηρεσίες όπως βαριές αποστολές, υπηρεσίες logistics, ειδικές 

αποστολές (πχ. μεταφορά αίματος και μοσχευμάτων), τελωνειακές 

διεκπεραιώσεις κλπ.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν τον κυριότερο πελάτη των 

εταιριών ταχυμεταφοράς, δεδομένου ότι έχουν συνήθως ανάγκη ταχείας 

και ασφαλούς μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων μεταξύ της έδρας και 

των διαφόρων υποκαταστημάτων τους, ή αποστολής αντίστοιχων 

αντικειμένων σε πελάτες τους. Σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

μπορούν να αναφερθούν οι θυγατρικές, οι αντιπροσωπίες και τα 

υποκαταστήματα ξένων εταιριών, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων 

συμφερόντων οι οποίες διατηρούν γραφεία στην Ελλάδα και οι 

δράστηριότητές τους είναι στο εξωτερικό (λ.χ. ναυτιλιακά γραφεία), 

διαφημιστικές εταιρίες και γενικότερα εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Αλλοι σημαντικοί πελάτες είναι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές 

εταιρείες και οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες 

διακινούν μεγάλο όγκο εγγράφων μεταξύ του κεντρικού και των 

υποκαταστημάτων τους σε όλη τη χώρα.
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Στον Δημόσιο Τομέα (υπουργεία και υπηρεσίες αυτών, 

ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ.), παρά τις μεγάλες ανάγκες σε διακίνηση 

σημαντικών και επειγόντων εγγράφων, η χρήση courier δεν είναι τόσο 

διαδεδομένη. Τα ΕΑΤΑ (και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους) 

αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο να καλύπτουν τις ανάγκες αποστολής 

εγγράφων και δεμάτων για τις υπηρεσίες του κράτους. Παρά ταύτα, 

σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση ιδιωτικών εταιρειών courier 

από τον δημόσιο τομέα έχει αυξηθεί.

Η χρήση υπηρεσιών courier από Ιδιώτες κρίνεται ως μικρή και 

περιστασιακή και γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται η γρήγορη 

μεταφορά ενός αντικειμένου. Αιτία για τη μη συχνή χρήση υπηρεσιών 

courier από ιδιώτες είναι το υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες 

αντίστοιχες υπηρεσίες. Επίσης, οι ιδιώτες δεν έχουν συχνά την ανάγκη 

ταχυμεταφοράς εγγράφων ή δεμάτων.

Όσον αφορά τα είδη των αποστολών, αναφέρεται ότι η κατηγορία 

που εμφανίζει το μεγαλύτερο όγκο είναι τα έγγραφα. Αυτό οφείλεται στο 

ότι επιχειρήσεις και οργανισμοί αποστέλλουν σημαντικά έγγραφα όπως 

συμβόλαια κλπ., όπου πρέπει να υπάρχει η πρωτότυπη υπογραφή και 

το λογότυπο της εταιρείας, αποκλείοντας έτσι τη χρήση telefax ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της 

ασφάλειας, ταχύτητας και αξιοπιστίας της αποστολής.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αποστολών είναι τα δέματα τα οποία 

μπορεί να ποικίλουν από δείγματα κάθε είδους μέχρι φαρμακευτικά και 

ιατρικά προϊόντα, όπου η ταχύτητα και η αξιοπιστία παράδοσης είναι 

πρωταρχικής σημασίας. Η κατηγορία των δεμάτων παρουσιάζει 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 

διάδοση των αγορών μέσω φυλλαδίων, καταλόγων, καθώς και μέσω της 

τηλεόρασης και του διαδικτύου [10].
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2.4 Κύρια στοιχεία υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Οι επιχειρήσεις ταχυμειαφορών αναφέρονιαι στη βιβλιογραφία και 

ως ολοκληρωμένοι μεταφορείς (integrated carriers). Ο λόγος είναι το ότι 

οι εταιρείες αυτές καλούνται να ολοκληρώσουν και να συνδυάσουν 

πολλά μεταφορικά μέσα (φορτηγάκια, νταλίκες, αεροπλάνα, τρένα) 

προκειμένου να παρέχουν την τελική υπηρεσία. Συχνά, τα διαφορετικά 

αυτά μέσα μεταφοράς ανήκουν σε άλλες εταιρείες και έτσι είναι 

αρμοδιότητα της εταιρείας ταχυμεταφοράς να συντονίσει και να 

ολοκληρώσει τις δραστηριότητες των άλλων εταιρειών. Επιπλέον, ο 

συντονισμός αυτός πρέπει να επιτευχθεί με πολλή μεγαλύτερη ακρίβεια 

από ότι σε άλλα είδη μεταφοράς, λόγω των απόλυτων χρονικών 

δεσμεύσεων παράδοσης που εφαρμόζονται στον κλάδο αυτό [18].

Όπως γίνεται φανερό και από τα παραπάνω, η ολοκληρωμένη 

υπηρεσία ταχυμεταφοράς αποτελεί μία ιδιότυπη υπηρεσία. Είναι 

μοναδική από την άποψη ότι απαιτεί συνεχή εναλλαγή μεταφορικών 

μέσων, ταχύτητα, αξιοπιστία, χαρακτηριστικά βέβαια τα οποία επιδρούν 

αυξητικά και στην τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας. Κύρια 

χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι τα εξής [2]:

□ Υπηρεσία πόρτα-με-πόρτα: Η εταιρεία παραλαμβάνει τα φορτία 

από την πόρτα ή το γραφείο ή τις αποθήκες του αποστολέα και 

τα παραδίδει απευθείας στον παραλήπτη. Η υπηρεσία αυτή 

απαλλάσει τους πελάτες από την υποχρέωση του να μεταφέρουν 

τα δέματα στο αεροδρόμιο ή την υποχρέωση του να συντονίζουν 

διαφορετικά μεταφορικά μέσα. Επίσης, η υπηρεσία αυτή αυξάνει 

την ασφάλεια του μεταφερόμενου φορτίου και μειώνει σε μεγάλο 

βαθμό τις απώλειες και τις ζημιές κατά τη μεταφορά.

□ Ταχύτητα: Οι express αποστολές της επόμενης μέρας ή 2'^ 

μέρας συνήθως φτάνουν στον προορισμό τους 2 μέρες νωρίτερα 

από την αεροδρόμιο-με-αεροδρόμιο αποστολή και μήνες 

νωρίτερα από ότι αν τα προϊόντα είχαν σταλεί με πλοίο. Το
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γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους πελάτες πάνω σε 

θέματα μείωσης αποθεμάτων, καλύτερης εξυπηρέτησης και 

μείωσης χρόνου εκτός λειτουργίας όταν απιτούνται 

ανταλλακτικά.

□ Αξιοπιστία: Εξίσου σημαντικός παράγοντας με την ταχύτητα είναι 

και η αξιοπιστία. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών κατά βάση 

προσφέρουν εντός χρόνου παραδόσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 99%, ενώ επίσης εγγυώνται επιστροφή χρημάτων στην 

αντίθετη περίπτωση. Η αξιοπιστία αποκτά ιδιαίτερα βαρύνουσα 

σημασία για τον πελάτη όταν πρόκειται για αποστολές 

ανταλλακτικών για γραμμές παραγωγής ή για σημαντικά 

οικονομικά έγγραφα.

□ Ανίχνευση και Εντοπισμός: Τα express δέματα σαρώνονται 

(scanning) και τα δεδομένα καταχωρούνται σε κεντρικά 

πληροφοριακά συστήματα σε κάθε βήμα της αλυσίδας 

ταχυμεταφοράς. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα 

ανίχνευσης του μεταφερόμενου φορτίου σε όποιο στάδιο 

μεταφοράς και να βρίσκεται, εξασφαλίζει την παράδοση του και 

προστατεύει τα συμφέροντα τόσο του αποστολέα όσο και του 

παραλήπτη.

2.5 Η διαδικασία ταχυμεταφοράς

Γενικά, υπάρχουν πέντε κύρια βήματα τα οποία ακολουθούνται 

από την παραλαβή μέχρι την παράδοση κατά την υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς ενός δέματος [2]:

2.5.1 Παραλαβή

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει μια ειδική παραλαβή από την 

εταιρεία ταχυμεταφορών ή η εταιρεία μπορεί να επισκέπτεται 

προγραμματισμένα τις εγκαταστάσεις του πελάτη 2-3 φορές τη μέρα. Οι 

επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διαθέτουν εξειδικευμένο λογισμικό το
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οποίο τους επιτρέπει να μαθαίνουν άμεσα από τους πελάτες τις 

απαιτήσεις τους για παραλαβές.Οι πελάτες έρχονται κυρίως σε 

καθημερινή προσωπική επαφή με τους οδηγούς των εταιριών 

ταχυμεταφοράς, οι οποίοι επισκέπτονται τα γραφεία και τις παραγωγικές 

μονάδες τους για να παραλάβουν και να παραδόσουν δέματα. Τα 

οχήματα που χρησιμοποιούν οι οδηγοί είναι συνήθως φορτηγάκια ή 

μοτοσυκλέτες, ανάλογα με τη φύση και τον όγκο του φορτίου.

Οι παραλαβές μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα χρονικά 

σημεία μέσα στη μέρα. Μερικοί πελάτες εκτιμούν ιδιαίτερα το να 

γίνονται οι παραλαβές στο τέλος της ημέρας, έτσι ώστε να δύνανται να 

στέλνουν την παραγωγή ή τα έγγραφα όλης της ημέρας σε μονάδες 

παραγωγής, κέντρα διανομής ή τελικούς καταναλωτές. Αυτός είναι και 

ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πτήσεις που σχετίζονται με τον 

κλάδο λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά την 

παραλαβή, οι υπάλληλοι της επιχείρησης ταχυμεταφορών 

χρησιμοποιούν φορητούς ηλεκτρονικούς scanners για να διαβάσουν τα 

bar codes, τα οποία αναγνωρίζουν μοναδικά κάθε φορτίο, και για να 

καταχωρίσουν σχετικές πληροφορίες αποστολής. Στη συνέχεια όλες 

αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στο κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα κατευθείαν από τον scanner ή από ειδικές συσκευές που 

διαθέτουν τα οχήματα ή από τα κέντρα ταξινόμησης

2.5.2 Ταξινόμηση

Μετά από τη διαδικασία παραλαβής, οι οδηγοί της εταιρείας 

ταχυμεταφοράς παραδίδουν τα έγγραφα και τα δέματα στα κέντρα 

συγκέντρωσης και ταξινόμησης ή και κατευθείαν σε θύρες του 

αεροδρομίου. Στα σημεία αυτά, τα δέματα ταξινομούνται και πάλι με 

βάση τον προορισμό ή την πτήση και σκανάρονται. Οι πληροφορίες 

μεταφοράς μεταβιβάζονται και πάλι στο κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα. Στα κέντρα ταξινόμησης οι υπάλληλοι της εταιρείας courier 

ξεκινούν να πακετάρουν τις παλέττες που τελικά θα φορτωθούν στα 

αεροπλάνα. Τα δέματα ζυγίζονται και μετρώνται οι διαστάσεις τους,
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συχνά με τη χρήση ηλεκτρονικών scanners. Λίστες με το φορτίο των 

αεροσκαφών τυπώνονται ηλεκτρονικά.

Τα φορτία τα οποία οδηγούνται αρχικά στα κέντρα ταξινόμησης, 

μεταφέρονται κατόπιν με φορτηγά σε θύρα του αεροδρομίου. Εκεί, και 

πάλι τα δέματα σκανάρονται, ταξινομούνται, ζυγίζονται, μετρώνται οι 

διαστάσεις και επανατοποθετούνται σε containers. Ελέγχονται τα 

συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά του φορτίου και φορτώνονται τα 

αεροσκάφη με σκοπό να οδηγηθούν στα κέντρα διανομής (hubs) της 

εταιρείας.

2.5.3 Δραστηριότητες στα κέντρα διανομής

Μετά από την άφιξη των αεροσκαφών στα κέντρα διανομής της 

εταιρείας ταχυμεταφορών και εντός 2-3 ωρών εκατοντάδες χιλιάδες 

δεμάτων και εγγράφων ταξινιμούνται, σκανάρονται, ζυγίζονται και 

επαναφορτώνονται στα αεροπλάνα. Επιβεβαιώνονται τα συνοδευτικά 

έγγραφα και οι λίστες των φορτίων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα 

αεροδρόμια προορισμού. Ακολουθεί η συντήρηση των αεροπλάνων και η 

αναχώρηση τους. Κάποια αεροπλάνα κατευθύνονται απευθείας στις 

χώρες τελικού προορισμού του φορτίου τους, ενώ άλλα κατευθύνονται σε 

περιφερειακά κέντρα διανομής (hubs) για περαιτέρω ταξινόμηση και 

φόρτωση σε άλλα αεροσκάφη, τα οποία παραδίδουν τα containers στους 

τελικούς τους προορισμούς.

2.5.4 Τελική ταξινόμηση

Στα αεροδρόμια προορισμού αρχικά ξεφορτώνονται τα containers 

από τα αεροπλάνα σε ασφαλές περιβάλλον. Στη συνέχεια, αδειάζονται τα 

containers και τα έγγραφα και τα δέματα σκανάρονται. Τα αεροπλάνα 

συντηρούνται και πάλι και ελέγχονται τα συνοδευτικά έγγραφα 

μεταφοράς. Κάποια δέματα ελέγχονται με ακτίνες X ή επιθεωρούνται 

φυσικά και κατόπιν διεκπεραιώνονται οι τελωνειακές υποχρεώσεις. 

Τέλος, τα δέματα φορτώνονται σε φορτηγά και οδηγούνται στα κέντρα 

ταξινόμησης.
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2.5.5 Παράδοση

Στα κέντρα ταξινόμησης τα δέματα ταξινομούνται στα δρομολόγια 

των οδηγών, σκανάρονται, φορτώνονται στα φορτηγάκια και 

παραδίδονται στον παραλήπτη. Κατά την τελική παράδοση τα δέματα- 

έγγραφα σκανάρονται ξανά, λαμβάνονται ηλεκτρονικές υπογραφές των 

παραληπτών και τα δεδομένα αυτά μεταβιβάζονται στο κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο 

πελάτης δύναται να ανιχνεύσει την πρόοδο της κάθε αποστολής φορτίου 

από την παραλαβή μέχρι την παράδοση, με τη χρήση του internet και 

του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

2.6 Δομή και διάρθρωση χου κλάδου

Στη χώρα μας λειτουργούν σήμερα περίπου 220 επιχειρήσεις 

ταχυμεταφοράς. Με βάση το εύρος του δικτύου τους και κατ’ επέκταση 

το είδος αποστολών που κυρίως αναλαμβάνουν, οι επιχειρήσεις του 

κλάδου μπορούν να διακριθούν στις εξής τρεις ευρύτερες κατηγορίες 

[10]:

Διεθνείς (International)

Η κατηγορία αυτή αποτελείται από ένα μικρό αριθμό εταιριών που 

αναλαμβάνουν κυρίως ή αποκλειστικά αποστολές εξωτερικού. Οι 

επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στη χώρα μας ως θυγατρικές ή 

υποκαταστήματα ξένων πολυεθνικών φορέων. Το ισχυρό τους 

πλεονέκτημα είναι το εκτεταμένο - παγκόσμιας εμβέλειας - δίκτυο που 

διαθέτουν οι μητρικές εταιρίες και η υποστήριξη που παρέχεται από τις 

τελευταίες (πτητικά μέσα, τεχνογνωσία, διεθνής πελατεία κλπ.).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων αυτής της 

κατηγορίας στη χώρα μας, είναι η DHL INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε. 

που ελέγχεται από την DHL WORLDWIDE EXPRESS B.V. (έδρα 

Βέλγιο), η TNT ΣΚΑΪΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. η οποία ανήκει στον 

ολλανδικό όμιλο TNT POST GROUP (TPG) και η UPS OF GREECE INC.
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που λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1996 σαν υποκατάστημα 

της ομώνυμης αμερικανικής εταιρίας.

Εθνικές (Domestic)

Πρόκειται για επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες 

κατά κύριο λόγο πραγματοποιούν αποστολές εντός Ελλάδας, βασίζονται 

δε στο δίκτυο των τοπικών αντιπροσώπων και των υποκαταστημάτων που 

διαθέτουν.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επιχειρήσεις με διαφορετικά 

μεγέθη που κυμαίνονται από μεγάλες εταιρίες όπως η ACS Α.Ε. και η 

SPEEDEX Α.Ε., έως μικρότερες ατομικές, ομόρρυθμες, κλπ.

Τοπικές (Intercity)

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την πλειονότητα των επιχειρήσεων 

του κλάδου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ταχυμεταφορές κυρίως 

εντός των δύο μεγαλυτέρων επιχειρηματικών κέντρων της χώρας (Αττική 

και Θεσσαλονίκη).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και πολλές, κυρίως μικρού 

μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες κρίνονται ως περιστασιακές. Οι 

επιχειρήσεις αυτές είναι συνήθως οικογενειακής μορφής, εδρεύουν 

συχνά σε κατοικίες και εκμεταλλευόμενες το χαμηλό κόστος έχουν τη 

δυνατότητα να χρεώνουν πολύ χαμηλότερες τιμές από τις ισχύουσες 

στην αγορά. Γεγονός είναι όμως ότι καθώς η αγορά «ωριμάζει», οι 

χρήστες υπηρεσιών courier δίνουν προτεραιότητα στις ποιοτικές, παρά 

στις υπερβολικά φθηνές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αρκετές από τις 

προαναφερόμενες επιχειρήσεις να οδηγούνται κάθε χρόνο σε οικονομικό 

αδιέξοδο.

2.7 Ποιότητα στον κλάδο των ταχυμεταφορών

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ηγέτες του κλάδου των ταχυμεταφορών 

είναι οι παρακάτω τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες:
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• Federal Express (Fedex)

• TNT

• DHL

• Airborne

Οι εταιρείες αυτές διακινούν το 85% του παγκόσμια 

ταχυμεταφερόμενου φορτίου σε ετήσια βάση, μεταφέροντας περισσότερα 

από 4,5 δισεκατομμύρια δέματα και έγγραφα το χρόνο [2].

Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία η διαχείριση ποιότητας 

στον κλάδο των ταχυμεταφορών θα εξεταστεί υπό το πρίσμα των 

πολιτικών και διαδικασιών ποιότητας τις οποίες και εφαρμόζουν οι 

τέσσερις αυτοί παγκόσμιοι ηγέτες του κλάδου. Έτσι, κάθε ένα από τα 

παρακάτω κεφάλαια περιγράφει διεξοδικά τις πολιτικές ποιότητας που 

τέθηκαν σε εφαρμογή από μία εκ των τεσσάρων αυτών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 Ιστορικά στοιχεία

Η Federal Express ιδρύθηκε ίο 1973 από τον σημερινό πρόεδρο 

και CEO της εταιρείας Frederick W. Smith και αποτελεί την πρωτοπόρο 

εταιρεία του κλάδου των ταχυμεταφορών παγκοσμίως. Η ιδέα γεννήθηκε 

από τον ίδιο τον Fred Smith όταν κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο 

Yale είχε παρουσιάζει μια εργασία πάνω στο θέμα των logistics, η οποία 

υποδείκνυε την ανάγκη της αγοράς για μια υπηρεσία άμεσης μεταφοράς 

ανταλλακτικών. Για την ιστορία, η εργασία του αυτή βαθμολογήθηκε με 

"C”. Μετά την επιστροφή του από την στρατιωτική του θητεία ο Smith 

αποφάσισε να επιχειρήσει τη δημιουργία ενός συστήματος με κεντρικούς 

σταθμούς ταξινόμησης (hub and spoke system) για τη μιεταφορά 

δεμάτων σε μιία νύχτα οπουδήποτε στις Η.Π.Α., όπου όλα τα δέματα θα 

μεταφέρονταν για ταξινόμηση σε μιία κεντρική τοποθεσία στις Η.Π.Α.

[19].

Το 1973 κατά το ξεκίνημια της η εταιρεία ήταν σε θέση μιε ένα 

στόλο οχτώ μόλις αεροπλάνων να καλύψει τη ζήτηση, ενώ την πρώτη 

νύχτα επίσημης λειτουργίας της στάλθηκαν μιόνο οχτώ δέματα [8], Η 

εταιρεία γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη αμέσως μετά την απελευθέρωση των 

αερομεταφορών των Η.Π.Α. το 1977, η οποία επέτρεψε στην Federal 

Express τη χρησιμιοποίηση μιεγαλύτερων αεροσκαφών, όπως B727s, 

DC-10s, MD-lls, κλπ. To 1978 οι μιετοχές της εισήχθησαν στο 

χρημιατιστήριο της Ν. Υόρκης (NYSE) και δέκα χρόνια μιετά την ίδρυση 

της παρουσίασε έσοδα 1 δις. δολλαρίων, όντας η πρώτη αμιερικανική 

επιχείρηση που πέτυχε κάτι τέτοιο χωρίς εξαγορές και συγχωνεύσεις

[17].

Σήμιερα, η FedEx αποτελεί τη μιεγαλύτερη επιχείρηση 

ταχυμεταφορών στο κόσμο και διαθέτει τον 9° μιεγαλύτερο στόλο 

αεροπλάνων. Διαθέτει περισσότερα από 643 αεροπλάνα και 41.500
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οχήματα παγκοσμίως. Τα αεροπλάνα της εταιρείας μεταφέρουν 2.9 

εκατομμύρια δέματα κάθε βράδυ, ενώ έχουν συνολική μέγιστη 

χωρητικότητα 7.000 τόννων. Απασχολεί περισσότερους από 100.000 

εργαζομένους και τα τηλεφωνικά της κέντρα δέχονται παγκοσμίως

500.000 κλήσεις ημερησίως [17].

3.2 Η προσήλωση στην ποιότητα

Η προσήλωση στην ποιότητα και στη βελτίωση της αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα όλων των εργαζομένων στη Fedex, διότι έχει γίνει 

αντιληπτό ότι στη σημερινή ανταγωνιστική εποχή η υψηλή ποιότητα 

είναι αναγκαιότητα για την επιβίωση κάθε επιχείρησης. Καθοδηγούμενη 

από αυτόν τον προσηλωμένο στην ποιότητα τρόπο σκέψης, η FedEx 

έγινε το 1990 η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών που κατόρθωσε να κερδίσει 

το Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA), το οποίο 

αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση ποιότητας για μια αμερικάνικη 

επιχείρηση.

Η τεράστια αυτή διάκριση της εταιρείας, η εντυπωσιακή της 

ανάπτυξη και η επίτευξη ιδιαίτερα ποιοτικών υπηρεσιών δεν οφείλεται σε 

μαγικές συνταγές. Αντίθετα, βασίζεται σε ευρέως γνωστές θεωρίες και 

πρακτικές του management και των γκουρού της ποιότητας. Τα στοιχεία 

όμως τα οποία πραγματικά βοηθούν τη FedEx να ξεχωρίζει είναι τα εξής

[3]:

□ Ενας ξεκάθαρος και διαρκής στόχος ποιότητας υπηρεσίας (100% 

ικανοποίηση του πελάτη), η επίτευξη του οποίου επιδιώκεται 

συνεχώς με πολλούς τρόπους.

□ Η μέτρηση με μαθηματικό τρόπο των απόλυτων αποτυχιών 

υπηρεσίας, η οποία χρησιμεύει ως καταλύτης για τη διαρκή 

βελτίωση της ποιότητας.

□ Εργαζόμενοι που αισθάνονται ενδυναμωμένοι (empowered), λόγω 

της ανοιχτής επικοινωνίας, των δυνατοτήτων συνεχούς
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εκπαίδευσης, ίων εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας και του 

εξαίρετου τρόπου διοίκησης.

□ Τελευταίο και κυριότερο, το εταιρικό περιβάλλον που θέτει ως 

πρώτη προτεραιότητα τον εργαζόμενο και την ικανοποίηση του, 

από την οποία πηγάζουν στη συνέχεια η ικανοποίηση του πελάτη 

και τα κέρδη.

3.3 Η εταιρική φιλοσοφία ως εργαλείο βελτίωσης της 

ποιότητας

Η Federal Express για να επιτύχει το υψηλό επίπεδο ποιότητας 

της υπηρεσίας, που απαιτείται για να παραμείνει ηγέτης στον κλάδο της, 

έχει διαμορφώσει μία μοναδική σχέση με τους εργαζομένους της, η 

οποία βασίζεται στην εταιρική φιλοσοφία με πρώτη προτεραιότητα τον 

εργαζόμενο. Ο ιδρυτής και CEO Fred Smith αποφάσισε να κάνει τους 

εργαζομένους ένα θεμελιώδες κομμάτι της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων βασιζόμενος στην πεποίθηση του ότι:

“όταν οι εργαζόμενοι αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα, θα παρέχουν 

τη μέγιστη δυνατή υπηρεσία και τα κέρδη θα ακολουθήσουν”

Από την παραπάνω πεποίθηση του Fred Smith πηγάζει και η 

εταιρική φιλοσοφία της FedEx:

“ Εργαζόμενοι-Υπηρεσία-Κέρδος ”

Αυτοί οι τρεις εταιρικοί στόχοι αποτελούν τη βάση για όλες τις 

επιχειρησιακές αποφάσεις. Η προτεραιότητα στον εργαζόμενο στο 

παραπάνω μότο υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της ικανοποίησης των 

εργαζομένων στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι 

μπορούν να δράσουν ελεύθερα και πρωτοποριακά επιτυγχάνοντας 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας και ικανοποίηση του πελάτη. Η υπηρεσία 

αναφέρεται στον ξεκάθαρο στόχο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας 

που είναι: 100% ικανοποίηση του πελάτη στο 100% των παραδιδόμενων 

δεμάτων. Τέλος, το κέρδος για την εταιρεία θα προκύψει εάν οι στόχοι 

για τους εργαζομένους και την υπηρεσία έχουν υλοποιηθεί [17].
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Στην FedEx λειτουργούν πολλές διαδικασίες-προγράμματα που 

διασφαλίζουν ότι η εταιρική φιλοσοφία γίνεται τρόπος ζωής για όλους 

τους εργαζομένους. Τα προγράμματα αυτά, που υπογραμμίζουν την 

απόλυτη προσήλωση της εταιρείας στον εργαζόμενο και υποβοηθούν 

άμεσα την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση στην ποιότητα, είναι τα εξής 

[17]:

□ Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης των ερναζοιτένων, η οποία αξιολογεί 

την απόδοση των στελεχών και αποτελεί βάση για βελτίωση (Survey- 

Feedback-Action). Η έρευνα αυτή παρέχει στατιστική μέτρηση της 

ικανοποίησης των εργαζομένων καθώς και τη γνώμη των 

υφισταμένων σχετικά με την απόδοση των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών. Η έρευνα διεξάγεται on-line κάθε Απρίλιο και 

αποτελείται από 32 ερωτήσεις που αναφέρονται τόσο γενικά στην 

εταιρεία, όσο και στους ανωτέρους κάθε εργαζομιένου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες και στη συνέχεια 

λαμβάνουν χώρα συναντήσεις των μάνατζερ με τους υπαλλήλους 

τους, έτσι ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα και να 

αναγνωρισθούν τα προβλήματα εντός και εκτός του συγκεκριμένου 

τμήματος. Στη συνέχεια διαμορφώνουν και καταγράφουν ως 

ομάδα σχέδια δράσης για την επίλυση των προβλημάτων. Οι 

ομάδες ελέγχουν τα σχέδια αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα 

εντός του επόμενου χρόνου για να διαπιστώσουν αν τα 

προβλήματα έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, το οποίο 

λειτουργεί τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα μέσα στην επιχείρηση.

□ Η πολιτική προαγωγών από το εσωτερικό της εταιρείας. Η 

πεποίθηση της εταιρείας στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι 

τωρινοί εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι και το μέλλον αυτής. Για 

το λόγο αυτό και το 75% των ανοιγμάτων θέσεων εργασίας 

καλύπτονται από ανθρώπους που εργάζονται ήδη στη FedEx.

□ To on.-lme σύστηιια via υποβολή αίτησης αλλαγής θέσης εργασίας 

(Job Chan.qe Applican.t Trackmg System). Ένα on-line σύστημα 

στο intranet της εταιρείας επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να θέσει
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υποψηφιότητα για κάθε άνοιγμα θέσης εργασίας. Οι νέες θέσεις 

καταχωρούνται στο σύστημα κάθε Παρασκευή. Κάθε αίτηση 

εργαζομένου για τη νέα θέση λαμιβάνει μία βαθμολογία με βάση 

την απόδοση του και τα χρόνια υπηρεσίας και στο τέλος της 

εβδομάδας η θέση δίδεται στον εργαζόμενο με την υψηλότερη 

βαθμολογία.

□ Ένα Kp0ypau.ua αναγνώρισης και ανταιιοιβής των ερναζοίιένων. Το 

πρόγραμμα αυτό ανταμοίβει τους εργαζόμενους για τη συνεισφορά 

τους στην βελτίωση της ποιότητας και στην αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη. Οι ανταμοιβές μπορούν να αποτελούν 

χρηματικά bonus, εισιτήρια θεάτρου, δωρεάν γεύματα, κλπ. 

Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποδίδεται το βραβείο Golden 

Falcon Award, το οποίο αποτελείται από 10 μετοχές της εταιρείας 

και μία συγχαρητήρια επίσκεψη από ένα ανώτατο διοικητικό 

στέλεχος.

□ Μία διαδικασία αξιολόγησης ηγεσίας. Η διαδικασία αυτή 

εφαρμόζεται με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των διοικητικών στελεχών της FedEx. Από αυτήν 

πρέπει να περάσει υποχρεωτικά οποιοσδήποτε υπάλληλος 

επιθυμεί να ανελιχθεί σε κάποια διοικητική θέση στην εταιρεία. Ο 

σκοπός της διαδικασίας LEAP (Leadership Evaluation and 

Awareness Process) είναι να αξιολογήσει τις ικανότητες ηγεσίας 

ενός εργαζομένου καθώς και να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο 

εργαζόμενος εάν όντως θα του ταίριαζε μία διοικητική θέση.

□ Η τακτική επικοινωνία των ερναΖοιιένων ιιέσω εντύπων και 

οπτικοακουστικών κρονραιιηάτων. Το πιο εντυπωσιακό εργαλείο 

επικοινωνίας της εταιρείας αποτελεί η FXTV, μία πανάκριβη 

επένδυση σε τεχνολογία τηλεοπτικών μεταδόσεων, που επιτρέπει 

την άμεση επικοινωνία της διοίκησης με τους εργαζομένους σε όλο 

τον κόσμο. Εκτός αυτού, εκδίδονται διάφορα έντυπα για τους 

εργαζομένους, το περιεχόμενο των οποίων θίγει κατά 50% θέματα 

βελτίωσης ποιότητας.
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□ Η πολιτική της επαρκούς πληρωισίσ via την απόδοση η οποία 

βασίζεται στις αρχές της διοίκησης με στόχους (MBO-Manaqement 

bn Objectives). Οι εργαζόμενοι κερδίζουν πόντους με βάση την 

απόδοση τους σε σχέση με αυστηρώς καθορισμένους στόχους. Τα 

επίπεδα πληρωμών, δηλαδή το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε 

κάθε πόντο, καθορίζεται από τη συνολική απόδοση της εταιρείας 

και πάλι σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους.

□ Το πρόγραιιιτα “ανοιχτής πόρτας”. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει 

σε κάθε εργαζόμενο να εκφράσει μία ερώτηση ή ένα παράπονο 

σχετικά με θέματα πολιτικών της εταιρείας, όπως προσλήψεις, 

παροχές, άδειες, κλπ. Η ερώτηση ή παράπονο διατυπώνεται σε 

ειδικό έντυπο και προωθείται από το Τμήμα Προσωπικού στο 

στέλεχος που κρίνεται κατάλληλο να δώσει απάντηση στο ζήτημα. 

Το στέλεχος αυτό, ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία είναι 

υποχρωμένο να απαντήσει εντός 14 ημερών.

□ Η διαδικασία εννυτηιένα δίκαιης αντιιτετώπισης (GFTP-Guaranteed 

Fair Treatment Procedure). Ο εργαζόμενος μπορεί να εκφράσει το 

παράπονο ή τη δυσαρέσκεια του, αλλά όχι σχετικά με θέματα 

γενικής πολιτικής της εταιρείας τα οποία διευθετούνται από το 

πρόγραμμα “ανοιχτής” πόρτας, αλλά πάνω σε θέματα που 

σχετίζονται προσωπικά με τον εργαζόμενο. Τέτοια θέματα είναι 

αμφισβητούμενες εκθέσεις απόδοσης, πειθαρχικές ενέργειες, 

απορριφθήσες αιτήσεις για άλλες θέσεις εργασίας, κλπ. Στην 

περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να 

επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τον άμεσο προϊστάμενο 

του και κατόπιν να προχωρήσει στην όλη διαδικασία.

3.4 Η μέτρηση της ποιότητας στη FedEx [3]

3.4.1 Η προσέγγιση της FedEx για την ποιότητα

Η Federal express δεν αποτελεί μία από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες πιστεύεται ότι η μέτρηση της ποιότητας μπορεί να εφαρμιοστεί
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μόνο σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, η προσέγγιση της FedEx 

στην ποιότητα είναι η δέσμευση σε ξεκάθαρους και επαναλαμβανόμενους 

στόχους ποιότητας, που συνοδεύεται από τη συνεχή μέτρηση της προόδου 

σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Οι δύο αυτοί ξεκάθαροι στόχοι 

ποιότητας της εταιρείας είναι οι εξής:

□ 100% ικανοποίηση του πελάτη μετά από κάθε συναλλαγή

□ 100% απόδοση υπηρεσίας σε κάθε αποστελλόμενο δέμα

Από την αρχή λειτουργίας της εταιρείας μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο μετρούνταν η 

ποιότητα της υπηρεσίας και η ικανοποίηση του πελάτη ήταν το ποσοστό 

των παραδόσεων στο σωστό χρόνο (on-time deliveries) σε σχέση με τον 

συνολικό όγκο των παραδιδόμενων δεμάτων. Επιπρόσθετα, είχε 

καθιερωθεί στα πλαίσια μέτρησης της ποιότητας η "ιεραρχία του 

τρόμου” (Hierarchy of Horrors), δηλαδή η συνεχής καταγραφή των οχτώ 

συχνότερων παραπόνων των πελατών. Αργότερα, έγινε αντιληπτό στη 

FedEx ότι το ποσοστό των παραδόσεων στο σωστό χρόνο αποτελούσε μια 

εσωτερική μέτρηση της ικανοποίησης με τα κριτήρια της εταιρείας και 

όχι με τα προσωπικά κριτήρια του πελάτη. Επίσης, έγινε αντιληπτό ότι η 

"ιεραρχία του τρόμου” δεν μπορούσε να αποτυπώσει τη σχετική 

επίδραση διαφόρων τύπων παραπόνων στην ικανοποίηση του πελάτη.

Έτσι, το 1988 η FedEx υιοθέτησε έναν περισσότερο κατανοητό, 

προληπτικό και πελατοκεντρικό τρόπο μέτρησης της συνολικής 

ικανοποίησης του πελάτη και της ποιότητας της υπηρεσίας. Ο τρόπος 

αυτός ονομάστηκε Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσίας (Service Quality 

Indicator-SQI).

3.4.2 Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσίας (SQI)

Ο Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσίας είναι ένας στατιστικός τρόπος 

μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας υπό το πρίσμα του πελάτη και 

αποτελείται από 12 στοιχεία. Με τη χρήση του SQI μπορεί να εξαχθεί η
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βελτίωση που έχει επιτύχει η εταιρεία στη μείωση της συχνότητας λαθών 

πάνω σε 12 κρίσιμα στοιχεία της υπηρεσίας. Σε κάθε ένα από τα 12 

κρίσιμα στοιχεία έχει αποδοθεί και μια σχετική βαρύτητα, η οποία όσο 

μεγαλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερη η επίδραση του στοιχείου στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Οι αποτυχίες στα στοιχεία αυτά 

παρακολουθούνται και καταγράφονται κάθε μέρα. Τα 12 στοιχεία του 

SQI και οι σχετικές βαρύτητες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Δείκτης Ποιότητας Υπηρεσίας (SQI) [12]

Στοιχείο Βαρύτητα

Αναπάντητα τηλεφωνήματα 1

Επανεμφάνιση μη επιλυθέντος 

παραπόνου

5

Εμφάνιση ζημίας σε δέμα 10

Δείκτης διεθνούς λειτουργίας 1

Παρακλήσεις για ρύθμιση του τιμολογίου 1

Χαμένα δέματα 10

Μη υλοποιηθείσες παραλαβές 10

Ανυπαρξία αποδείξεων παράδοσης 1

Ανεπάρκεια στοιχείων στο δέμα και 

κατάληξη στο τμήμα Lost and Found
5

Παραδόσεις τη σωστή μέρα αλλά πέραν 

της χρονικής δέσμευσης
1

Περιπτώσεις αδυναμίας ανίχνευσης 

δεμάτων μέσω πληροφοριακού 

συστήματος

1

Παραδόσεις μετά από τη μέρα δέσμευσης 5

Καιά τον πρώτο χρόνο μετά την εισαγωγή του δείκτη SQI, η FedEx 

μείωσε τις περιπτώσεις αποτυχημένης προσφοράς υπηρεσίας κατά 11%, 

παρά το γεγονός ότι ο όγκος των μεταφερόμενων δεμάτων είχε αυξηθεί
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καιά 20%. Η διοίκηση, μιε σκοπό να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή 

ίων εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για μείωση του δείκτη SQI, 

ανακοινώνει τα εβδομαδιαία αποτελέσματα μέσω του δελτίου ειδήσεων 

της FXTV. Επίσης, ένα αντίγραφο της εβδομαδιαίας αναφοράς για τον 

δείκτη SQI διανέμεται σε περισσότερα από 5.200 διοικητικά στελέχη.

3.4.3 Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα

Για την Federal Express η πληροφόρηση του πελάτη σχετικά μιε 

μία αποστολή θεωρείται εξίσου σημαντική μιε την παραλαβή και 

παράδοση του φορτίου. Και τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, τα 

οποία παρέχουν αυτή την πληροφόρηση αποτελούν το κυριότερο μέσο 

μιέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας για την FedEx.

Έτσι, για παράδειγμια το πληροφοριακό σύστημια COSMOS ΙΙΒ, το 

οποίο παρέχει συνεχή δυνατότητα ανίχνευσης ενός δέμιατος σε όποιο 

σημείο της αλυσίδας παράδοσης και να βρίσκεται, αποτελεί ένα από τα 

πολλά πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούνται από 

την εταιρεία για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας. Μέσω του 

COSMOS ΙΙΒ, η εταιρεία δύναται να ελέγξει εάν πληρεί τις χρονικές 

δεσμεύσεις των παραδόσεων και να καθορίσει έτσι τον αριθμιό των 

αποτυχιών στα στοιχεία του δείκτη SQI: ‘Παραδόσεις τη σωστή μιέρα 

αλλά πέραν της χρονικής δέσμευσης’ και ‘Παραδόσεις μιετά από τη 

μιέρα δέσμευσης’.

Άλλα εξελιγμιένα πληροφοριακά συστήμιατα είναι σε θέση να 

παρακολουθούν και να καταγράφουν τα χαμένα και κατεστραμιμιένα 

δέμιατα, τις αναπάντητες κλήσεις, πληροφορίες σχετικές μιε την 

τιμολόγηση και μιε την έκδοση αποδείξεων παράδοσης καθώς και άλλα 

κρίσιμια στοιχεία του δείκτη SQI. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι 

τα περισσότερα από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) που 

διαθέτει η εταιρεία έχουν άμεση επίδραση στη δυνατότητα της να 

ανιχνεύει και να μιετρά την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
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3.4.4 Έρευνες ικανοποίησης του πελάτη

Σια πλαίσια της προσπάθειας μέτρησης της ποιότητας της 

υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης, η FedEx διεξάγει κάθε 

χρόνο διάφορες έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, οι οποίες 

συνοψίζονται ως εξής:

• Η μελέτη ικανοποίησης του πελάτη. Αυτή είναι μία τηλεφωνική 

έρευνα 2.400 τυχαίων πελατών που διεξάγεται κάθε τετράμηνο. 

Κατά την έρευνα αυτή, μετράται η ικανοποίηση του κάθε πελάτη 

πάνω σε 51 χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας μέσω 

μιας ΙΟλεπτης συνέντευξης. Η ικανοποίηση σχετικά με κάθε 

χαρακτηριστικό μετράται με τη χρήση πεντάβαθμης κλίμακας 

(απόλυτα ικανοποιημένος, σχετικά ικανοποιημένος, ούτε 

ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, σχετικά δυσαρεστημένος, 

απόλυτα δυσαρεστημένος). Τα αποτελέσματα τίθενται στη διάθεση 

της ανώτατης διοίκησης σε τετραμηνιαία βάση.

• Οι στοχευμένες μελέτες ικανοποίησης του πελάτη. Δέκα στοχευμένες 

μελέτες ικανοποίησης λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Πρόκειται για 

ταχυδρομικές (direct-mail) έρευνες που μετρούν την ικανοποίηση 

των πελατών, οι οποίοι εντός των τελευταίων τριών μηνών 

ενεπλάκησαν σε μία τουλάχιστον από 10 συγκεκριμένες 

διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διαχείριση παραπόνου, 

παράδοση Σαββάτου, κλπ. Οι συχνότητες ανταπόκρισης 

κυμαίνονται μεταξύ 8-18%.

• Οι κάρτες για σχόλια. Το προσωπικό σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης 

της FedEx ενθαρρύνει τους πελάτες να γράψουν τα σχόλια τους σε 

θέματα ποιότητας υπηρεσίας σε ειδικές κάρτες. Τα αποτελέσματα 

συγκεντρώνονται από το προσωπικό κάθε τετράμηνο και 

προωθούνται στους μάνατζερ iqv κέντρων εξυπηρέτησης καθώς 

και σε άλλα άτομα που σχετίζονται με θέματα εξυπηρέτησης 

πελατών.
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• Έρευνες αυτοματισμού πελατών. Η εταιρεία εξοπλίζει περίπου 

34.000 από τους μεγαλύτερους πελάτες της με πληροφοριακά 

συστήματα αυτοματισμού POWERSHIP. Τα συστήματα αυτά 

επιτρέπουν στους πελάτες να τυπώνουν λογαριασμούς και 

ετικέττες μεταφοράς αυτόματα, να λαμβάνουν τιμολόγια 

ηλεκτρονικά, κ.ά. Οι έρευνες αυτοματισμού πελατών διεξάγονται 

τηλεφωνικά σε 6.200 πελάτες ετησίως με σκοπό τη μέτρηση της 

ικανοποίησης τους από τη χρήση των αυτόματων αυτών συσκευών.

• Έρευνες ικανοποίησης εξωτερικού. Εκτός των Η.Π.Α., η FedEx 

διεξάγει μια πληθώρα ερευνών ικανοποίησης του πελάτη στον 

Καναδά, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες και σε τέσσερις ασιατικές.

3.5 Εφαρμογή της ποιότητας [3]

Για την Federal Express η απόλυτη πρόκληση της ποιότητας για 

οποιαδήποτε επιχείρηση είναι το να εξοπλίσει τους εργαζομένους της με 

μία κοινή ορολογία ποιότητας και με ένα σύνολο εργαλείων ποιότητας, 

τα οποία θα τους επιτρέπουν την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας. Η πρόκληση αυτή ονομάστηκε από την εταιρεία ως η 

Διαδικασία Βελτίωσης Ποιότητας (Quality Improvement Process-QIP) 

και τα βασικά σημεία αυτής περιγράφονται στις παρακάτω υποενότητες.

3.5.1.Εκπαίδευση ποιότητας

Η εταιρεία για να εξοπλίσει τους εργαζομένους με ένα κοινό 

σύνολο όρων και εργαλείων ποιότητας έχει οργανώσει προγράμματα 

εκπαίδευσης πάνω στη θεωρία της ποιότητας και στην απόκτηση 

δεξιοτήτων.

Η Ακαδημία Ποιότητας (Quality Academy) εκπαιδεύει τα 

διοικητικά στελέχη και τους Διαχειριστές Ποιότητας (Quality 

Administrators-που επιβλέπουν τα κίνητρα ποιότητας σε μία 

επιχειρησιακή μονάδα και καθοδηγούν τους εργαζόμενους της μονάδας 

σε θέματα ποιότητας) μέσω ειδικών προγραμμάτων. Οι κατευθυντήριες
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γραμμές της εκπαίδευσης δίνονται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή 

Καθοδήγησης Ποιότητας (Quality Steering Council-Quality Steering 

Committee), οι οποίες αποτελούνται από ειδικούς ποιότητας από κάθε 

επιχειρησιακή μιονάδα, και από τον Διευθυντή Ποιότητας.

Η Ακαδημία Ποιότητας, με σκοπό την εξάπλωση της γνώσης σε 

θέματα ποιότητας μιέσα στην επιχείρηση, παρέχει παρόμιοια εκπαίδευση 

και στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα των εργαζομιένων μέσω ειδικών 

εκπαιδευτικών βιντεοσκοπήσεων. Ένα τυπικό πρόγραμμια ποιότητας 

καλύπτει θέματα όπως ο ορισμός και το κόστος ποιότητας, η συνεχής 

βελτίωση και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Περισσότερο 

εξειδικευμιένα προγράμιματα από την Ακαδημία Ποιότητας 

περιλαμβάνουν το στατιστικό έλεγχο ποιότητας, το benchmarking, τις 

ομιάδες ηγεσίας, κλπ.

Οι Διαχειριστές Ποιότητας εντός κάθε επιχειρησιακής μονάδας 

είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή ερευνών βελτίωσης ποιότητας στους 

εργαζομιένους που έχουν παρακολουθήσει τη σχετική εκπαίδευση. Από 

τις απαντήσεις των εργαζομιένων μιπορούν να εξαχθούν χρήσιμια 

συμιπεράσμιατα σχετικά μιε την εκπαιδευτική αξία των προγραμιμιάτων, 

των μιεθόδων και των εισηγητών. Τα αποτελέσμιατα των ερευνών αυτών 

χρησιμοποιούνται άμεσα για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στις ανάγκες κάθε επιχειρησιακής μιονάδας.

3.5.2.Εργαλεία ποιότητας για τη διαδικασία βελτίωσης ποιότητας

Συμμαχίες Πελάτη-Προμηθευτή

Η Federal Express χρησιμοποιεί μια διαδικασία βελτίωσης της 

ποιότητας η οποία ονομάζεται ‘συμμαχίες πελάτη-προμιηθευτή’ και η 

οποία είναι ειδικά σχεδιασμιένη έτσι ώστε να διαμιορφώνει 

αποτελεσμιατικές εργασιακές σχέσεις και να συντείνει στην ξεκάθαρη 

επικοινωνία αναγκών και προσδοκιών μεταξύ εργαζομιένων, ομιάδων 

εργασίας, επιχειρησιακών μιονάδων καθώς και σε σχέση και με τους 

εξωτερικούς πελάτες. Με άλλα λόγια, η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα 

απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας το οποίο διασφαλίζει ότι οι
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εργαζόμενοι, στις σχέσεις τους με άλλους εργαζόμενους, ομάδες 

εργασίας και προμηθευτές, κάνουν τα ‘σωστά πράγματα με το σωστό 

τρόπο’.

Οι ‘συμμαχίες πελάτη-προμηθευτή’ ενθαρρύνουν όλους τους 

υπαλλήλους να δουν τους ευατούς τους ως προμηθευτές και τους 

συναδέλφους τους ως πελάτες. Έτσι, ο εργαζόμενος Α αποτελεί έναν 

πελάτη όταν λαμβάνει υλικά, πληροφορίες ή υπηρεσίες από τον 

εργαζόμενο Β ή τον προμηθευτή Γ. Παράλληλα, ο εργαζόμενος A 

αποτελεί έναν προμηθευτή όταν παρέχει τα υλικά αυτά ή τις υπηρεσίες 

σε άλλους.

Η διαδικασία αυτή, όπως καθορίστηκε από την εταιρεία, θα 

έπρεπε να υλοποιείται συχνά και σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να τεθούν 

ξεκάθαρες προσδοκίες απόδοσης μέσα στην επιχείρηση. Για το λόγο 

αυτό, συντάχθηκε από την εταιρεία ένα ειδικό έντυπο το οποίο θέτει και 

στις δύο πλευρές μια σειρά τριών βασικών ερωτήσεων ‘συμμαχίας’. Η 

διαδικασία καταλήγει σε ένα έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται τόσο οι 

προσδοκίες του πελάτη, όσο και οι εγγυήσεις υπηρεσίας του 

προμηθευτή. Οι προσδοκίες και οι εγγυήσεις αυτές καθορίζονται μέσω 

των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια κάθε ‘συμμαχίας’. Οι τρεις κύριες ερωτήσεις που τίθενται από 

τον προμηθευτή στον πελάτη, είναι:

• Τι χρειάζεσαι από μένα;

• Τι προτίθεσαι να κάνεις με αυτό που θα σου δώσω;

• Ποια είναι τα κενά μεταξύ αυτού που σου δίνω και αυτού που

χρειάζεσαι;

Ομάδες δράσης ποιότητας (Quality Action Teams-QATs)

Η ομάδα δράσης ποιότητας (QAT) αποτελεί την κυριότερη τεχνική 

της Διαδικασίας Βελτίωσης Ποιότητας, που διδάσκεται στα προγράμματα 

ποιότητας της FedEx και εφαρμόζεται εκατοντάδες φορές τη μέρα εντός 

της εταιρείας.
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Η ομάδα δράσης ποιότητας είναι ουσιαστικά μία ομάδα επίλυσης 

προβλημάτων με 4-10 μέλη, η οποία αποτελείται συνήθως από στελέχη 

και απλούς εργαζόμενους που προέρχονται από διάφορες ομάδες 

εργασίας και επιχειρησιακές μονάδες. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται 

είτε κατά περίπτωση είτε σε συνεχή βάση, με σκοπό την αναγνώριση 

προβλημάτων ποιότητας υπηρεσίας, την ανάδειξη των αιτιών, τη 

διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την επίλυση τους και την εφαρμογή και 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας των λύσεων.

Κάθε ομάδα ποιότητας ακολουθεί μία διαδικασία τεσσάρων 

βημάτων για την αναγνώριση και επίλυση ενός προβλήματος, τα οποία 

είναι τα εξής: Εστίαση στο πρόβλημα, Ανάλυση του προβλήματος, 

Διαμόρφωση της λύσης, Εφαρμογή λύσης (FADE: Focus, Analyze, 

Develop, Execute). Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται από την εταιρεία 

στο να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε μια ομάδα δράσης 

ποιότητας. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 12 ειδικές ομάδες (Root Cause 

Teams) για τη βελτίωση των στοιχείων του δείκτη SQI. Κάθε ομάδα 

αναλαμβάνει την παρακολούθηση και ανάλυση του αριθμού των 

αποτυχιών ενός από τα κρίσιμα στοιχεία του δείκτη SQI και στη 

συνέχεια, με τη χρήση της διαδικασίας FADE και άλλων εργαλείων 

ποιότητας, επιδιώκει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του στοιχείου 

αυτού.

Για την αναγνώριση των ομάδων δράσης ποιότητας που έχουν να 

επιδείξουν ικανοποιητικό έργο, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να 

προωθήσουν έκθεση της επιτυχημένης επίλυσης προβλήματος μέσω της 

ομάδας στον διαχειριστή ποιότητας της επιχειρησιακής μονάδας. Στη 

συνέχεια, όλες οι εκθέσεις κρίνονται από ειδική επιτροπή και η 

καλύτερη ομάδα δράσης ποιότητας έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει 

την ιστορία επιτυχημένης επίλυσης προβλήματος μέσω της ομάδας στην 

ανώτατη διοίκηση σε ειδική τελετή (Quality Success Story award 

presentation).
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Εστίαση στις κύριες αιτίες

Στη Διαδικασία Βελτίωσης Ποιότητας της FedEx, η μεγαλύτερη 

έμφαση δίνεται στην αναγνώριση κρίσιμων σημείων εντός των διαφόρων 

διαδικασιών ή εντός της εταιρείας και στην εξεύρεση και αντιμετώπιση 

των ζωτικών αιτιών αποτυχίας στα σημεία αυτά (αποτυχίες υπηρεσίας, 

επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ασφάλειας, κλπ.)

Η εμμονή αυτή της εταιρείας στην εστίαση στα λίγα ζωτικά αίτια 

κάθε προβλήματος αναφέρεται και εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους 

μιέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Συχνά, η εμμονή αυτή αναφέρεται 

μέσα στην εταιρεία ως εξής: “δουλεύοντας στο κυρίως θέμα-working on 

the main thing”. Η αρχή αυτή της FedEx δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 

τη συμμόρφωση της στην αρχή του Pareto, η οποία διαχωρίζει τα 

προβλήματα στα λίγα ζωτικά (αυτά που απαιτούν την περισσότερη 

προσοχή και μπορούν να αποδώσουν το μεγαλύτερο όφελος) και στα 

πολλά και ασήμαντα (αυτά που ακόμη και να επιλυθούν, δεν θα 

επιλύσουν ανάλογα και τα προβλήματα). Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 

ομάδων δράσης ποιότητας που εστιάζουν τη δράση τους στη μείωση των 

αποτυχιών στα δύο στοιχεία του δείκτη SQI με τις περισσότερες 

αποτυχίες (Παραδόσεις τη σωστή μέρα αλλά πέραν της χρονικής 

δέσμευσης- Παραδόσεις μετά από τη μέρα δέσμευσης), αποτελεί ένα 

παράδειγμα των προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας που βασίζονται στην 

αρχή του Pareto.

Τεχνικές και μηνύματα ποιότητας

Σχεδόν όλες οι τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων που 

χρησιμοποιούνται στη FedEx απαντώνται ευρέως στη βιβλιογραφία 

διοίκησης ποιότητας καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις. Οι πιο 

χαρακτηριστικές από αυτές τις τεχνικές είναι: το brainstorming, τα 

διαγράμματα Pareto, τα διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος, η ανάλυση 

κόστους-ωφέλειας.

Με σκοπό τη διαμόρφωση από τους εργαζομένους ενός τρόπου 

σκέψης προσανατολισμένου στην ποιότητα, τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη έχουν εισάγει στην ορολογία της επιχείρησης κάποια μηνύματα
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από τη βιβλιογραφία ποιότητας. Δύο από αυτά τα μηνύματα είναι τα

εξής:

• Ο Κανόνας 1-10-100. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, όσο 

περισσότερο ένα πρόβλημα παραμένει χωρίς λύση, τόσο 

περισσότερο στοιχίζει η επίλυση του. Δηλαδή, αν ένα πρόβλημα 

αναγνωρισθεί και επιλυθεί άμεσα, στοιχίζει αναλογικά $1. Αν 

επιλυθεί αργότερα, στοιχίζει $10 η επίλυση του. Τέλος, αν το 

πρόβλημα φτάσει στον πελάτη, στοιχίζει $100 ή χειρότερα μπορεί 

να στοιχίσει τη μη επιβίωση της εταιρείας.

• Συνεχής Βελτίωση. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει για την FedEx 

ότι η συνεχής βελτίωση ποιότητας απαιτεί την ανεύρεση 

καλύτερων και αποτελεσματικότερων τρόπων υλοποίησης της 

εργασίας σε συνεχή βάση. Επίσης, η συνεχής βελτίωση 

συνεπάγεται την προσπάθεια αποφυγής των προβλημάτων πριν 

αυτά συμβούν και τη διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων 

ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Ιστορικά στοιχεία

Η TNT UK αποτελεί θυγατρική του ολλανδικού ομίλου TPG NV 

που δραστηριοποιείται στους τομείς των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, 

logistics και των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Ο 

όμιλος TPG απασχολεί περίπου 140.000 εργαζόμενους, ενώ 

περισσότεροι από 12.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην TNT UK [20], 

Η ΤΝΤ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Αγγλία το 1978, με χην 

εξαγορά της τοπικής εταιρείας ταχυμεταφορών Inter-County Express, η 

οποία σε εκείνο το χρονικό σημείο απασχολούσε 500 εργαζόμενους και 

είχε ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 5 εκ. λίρες [9]. Κατά τη δεκαετία του 

’80 εισήγαγε για πρώτη φορά στην αγορά ταχυμεταφορών της Αγγλίας τις 

υπηρεσίες παράδοσης της ίδιας και της επόμενης ημέρας. Η εξαιρετική 

εμμονή της εταιρείας στην πρωτοπορία είχε ως συνέπεια τη δημιουργία 

αργότερα πολλών νέων και εξειδικευμένων υπηρεσιών παράδοσης.

Σήμερα η ΤΝΤ αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς στην Αγγλία, ενώ 

έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα κέρδη της τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Η ΤΝΤ σήμερα μεταφέρει σχέδον όλες τις εθνικές εφημερίδες του 

Ην.Βασιλείου καθώς και εκατομμύρια δέματα για 24.000 αγγλικές 

επιχειρήσεις. Η ΤΝΤ UK αποτελείται σήμερα από τρεις επιχειρησιακές 

μονάδες, η κάθε μια από τις οποίες είναι εξειδικευμενη σε μία 

συγκεκριμένη αγορά. Οι μονάδες αυτές είναι [20]:

• ΤΝΤ Express Services. Παρέχει εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες 

ταχυμεταφοράς σε επιχειρήσεις και απλούς πελάτες

• ΤΝΤ Logistics. Παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε μεγάλες blue-chip επιχειρήσεις

• ΤΝΤ Newsfast. Παρέχει υπηρεσίες οδικής μεταφοράς των εθνικών 

εφημερίδων και περιοδικών.
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4.2 Το «ταξίδι» προς την ποιότητα

Η ποιότητα στην εταιρεία δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό και 

αυθύπαρκτο θέμα και η φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης αποτελεί πλέον 

βασικό τμήμα της επιχειρησιακής στρατηγικής. Η εταιρεία επιδιώκει την 

ενσωμάτωση του όρου της ποιότητας στην επιχειρησιακή κουλτούρα και 

για το λόγο αυτό αποφεύγεται η χρήση ακρωνύμων όπως TQM, QAT- 

Quality Action Team, κλπ [20],

Η απαρχή του «ταξιδιού προς την ποιότητα» έγινε το 1989, όταν η 

ΤΝΤ υλοποίησε το Project 2000- μία άσκηση με στόχο την αναθεώρηση 

των πολιτικών και στρατηγικών που θα οδηγούσαν την εταιρεία στη νέα 

χιλιετία. Το 1990 η εταιρεία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9000, το οποίο αποτέλεσε το πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκαν οι 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Η ΤΝΤ ήταν η πρώτη εταιρεία 

ταχυμεταφορών που απέκτησε αυτή τη πιστοποίηση.

Στη συνέχεια, η εταιρεία έγινε μέλος του European Foundation 

for Quality Management (EFQM), ενώ παράλληλα υιοθέτησε το 

ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρησιακής αριστείας. Το 1993, η

αυτοαξιολόγηση σε σχέση με το μοντέλο επιχειρησιακής αριστείας 

EFQM έγινε μέρος ιης διαμόρφωσης της στρατηγικής της εταιρείας και 

από τότε οι αυτοαξιολογήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Κατά 

την προσπάθεια αυτή, ενσωματώθηκαν τα αξιώματα και οι αρχές του 

μοντέλου επιχειρησιακής αριστείας, χωρίς να δωθεί έμφαση στις 

τεχνικές λεπτομέρειες του. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας (European Quality Award) το 1998 βοήθησε στη διαμόρφωση 

της σημερινής κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στην εταιρεία, όπου οι 

εργαζόμενοι προσπαθούν διαρκώς να ξεπεράσουν τις παλαιότερες 

αποδόσεις τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο [20].
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4.3 Ιεραρχία και δομή ποιότητας

Το ανώτερο ιεραρχικά όργανο ποιότητας εντός της εταιρείας είναι η 

Επιτροπή Ποιότητας που αποτελείται από τον πρόεδρο, το Δ.Σ., τον 

γενικό διευθυντή ποιότητας και τους διευθυντές ποιότητας των 

επιχειρησιακών μονάδων.

Κάθε επιχειρησιακή μονάδα διαθέτει έναν αντιπρόσωπο 

ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στην Επιτροπή Ποιότητας. Επίσης, σε 

τοπικό επίπεδο υφίστανται αντιπρόσωποι της διοίκησης που καθοδηγούν 

την ποιότητα στην περιοχή ευθύνης τους. Οι αντιπρόσωποι αυτοί 

προωθούν ενέργειες συνεχούς βελτίωσης και κίνητρα ποιότητας της 

εταιρείας στις περιοχές τους. Οι ανιπρόσωποι ποιότητας επιχειρησιακής 

μονάδας προωθούν τα κίνητρα ποιότητας σε τοπικό επίπεδο και 

εποπτεύουν τη δουλειά σε θέματα ποιότητας των τοπικών αντιπροσώπων. 

Η Επιτροπή Ποιότητας κάνει τον απολογισμό της αποτελεσματικότητας 

της ηγεσίας πάνω σε ενέργειες βελτίωσης ποιότητας στις τακτικές της 

συναντήσεις.

Οι αντιπρόσωποι ποιότητας σε όλα τα επίπεδα είναι είτε στελέχη 

γραμμής είτε κατέχουν λειτουργικές (operational) θέσεις και οφείλουν 

να συνδυάζουν τις υποχρεώσεις ποιότητας με αυτές των άλλων ρόλων 

τους. Οι αντιπρόσωποι ποιότητας μελετούν και ανασκοπούν την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας τους σε συνεργασία με το δικό τους 

στέλεχος γραμμής. Οι ανασκοπήσεις αυτές εστιάζουν στους Δείκτες 

Ικανοποίησης Πελάτη (Βλ. 3.4), στα αποτελέσματα τοπικών ερευνών και 

στο βαθμό ανάμιξης και αφοσίωσης των εργαζομένων στην ποιότητα [12].

4.4 Η μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας

Στην ΤΝΤ αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ο καλύτερος δείκτης για 

τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας είναι η αντικειμενική καταγραφή 

της γνώμης των πελατών. Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

αποτύπωση και κατανόηση της θεώρησης των πελατών για την εταιρεία
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μέσω μελετών, ερευνών αγοράς και τεχνικών ανάλυσης. Οι κυριότερες 

από αυτές είναι οι εξής [12]:

r* Έρευνα πελατών. Διεξάγεται ταχυδρομικώς κάθε χρόνο και εξετάζει 

ένα δείγμα μεταξύ 3000-4000 πελατών. Το δείγμα είναι τυχαίο και 

περιλαμβάνει πελάτες όλων των μεγεθών λογαριασμών. Κάθε 

εγκατάσταση της εταιρείας λαμβάνει τα δικά της αποτελέσματα, τα 

οποία αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών 

με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στα συγκεκριμένα θέματα που 

εξετάζονται. Η έρευνα περιλαμβάνει μία άμεση σύγκριση της εταιρείας 

με τους ανταγωνιστές, καθώς ο πελάτης ρωτάται εάν αξιολογεί τις 

υπηρεσίες της ΤΝΤ ως υψηλότερης ποιότητας από αυτές των 

ανταγωνιστών, όσον αφορά 20 βασικά χαρακτηριστικά της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι αρνητικές απαντήσεις στη συνέχεια 

αφαιρούνται από τις θετικές, με τελικό αποτέλεσμα μια συνολική 

βαθμολογία. Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που εξετάζονται 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 2. Η ΤΝΤ σε σύγκριση με ιον ανταγωνισμό [12]

1994 1995 1996 1997

Παράδοση χωρίς καθυστέρηση 13 10 21 22

Αξιόπιστη και χρονικά σωστή παραλαβή 8 12 10 13

Ανταγωνιστικότητα τιμής -33 -35 -23 -27

Προσοχή στον χειρισμό των δεμάτων 0 7 7 13

Προσφερόμενη αξία (Value for money) -18 -13 -7 -6

Εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών 21 21 23 23

Χαμηλή συχνότητα απώλειας δεμάτων 5 15 14 19

Συμπεριφορά του προσωπικού 15 17 19 16

Βολικοί χρόνοι παραλαβής 9 8 15 8

Επαγγελματισμός οδηγών 14 12 11 8

Ευκολία επικοινωνίας με το προσωπικό 12 13 14 9

Άμεση αποκατάσταση λαθών 14 15 16 22

Διαδικασίες ανίχνευσης 22 20 23 23

Διαδικασίες στο σημείο παράδοσης (POD) 14 17 13 12

Ταχύτητα απόκρισης σε αιτήματα πελατών 15 17 17 18

Ακρίβεια τιμολόγησης 4 2 6 6

Όροι πληρωμής -5 -10 -8 -10

Ανταμοιβή για απώλειες ή ζημίες 6 8 9 15

Αποτελεσματικόχηια της διαδικασίας 

παραπόνων 5 13 13 17

Διαδικασία πιστωτικού ελέγχου 0 0 2 -4

Για να διασφαλιστεί ότι στην έρευνα εξετάζονται όντως τα κρίσιμα για 

τους πελάτες χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, στο πρώτο μέρος της 

έρευνας ζητείται από τους πελάτες να ονομάσουν τα στοιχεία της 

υπηρεσίας που θεωρούν σημαντικότερα. Τέλος, οι 20 βασικότεροι 

παράγοντες του Πίνακα 2 χωρίζονται σε 6 μεγάλες κατηγορίες: 

αξιοπιστία, τιμή, επαγγελματική συμπεριφορά προσωπικού, ποικιλία 

υπηρεσιών, ανίχνευση-απαιτήσεις πελατών, έκδοση τιμολογίων και 

πιστώσεις. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες τίθενται 

συγκεκριμένοι στόχοι κάθε χρόνο, οι οποίοι ξεπερνούν τις αποδόσεις 

του προηγούμενου έτους, με τελικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας υπηρεσίας.
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V Η έρευνα του κλάδου. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται από την Triangle 

Management Services μια έρευνα ίου κλάδου ίων ταχυμεταφορών 

στην Αγγλία. Τα αποτελέσματα της έρευνας (που γίνεται μιε τη μέθοδο 

των συνεντεύξεων) γνωστοποιούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΤΝΤ, 

με στόχο την αναγνώριση συγκεκριμένων σημείων προς βελτίωση. 

Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τους ερωτώμενους να ονομάσουν 

την πρώτη τους επιλογή από εταιρείες ταχυμεταφοράς σε σχέση με 

διαφορετικές υπηρεσίες και μεταφερόμενα είδη.

> Δείκτες ικανοποίησης του πελάτη. Η εταιρεία, στην προσπάθεια της για 

τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας, εστιάζει ιδιαίτερα στις τιμές 

οχτώ δεικτών ικανοποίησης του πελάτη. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν 

θέματα σχετικά με διάφορα τμήματα κάθε εγκατάστασης (πωλήσεις, 

διοίκηση, παραγωγή) και για το λόγο αυτόν αφορούν το σύνολο του 

προσωπικού της εταιρείας. Η βελτίωση -ή όχι- της τιμής των δεικτών 

σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους εξετάζεται μέσω εβδομαδιαίων 

αναφορών και ανακοινώσεων. Οι στόχοι αναθεωρούνται σε ετήσια 

βάση. Ο CEO ελέγχει τις αναφορές αυτές και σε κάθε περίπτωση 

αποστέλλει συγχαρητήρια σημειώματα σε όλες τις ομάδες που έχουν 

επιτύχει αξιόλογα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, οι τιμές των δεικτών 

αυτών για την τριετία 1995-97 και οι αντίστοιχοι στόχοι 

απεικονίζονται παρακάτω:
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Πίνακας 3. Δείκτες Ικανοποίησης Πελάτη της ΤΝΤ [12]

Δείκτες Ικανοποίησης Πελάτη
1995 1996 1997
Πραγματικός
Στόχος

Πραγματικός
Στόχος

Πραγματικός
Στόχος

Αριθμός πελατών ανά εβδομάδα 25424 25698 26858
24500 25500 26500

Παραδόσεις εντός χρόνου 98,1% 98,1% 98,2%
98% 98,5% 98,5

Τηλεφωνική απόκριση εντός 98,6% 98,9% 99,2%
τριών χτυπημάτων 97% 98% 99%
Συχνότητα επαφής με πελάτες 195 197 197
ανά εβδομάδα 190 195 200
Ποσοστό καθυστερημένων 2,0% 1,4% 0,9%
αφίξεων φορτηγών στα hub 0% 0% 0%
Πιστωτικά σημειώματα 0,6% 0,5% 0,7%

0,5% 0,5% 0,5%
Αξία απαιτήσεων πελατών ως 0,9% 1,0% 1,2%
ποσοστό των εσόδων 0,5% 0,5% 0,5%
Εκκρεμή τιμολόγια ανά 36 35 31
εβδομάδα 35 35

4.5 Εκπαίδευση ποιότητας [12]

Ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της ΤΝΤ εκπαιδεύεται συχνά 

πάνω σε θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη και ποιότητας. Η εκπαίδευση 

ξεκινά από τα ανώτατα διοικητικά επίπεδα και διαχέεται προς τα κάτω. 

Έτσι, ο CEO και οι άμεσοι υφιστάμενοι του εκπαιδεύονται για θέματα 

διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM) από το Bristol Quality Center. Τα 

εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα ανανεώνουν και ενδυναμώνουν τις 

υπάρχουσες γνώσεις των στελεχών αυτών πάνω σε θέματα ποιότητας. Στη 

συνέχεια, με τη σειρά τους τα ανώτατα αυτά στελέχη εκπαιδεύουν τους 

δικούς τους υφισταμένους και με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση 

ποιότητας στην ΤΝΤ επεκτείνεται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Η 

εκπαίδευση αυτή παρέχεται μέχρι και στους υπαλλήλους των κέντρων 

εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και στους υπεργολάβους που 

συνεργάζονται με την εταιρεία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνήθως έχουν τη μορφή 

διαλέξεων, case studies, βιντεοσκοπημένου υλικού, κ.ά. Εκτός από τα 

τακτικά αυτά προγράμματα ποιότητας, κατά τη δεκαετία του 90’
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σχεδιάστηκαν και έλαβαν χώρα διάφορα έκτακτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ποιότητας, τα οποία είναι τα εξής:

> Expressing Excellence.

'r Delivering the Goods 

'r- Delivering good news

> Expressionism 

'r- Quest 2000

Τα προγράμματα αυτά είχαν ως κύριο στόχο να μυήσουν τους 

εργαζομένους στις βασικές αρχές της ΔΟΠ (TQM) καθώς και στις 

τεχνικές ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη. Η διοίκηση της ΤΝΤ 

ενθαρρύνει τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, με τελικό βέβαια 

στόχο την βελτίωση της απόδοσης τους, με τους εξής τρόπους:

■ Πληρώνοντας δίδακτρα και εξέταστρα, όταν η εκπαίδευση 

διεξάγεται από εξωτερικούς φορείς

■ Υποστηρίζοντας την απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα κατά 

τις ώρες των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων

■ Ενθαρρύνοντας τη μελέτη στο σπίτι

■ Υποστηρίζοντας τη μελέτη εξ αποστάσεως (distance learning)

4.6 Εφαρμογή της ποιότητας

Ενδυνάμωση (Empowerment) των εργαζομένων

Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι για να επιτευχθεί η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας, απαιτείται από τους εργαζόμενους να παίρνουν 

από μόνοι τους αποφάσεις. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να 

αντιδρούν τόσο σε καθημερινές, όσο και σε ασυνήθιστες καταστάσεις 

χωρίς επιπλέον έγκριση. Για το λόγο αυτό οι περιγραφές των θέσεων 

εργασίας στην ΤΝΤ επικεντρώνονται κυρίως στο τι πρέπει να επιτευχθεί, 

χωρίς όμως να αναφέρονται στον τρόπο επίτευξης των στόχων, για να 

ενισχύσουν με τον τρόπο αυτό την πρωτοβουλία των εργαζομένων.
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Επίσης, η «no blame» κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην επιχείρηση 

ενδυναμώνει άμεσα τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των στόχων 

των εργαζομένων [12].

Ομάδες ποιότητας

Εδώ και πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στην ΤΝΤ δουλεύουν πάνω 

σε θέματα συνεχούς βελτίωσης και επίλυσης προβλημάτων μέσω της 

συγκρότησης ειδικών ομάδων ποιότητας. Οι ομάδες αυτές, που 

αποτελούνται συνήθως από εργαζομένους διαφορετικών τμημάτων της 

επιχείρησης, λειτουργούν με βάση τα παρακάτω διαδοχικά βήματα [12]:

1. Δημιουργία των ομάδων ποιότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας

2. Επιλογή του αρχηγού κάθε ομάδας

3. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος επίλυσης 

προβλημάτων από τον αρχηγό της ομάδας

4. Εκπαίδευση των υπόλοιπων μελών της ομάδας από τον αρχηγό 

αυτής

5. Επιλογή ενός τοπικού προβλήματος ποιότητας προς επίλυση από 

την ομάδα

6. Σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς προόδου στην επίλυση του 

προβλήματος

7. Δημοσίευση των εντυπωσιακότερων επιτευγμάτων των ομάδων 

αυτών στο εσωτερικό έντυπο ποιότητας

Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων-Εργαλεία Ποιότητας

Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, η οποία διδάσκεται από τα 

προγράμιματα ποιότητας και εφαρμόζεται από τις ομάδες ποιότητας, 

συνίσταται από τα εξής παρακάτω βήματα [12]:

• Αναγνώριση του προβλήματος

• Συγκέντρωση σχεικών στοιχείων

• Ανάλυση των στοιχείων αυτών

• Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων
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• Επιλογή της βέλτιστης λύσης

• Σχεδιασμός εφαρμογής της λύσης

• Εφαρμογή και έλεγχος της λύσης

• Προσπάθεια βελτίωσης του τελικού αποτελέσματος

Τα εργαλεία και οι τεχνικές ποιότητας που χρησιμοποιούνται από 

τους εργαζομένους της ΤΝΤ για την ανάλυση προβλημάτων είναι ευρέως 

γνωστά και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και από άλλες μεγάλες 

επιχειρήσεις. Τα εργαλεία αυτά είναι: τα διαγράμματα ροής, τα φύλλα 

ελέγχου (checksheets), τα διαγράμματα Pareto, το brainstorming, τα 

διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος, τα διαγράμματα απόδοσης 

(performance charts). Μάλιστα, δημιουργήθηκαν ειδικές καρτέλες με 

συνοπτική περιγραφή όλων αυτών των εργαλείων ποιότητας, οι οποίες 

και μοιράστηκαν στους εργαζομένους.

Benchmarking

Η εταιρία χρησιμοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνική του 

benchmarking για τη συλλογή στοιχείων που χρησιμεύουν στη 

διαμόρφωση των πολιτικών και στρατηγικών της εταιρείας. Το μοντέλο 

της τεχνικής αυτής απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα [12]:

Σχήμα 1. Η διαδικασία του benchmarking στην ΤΝΤ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑ BENCHMARKING
Επιλογή κρίσιμης διαδικασίας για την επιτυχία της λειτουργίας 
Καταγραφή υπαρχουσών πρακτικών 
Αναγνώριση των κρίσιμων για την απόδοση παραγόντων 
Επιλογή ομάδας__________________________________________

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑ BENCHMARKING
Επικοινωνία των ευρυμάτων και απόκτηση αποδοχής 
Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για εξάλειψη της υστέρησης 

Ρεαλιστική αναγνώριση εμποδίων 
Αναφορά προόδου στις ομάδες ενδιαφερομένων 
Αναθεώρηση των μετρήσεων των κρίσιμα*/ παραγόντων 
Αναβαθμονόμηση των σημείων αναφοράς (benchmarks)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Σύγκριση πραγματικής απόδοσης με τα δεδομένα 

Αναγνώριση τύπου υστέρησης και βασικών αιτία*/

Εκτίμηση μελλοντικών ετππέδα*/ υστέρησης (gap)

Αναγνώριση διαφοράς μεταξύ της τωρινής και της παρατηρηθείσας πρακτικής 

Απομόνωση παραγσντα*/ που συντείνουν σε εξέχουσα απόδοση____________

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΧΟΥ ΠΑ BENCHMARKING
Αναγνώριση δυνητικών "συνεταίρων" για benchmarking 

Έρευνα για πηγές πληροφόρησης 
Καθορισμός μεθόδων και τεχνικών
Καθορισμός βάσης για ανταλλαγή και κοινή χρήση πληροφοριών
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Εντός του ομίλου, η TNT UK έχει ήδη εφαρμόσει την τεχνική του 

benchmarking για διάφορες διαδικασίες της σε σχέση με τις θυγατρικές 

της ΤΝΤ σε άλλες χώρες, όπως η ΤΝΤ στον Καναδά, Γερμανία, Ολλανδία, 

Ιταλία, Σουηδία και Αυστραλία. Η εφαρμογή του benchmarking με τις 

χώρες αυτές υλοποιήθηκε με σκοπό την αναγνώριση από την επιχείρηση 

υστερήσεων απόδοσης (performance gap), που έχριζαν άμεσων 

διοικητικών ενεργειών.

Επίσης, η αναγνώριση των καλύτερων πρακτικών και η απόκτηση 

γνώσεων από άλλες καταξιωμένες επιχειρήσεις βοηθούν στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας στην ΤΝΤ. Η εταιρεία αποκτά νέα “γνώση’, τόσο 

ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους της να επισκεφθούν άλλες 

επιτυχημένες επιχειρήσεις, όσο και μέσω τυπικών διαδικασιών 

benchmarking. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων benchmarking 

αποτελεί αρμοδιότητα του διευθυντή ποιότητας, ο οποίος οφείλει να 

διασφαλίσει τη διάχυση της αποκτώμενης γνώσης. Ο διευθυντής 

ποιότητας αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ποιότητας για θέματα, 

τα οποία επηρεάζουν την πολιτική και στρατηγική της εταιρείας και τα 

οποία προέκυψαν από τις δραστηριότητες benchmarking αυτής [12].

Η εταιρεία σήμερα εφαρμόζει την τεχνική του benchmarking για 

διάφορες δραστηριότητες της, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω [12]:

ο Επικοινωνία με τους πελάτες 

ο Αξιολόγηση απόδοσης 

ο Δραστηριότητα εσωτερικού ελέγχου 

ο Χρήση αριθμοδεικτών 

ο Σύστημα εσωτερικής αναφοράς 

ο Δηλώσεις αποστολής και οράματος 

ο Αποτελεσματική χρήση του benchmarking
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Ιστορικά στοιχεία

Η εταιρεία DHL ιδρύθηκε το 1969 από τους Adrian Dalsey, Larry 

Hillblom και Robert Lynn (D,H, και L). Οι ιδρυτές πραγματοποιούσαν οι 

ίδιοι τη διανομή εντύπων αεροπορικώς από το San Francisco στην 

Honolulu, για λογαριασμό μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών προκειμένου 

να εκτελωνίσουν τα φορτία των πλοίων πριν ακόμα αυτά φτάσουν στον 

προορισμό τους, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο αναμονής του πλοίου 

στο λιμάνι αλλά και το κόστος των εταιριών. Με αυτή την ιδέα, 

γεννήθηκε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα : οι διεθνείς

αεροπορικές ταχυμεταφορές.

Στη συνέχεια, η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία και μέσα σε λίγα 

χρόνια ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στις Φιλλιπίνες, στο Χονγκ Κονγκ, 

στην Ιαπωνία, στη Σιγκαπούρη και στην Αυστραλία, δημιουργώντας έτσι 

μια εντελώς καινούργια αγορά διεθνών ταχυμεταφορών στην περιοχή του 

Ειρηνικού. Οι σταθερές αυτές τάσεις εξάπλωσης συνεχίστηκαν και κατά 

τη δεκαετία του ’70, όταν η DHL ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην 

Ευρώπη, στη Α.Αμερική, στη Μ.Ανατολή και στην Αφρική. Αποτελεί 

επίσης την πρώτη εταιρεία ταχυμεταφορών που προσέφερε τις υπηρεσίες 

της στις χώρες του ανατολικού μπλοκ καθώς και στη Κίνα.

Σήμερα, η DHL αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

ταχυμεταφορών παγκοσμίως και απασχολεί περίπου 71.500 

εργαζόμενους. Το δίκτυο της παρέχει υπηρεσίες σε 120.000 

προορισμούς και σε περισσότερες από 220 χώρες ανά τον κόσμο. 

Περισσότερες από 4000 εγκαταστάσεις γραφείων υποστηρίζουν τη διεθνή 

κάλυψη της εταιρείας, εκ των οποίων τα 2/3 είναι ιδιόκτητα και 

ιδιολειτουργούμενα. Επίσης, η εταιρεία παρέχει τελωνειακές

διεκπεραιώσεις σε 140 χώρες.

Η εταιρεία διαθέτει ανά τον κόσμο 36 κέντρα διανομής (hubs), τα 

οποία βοηθούν στην άμεση και αποτελεσματική μεταφορά δεμάτων και
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φορτίων προς το τελικό προορισμό τους. Το δίκτυο αυτό εξυπηρετείται 

από ένα σύγχρονο στόλο 360 αεροσκαφών. Εκτός από τα ιδιόκτητα 

αεροσκάφη, η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης εκμισθωμένες και 

εμπορικές πτήσεις, γεγονός το οποίο περέχει ιδιαίτερη ευελιξία στην 

προσπάθεια άμεσης μεταφοράς των φορτίων στον προορισμό τους. Στα 

34 χρόνια ζωής της, η DHL παραμένει σταθερή στο πρωτοποριακό της 

πνεύμα και αποτελεί την πρώτη εταιρία αεροπορικών ταχυμεταφορών 

που διεύρυνε την αγορά της σε όλες τις ηπείρους, στις περισσότερες 

χώρες του κόσμου.

Σήμερα, η DHL έχει πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες και 

πραγματοποιεί πάνω από 160 εκατομμύρια αποστολές κάθε χρόνο. Το 

2003 η Deutsche Post World Net, απέκτησε την ιδιοκτησία της DHL και 

ενοποίησε τις υπηρεσίες παγκόσμιας express μεταφοράς και logistics. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ενοποίησης είναι ότι δύο από τις κύριες 

εταιρίες της Deutsche Post - η Danzas και η Euro Express - ενώθηκαν 

κάτω από ένα κοινό όνομα, αυτό της DHL. Έτσι, πλέον η DHL, με έδρα 

τις Βρυξέλλες-Βέλγιο, ανήκει κατά 100% στο δίκτυο των Γερμανικών 

Ταχυδρομείων (Deutsche Post World Net).

5.2 Η πολιτική ποιότητας

Η DHL προσεγγίζει υπό το πρίσμα της ολικής ποιότητας όλες τις 

διαδικασίες της. Η προσπάθεια για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη 

υλοποιείται μέσω της βελτιστοποίησης της συγκεκριμένης εφοδιαστικής 

αλυσίδας του πελάτη. Η εταιρεία λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα και 

δεσμεύεται απόλυτα σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και 

ασφάλειας. Η πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και 

ασφάλειας (QEHS policy) καθορίζει επακριβώς τα πρότυπα εντός των 

οποίων κινείται η λειτουργία και απόδοση της εταιρείας και παρέχει 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και 

της διοίκησης.
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Η πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας 

(QEHS policy) συνοψίζεται στις παρακάτω αρχές [15]:

• Ικανοποίηση του πελάτη: απαιτείται η παροχή στους πελάτες 

ποιοτικών και υψηλής αξίας λύσεων logistics

• Παρακίνηση των εργαζομένων: δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση της δυναμικής 

των εργαζομένων, μέσω της δημιουργίας ομάδων

• Η εταιρεία οφείλει να αποτελεί έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη σε 

κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται

• Ανταμοιβή μετόχων: γίνεται κάθε προσπάθεια για τη διαρκή 

ανάπτυξη της εταιρείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή 

απόδοση για τους μετόχους

Στην προσπάθεια τους για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, όλες οι 

εταιρείες DHL σε κάθε χώρα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 ή 9002, ενώ η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας βαρύνει σε κάθε χώρα την τοπική 

DHL. Βέβαια, αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που 

χρησιμοποιείται από την DHL κάθε χώρας, δεν μπορεί να παρέχει 

πλήρη έλεγχο, αλλά παρόλα αυτά θέτει τις κατευθύνσεις με βάση τις 

οποίες οι διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται

[15].

5.3 Η μέτρηση της ποιότητας

Στην εταιρεία είχε γίνει από πολύ νωρίς αντιληπτό ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας αποτελεί 

η μέτρηση αυτής σε συνεχή βάση. Έτσι, το 1991 εισήγθησαν 11 δείκτες 

ποιότητας του πελάτη (customer quality indicators-CQIs), οι οποίοι 

αναγνωρίστηκαν και καταδείχθηκαν από τους πελάτες ως οι
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σημιαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσίας σε 

μια εταιρεία ταχυμεταφορών. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής [4]:

■ Παροχή υπηρεσίας εντός χρονικών ορίων

■ Μη υλοποιηθείσες παραλαβές

■ Παράδοση (στον ίδιο παραλήπτη) σε διαφορετικές ημέρες δεμάτων 

που στάλθηκαν ταυτόχρονα

■ Συχνότητα απαιτήσεων-παραπόνων

■ Χαμένα δέματα

■ Παράπονα πελατών

■ Τιμολογιακές ρυθμίσεις

■ Συχνότητα επιβεβαίωσης παράδοσης, αμέσως μετά την παράδοση

■ Αιτήματα ανίχνευσης των δεμάτων

■ Ποσοστό αιτημάτων από πελάτες που ικανοποιήθηκαν

■ Σωστή λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

Οι δείκτες αυτοί επισκοπούνται από τα διοικητικά στελέχη της 

εταιρείας κάθε Δευτέρα. Κάποιοι από τους δείκτες αυτούς, όπως η 

παράδοση εντός χρονικών ορίων, μετροόνταν ανέκαθεν από την εταιρεία, 

ενώ άλλοι διαμορφώθηκαν μετά από την λαμβανόμενη πληροφόρηση 

από τους πελάτες.

Με τη βοήθεια των δεικτών ποιότητας πελάτη, η εταιρεία δύναται 

σήμερα να θέτει συγκεκριμένους στόχους ποιότητας υπηρεσίας και να 

βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Έτσι, π.χ. 

η DHL βελτιώνει το ποσοστό των παραδόσεων εντός χρονικών ορίων κάθε 

χρόνο από το 1987. Το γεγονός αυτό επιτευχθεί παρά τη ραγδαία 

ανάπτυξη και τη συνεχή κατασκευή νέων κέντρων διανομής. Ο τρόπος 

αυτός μέτρησης και σχεδιασμού επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί και 

να βελτιώνει τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών της [4],

Επίσης, στην προσπάθεια της για μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσίας, η εταιρεία έχει αντιληφθεί τη σημασία του να “ακούει” τους 

πελάτες της. Έτσι, ενώ η DHL ανέκαθεν διεξήγαγε έρευνες ικανοποίησης 

πελατών, σήμερα συνεχίζει να αυξάνει τα συστήματα παροχής
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πληροφόρησης από τους πελάτες και να ολοκληρώνει τα αποτελέσματα 

των συστημάτων αυτών στις διαδικασίες ποιότητας. Σήμερα, τα 

συστήματα και οι έρευνες μέσω των οποίων η εταιρεία λαμβάνει 

πληροφόρηση από του πελάτες σχετικά με την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, είναι [4]:

■ Το συμβουλευτικό panel, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους 

μεγάλους πελάτες να εκφράσουν τις γνώμες τους στην ανώτατη 

διοίκηση

■ Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης των παραληπτών

■ To panel αποστολέων, το οποίο αποτελείται από 150 τυχαία 

επιλεγμένους πελάτες που δρουν συμβουλευτικά παραθέτοντας 

τυχόν νέες ιδέες σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας

■ Η έρευνα κύρους και αξιοπιστίας των εταιριών του συγκεκριμένου 

κλάδου, που διερευνά το τι πιστεύουν οι καταναλωτές για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες του κλάδου

Βέβαια, αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι, όχι απλά να 

εισακούγεται η γνώμη των πελατών, αλλά να γίνονται άμεσες ενέργειες 

για την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών τους. Υπό το πρίσμα 

αυτό, η DHL έχει καθιερώσει διάφορες νέες υπηρεσίες ως αποτέλεσμα 

της πληροφόρησης από τους πελάτες, όπως η νυκτερινή επιβεβαίωση 

παράδοσης μέσω fax (fax POD).

5.4 Διαχείριση της ποιότητας [4]

Το 1987 καθιερώθηκε τυπικά η διαδικασία ποιότητας της DHL, 

καθώς δημιουργήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας, με στόχο τη χάραξη των 

κατευθύνσεων της διαδικασίας ποιότητας. Η Επιτροπή Ποιότητας, η 

οποία έχει σήμερα αντικατασταθεί από την εταιρική ομάδα ενασχόλησης 

ποιότητας (corporate quality involvement team-CQIT), είχε θέσει τότε 

έναν εταιρικό στόχο και μια δήλωση αποστολής, τα οποία συνέδεαν
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απευθείας ιην ποιότητα με το μέλλον χης εταιρείας. Για την DHL ο 

ορισμός της ποιότητας είναι ο εξής:

«Η ικανοποίηση ή η υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη».

Κύρια πεποίθηση της εταιρείας είναι το ότι, μέσω της απόλυτης 

δέσμευσης στην ποιότητα, το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών θα 

εξασφαλίσει σε αυτήν τη θέση του ηγέτη της αγοράς και τη μακροχρόνια 

κερδοφορία.

Εκπαίδευση ποιότητας

Το 1988 έγινε η απαρχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω 

σε θέματα ποιότητας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Ένα χρόνο 

αργότερα, δημιουργήθηκαν περιφερειακές ομάδες ενασχόλησης 

ποιότητας (regional quality involvement teams-RQIT), στις οποίες 

ανατέθηκε η εκπαίδευση ποιότητας κάθε εργαζομένου πλήρους 

απασχόλησης της περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σήμερα κάθε εργαζόμενος της DHL είναι εκπαιδευμένος σε 

θέματα ποιότητας, ενώ και κάθε καινούργιος εργαζόμενος εκπαιδεύεται 

και πάνω στη διαδικασία ποιότητας, ως μέρος χης αρχικής του 

εκπαίδευσης πριν την ανάληψη των καθηκόντων του. Εκτός από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, κάθε εργαζόμενος καθώς και κάθε 

ανεξάρτητος συνεργάτης της εταιρείας εκπαιδεύεται και μέσω ειδικών 

βιντεοσκοπημένων προγραμμάτων, τα οποία καλούνται να 

παρακολουθήσουν.

Καθώς η διαδικασία ποιότητας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη, απαιτείται από όλους τους 

εργαζομένους να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι τώρα 

εφικτό, αφού μέσω της εκπαίδευσης ποιότητας ο καθένας εντός της 

εταιρείας (από ανεξάρτητους συνεργάτες μέχρι και την ανώτατη 

διοίκηση) δύναται να χρησιμοποιήσει ορολογία ποιότητας και παρόμοιες 

μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
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Ομάδες ποιότητας

Στην DHL σήμερα λειτουργούν δύο τύποι ομάδων ποιότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, έχουν θεσπιστεί οι ομάδες διορθωτικών ενεργειών 

(corrective action teams-CATs), οι οποίες αποτελούνται από 

εργαζόμενους διαφορετικών τμημάτων και δρουν για την επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων. Επίσης, έχουν θεσπιστεί και οι ομάδες 

βελτίωσης ποιότητας (quality improvement teams-QITs), οι οποίες 

δρουν ως οργανωτικές επιτροπές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων με στόχο τη διαμόρφωση νέων διαδικασιών, 

όπως η εξεύρεση πιο αποτελεσματικών μεθόδων εκπαίδευσης των νέων 

εργαζομένων, κλπ.

Για παράδειγμα, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εφαρμόζει 

πλέον μια πρόταση μίας ομάδας βελτίωσης ποιότητας, η οποία 

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση πελατών να 

κοινοποιούν τυχόν νέες ιδέες που πιστεύουν ότι θα βελτιώσουν τη 

συνολική λειτουργία του τμήματος. Όλες οι ιδέες παραλαμβάνονται από 

τη γραμματεία του τμήματος και εντός 24 ωρών ενημερώνεται για αυτές 

ο προϊστάμενος. Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος στον οποίο ωφείλεται 

η νέα πρόταση ενημερώνεται για την εξέλιξη της. Το τμήμα ανακοινώνει 

τα ονόματα των εργαζομένων των οποίων οι ιδέες τέθηκαν τελικά σε 

εφαρμογή, όπως η βελτίωση των υπαρχόντων εντύπων και ανεύρεση 

γρηγορότερων τρόπων επιτέλεσης διαφόρων εργασιών. Το πρόγραμμα 

αυτό των προτάσεων δίνει την αίσθηση στους εργαζομένους ότι 

απασχολούνται στη δική τους επιχείρηση και τους ενθαρρύνει να 

προβληματιστούν πάνω σε νέες μεθόδους βελτίωσης του συστήματος.

Η διαδικασία ποιότητας της DHL εστιάζει επίσης και σε 

συγκεκριμένα προβλήματα των πελατών. Για το σκοπό αυτό συχνό 

δημιουργούνται ομάδες ποιότητας πελατών-επιχειρήσεων, οι οποίες 

αποτελούνται τόσο από εργαζόμενους της DHL, όσο και από 

εργαζόμενους της εταιρείας-πελάτη και εργάζονται στην επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη συνεργασία 

τους. Μάλιστα, πρόσφατα δημιουργήθηκε μια τέτοια ομάδα με στόχο την 

επίλυση του προβλήματος των “ξεχωριστών παραδόσεων” (Παράδοση -
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στον ίδιο παραλήπτη- σε διαφορετικές ημέρες δεμάτων που στάλθηκαν 

ταυτόχρονα ). Για δέκα μήνες, η ομάδα ερεύνησε τις διαστάσεις και τα 

αίτια του προβλήματος μέσω brainstorming. Τελικά, η εταιρεία, με τη 

χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από την ομάδα, 

δημιούργησε και εφάρμοσε νέους λειτουργικούς, επικοινωνιακούς και 

ποιοτικούς ελέγχους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η μείωση της 

εμφάνισης του συγκεκριμένου προβλήματος κατά 82%.

Προσέγγιση «ανοιχτής πόρτας» (open door approach)

Στην εταιρεία έχει γίνει αντιληπτό ότι η παροχή στους πελάτες 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας δεν απαιτεί απλά τη μέτρηση της 

ποιότητας και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου στο οποίο κυμαίνεται 

αυτή. Πολλές φορές απαιτείται ένα “διάλειμμα” από τον σημερινό τρόπο 

με τον οποίο επιτελούνται οι διάφορες διαδικασίες, έτσι ώστε να δύναται 

να εφαρμοστεί μία νέα τεχνολογία ή διαδικασία για τη διεκπεραίωση 

ενός συγκεκριμένου θέματος. Για την ενθάρρυνση αυτή της εφαρμογής 

νέων διαδικασιών, η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εφαρμόζει την 

προσέγγιση «ανοιχτής πόρτας» στην επίλυση προβλημάτων, 

συμπεριλαμβάνοντας τον κάθε εργαζόμενο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.

Το κόστος «χαμηλής ποιότητας» (unquality)

Η συνεχής προσπάθεια υπέρβασης των προσδοκιών των πελατών 

επιβάλλει στην DHL να κινείται στην κατεύθυνση της αναγνώρισης και 

κατανόησης των λαθών που γίνοντα, διότι αυτά όχι μόνο επηρεάζουν την 

εταιρεία οικονομικά, αλλά επίσης βλάπτουν την γενική εικόνα της ως 

μια εταιρεία που πρωτοστατεί στην ποιότητα υπηρεσίας.

Έτσι, μέσω της δυνατότητας της διαδικασίας ποιότητας να 

επιβλέπει τις διάφορες επιχειρηματικές δράσεις, η εταιρεία έχει θεσπίσει 

το κόστος «χαμηλής ποιότητας» (unquality) με στόχο τη μέτρηση του 

κόστους των λαθών. Ουσιαστικά, το μιοντέλο αυτό αποτελείται από μιία 

ετήσια αναφορά, η οποία χρησιμιοποιείται από τη διοίκηση για την 

ετήσια επισκόπηση του συνολικού κόστους χαμιηλής ποιότητας για την
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εταιρεία. Παραδείγματα από κόστη «χαμηλής ποιότητας» τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή είναι οι επιστροφές δεμάτων στον 

αποστολέα, οι παραιτήσεις εργαζομένων, ο αριθμός των ικανοποιηθέντων 

αιτημάτων-παραπόνων, κλπ. Με τη βοήθεια της διαδικασίας ποιότητας 

το κόστος «χαμηλής ποιότητας» μειώνεται διαρκώς από το 1988. Η 

μέτρηση του κόστους αυτού αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του τρόπου με 

τον οποίο η διαδικασία ποιότητας μιπορεί να επιτύχει την ικανοποίηση 

του πελάτη και να βοηθήσει την εταιρεία να σταθεροποιηθεί οικονομικά. 

Η έμφαση αυτή της DHL στο περιεχόμενο κόστος την βοηθά ιδιαίτερα 

στο να επικεντρωθεί στο στόχο της διαρκούς παροχής υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας.

Στενή συνεργασία με προμηθευτές

Η δέσμευση της DHL στην ολική ποιότητα επιβάλλει τη 

δημιουργία στενών σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές της, διότι 

τα ενδεχόμενα λάθη και οι αδυναμίες των προμηθευτών μπορούν να 

έχουν ως άμεση συνέπεια και την αδυναμία της εταιρείας να παρέχει 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. Για το λόγο αυτό, οι 

προμηθευτές της εταιρείας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Επίσης, πραγματοποιούνται πολύ συχνές 

συναντήσεις των προμηθευτών με εκπροσώπους της DHL, ενώ επίσης οι 

προμηθευτές λαμβάνουν μέρος σε κοινές ομάδες διορθωτικών ενεργειών 

(CATs) για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 Ιστορικά στοιχεία

Η Airborne ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. πριν από πενήντα περίπου 

χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα εξελίχθηκε από μια μικρή εταιρεία σε 

έναν από τους παγκόσμιους ηγέτες του κλάδου εξυπηρετώντας με τον 

καλύτερο τρόπο μεταφορικές ανάγκες των πελατών της. Η εταιρεία 

ξεκίνησε το 1946 με αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας την αεροπορική 

μεταφορά λουλουδιών από τη Χαβάη στην ενδοχώρα. Το 1968, η 

Airborne επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις γενικότερες 

ταχυμεταφορές μετά από τη συγχώνευση της με την Pacific Air Freight 

of Seattle, ενώ το 1980 γίνεται η πρώτη εταιρεία ταχυμεταφορών η οποία 

λειτουργεί ιδιόκτητο αεροδρόμιο (μετά την αγορά του Clinton County 

Air Force Base) [14],

Σήμερα, η Airborne αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία 

ταχυμεταφορών στις Η.Π.Α., με έδρα το Σιατλ, Ουάσινγκτον. Η εταιρεία 

παραδίδει πάνω από ένα εκατομμύριο δέματα τη μέρα σε κάθε γωνιά 

των Η.Π.Α., καθώς και σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως. Η 

εταιρεία διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από 400 

σταθμούς στις Η.Π.Α. και στο εξωτερικό, απασχολεί περισσότερους από 

22.400 υπαλλήλους και διαθέτει πάνω από 15.000 φορτηγά σε 

παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, η εταιρεία έχει στη διάθεση της ένα 

παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας που λειτουργεί σε 800 περίπου 

σημεία ανά τον κόσμο [14].

6.2 Παγκόσμιες υπηρεσίες και τεχνολογία [1]

Η Airborne παρέχει σήμερα υπηρεσίες διεθνών ταχυμεταφορών 

και υπηρεσίες logistics σε περισσότερες από 200 χώρες, μέσω ενός 

δικτύου ιδιόκτητων σταθμών και συνεργατών ανά τον κόσμο. Τα γραφεία 

της σε όλο τον κόσμο ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας που έχει
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θέσει η εταιρεία και ελέγχονται τακτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

υψηλή ποιότητα υπηρεσίας και η ικανοποίηση του πελάτη.

Παγκόσμιες υπηρεσίες μεταφοράς

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διεθνών ταχυμεταφορών με σχετικά 

χαμηλό κόστος και εντός του προβλεπόμενου χρόνου, μέσω της 

αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των στρατηγικά τοποθετημένων hub 

ανά τον κόσμο. Το παγκόσμιο δίκτυο των συνεργατών (service partner) 

της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι ανάγκες των πελατών της ικανοποιούνται 

σε παγκόσμια κλίμακα. Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης τη 

διεκπεραίωση των τελωνείων των φορτίων, με τη βοήθεια των υπαλλήλων 

της που έχουν εμπειρία σε θέματα τοπικών κανονισμών και διαδικασιών 

τελωνείων.

Παγκόσμιες υπηρεσίες logistics

Τα στρατηγικά τοποθετημένα κέντρα διανομής και αποθήκευσης 

στις Η.Π.Α., στην Ασία, στην Ευρώπη, στη Μ.Ανατολή και στη Ν.Αμερική 

καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της Airborne για υπηρεσίες 

αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής. Οι πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να διαλέξουν από ένα πλήρη κατάλογο υπηρεσιών logistics, 

σχεδιάζοντας τη λύση που ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της 

δικής τους επιχείρησης.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς για πελάτες εκτός Η.Π.Α.

To Global Connect είναι ένα ειδικό λογισμικό μεταφοράς για 

χρήση από πελάτες εκτός Η.Π.Α. και από τους συνεργάτες της εταιρείας, 

το οποίο προσφέρει μία συνολική ηλεκτρονική λύση για μεταφορές σε 

παγκόσμια κλίμακα.

Πληροφοριακό σύστημα FOCUS

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Airborne, Focus, 

παρακολουθεί καθημερινά περισσότερα από 1 εκατ. αποστελλόμενα 

φορτία παγκοσμίως. Οι πελάτες δύνανται να ανιχνεύσουν τα δέματα τους
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24 ώρες ιη μέρα εισάγοντας τον χαρακτηριστικό αριθμό της αποστολής 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Προϊόντα ηλεκτρονικής αποστολής για πελάτες εντός Η.Π.Α.

• To AirborneExchange είναι ένα σύνολο προϊόντων internet, τα 

οποία παρέχουν στον πελάτη περισσότερες επιλογές και έλεγχο 

στη διαχείριση των αποστολών που πραγματοποιεί.

• Το σύστημα LIBRA διευκολύνει την προετοιμασία των αποστολών, 

την ανίχνευση των δεμάτων και την τήρηση αρχείου.

• Το σύστημα Customer Linkage απλοποιεί τις διαδικασίες 

αποστολής, αφού χρησιμοποιεί δεδομένα που βρίσκονται στο 

πληροφοριακό σύστημα του πελάτη για την ανάθεση αποστολών 

δεμάτων στην Airborne και επίσης μεταδίσει καθημερινά 

πληροφορίες αποστολών στην Airborne.

• Το σύστημα Airborne eCourier επιτρέπει στον αποστολέα να 

στέλνει ηλεκτρονικά εμπιστευτικά και υπογεγραμμένα έγγραφα.

6.3 Η επιχειρησιακή φιλοσοφία

Παράγοντες επιτυχίας

Η επιτυχία που έχει γνωρίσει η εταιρεία από την ίδρυση της μέχρι 

σήμερα αποδίδεται σε δύο βασικούς παράγοντες [1]:

>- Στην ικανοποίηση τον πελάτη. Στην Airborne αποτελεί πεποίθηση 

όλων το γεγονός ότι απαιτείται η διαρκής ικανοποίηση του πελάτη 

κατά 100%. Για το λόγο αυτό κάθε υπάλληλος της εταιρείας 

ενθαρρύνεται να δράσει έτσι ώστε να πετύχει την τελική 

ικανοποίηση του πελάτη. Από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη 

μέχρι το προσωπικό «πρώτης γραμμής», η Airborne είναι πλήρως 

προσηλωμένη στην παροχή υπεύθυνων και σταθερά ποιοτικών 

υπηρεσιών κάθε στιγμή και σε κάθε σημείο.
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> Στην άμεση συνεργασία με τους πελάτες. Η σωστή συνεργασία 

αποτελεί ακόμη ένα παράγοντα που θεωρείται ότι έχει συμβάλλει 

τα μέγιστα στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία της 

Airborne. Με άλλα λόγια, η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι 

απαιτείται ευελιξία, άμεση αποκρισιμότητα και σωστή συνεργασία 

με τους πελάτες για την παροχή πρωτοποριακών μεταφορικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών logistics. Έτσι, η εταιρεία διαμορφώνει 

τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών της με βάση τις 

ανάγκες των πελατών της.

Επιχειρησιακές αρχές [1]

Στην αναζήτηση της για την 100% ικανοποίηση του πελάτη, η 

εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα σύνολο επιχειρησιακών αρχών, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιτυχία της. Η εφαρμογή 

των αρχών αυτών συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, 

στη δημιουργία ενός ανταποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους 

εργαζομένους και στην παροχή ικανοποιητικών αποδόσεων στους 

μετόχους. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:

□ Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για 

κάθε εργαζόμενο. Η συνεχής επίτευξη της απόλυτης ικανοποίησης 

του πελάτη αποτελεί το θεμέλιο λίθο της εταιρείας.

□ Οι στόχοι είναι ξεκάθαρα και λεπτομερώς ορισμένοι, έτσι ώστε να 

διασφαλίζουν συνεχή ικανοποίηση του πελάτη, οικονομική 

ευρωστία και διαρκή υποστήριξη και εξέλιξη των εργαζομένων.

□ Η διοίκηση επιδιώκει την εργασιακή τελειότητα (excellence) σε 

όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Η απαιτούμενη εργασιακή 

τελειότητα αφορά την ποιότητα και ποσότητα της παραγόμενης 

εργασίας από κάθε εργαζόμενο σε κάθε τμήμα, η οποία 

απευθύνεται τόσο σε πελάτες όσο και σε συναδέλφους.

□ Το γνωμικό της εταιρείας είναι: «Κάντο σωστά την πρώτη φορά».
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u Η πρωτοβουλία και η πρωτοτυπία που εφαρμόζονται σε 

επιχειρησιακές δραστηριότητες και στην επίλυση προβλημάτων 

ενθαρρύνονται έντονα από τη διοίκηση.

□ Ο ρόλος και οι υπευθυνότητες κάθε εργαζόμενου είναι ξεκάθαρα 

ορισμένα. Επίσης, η γόνιμη συνεργασία με τους πελάτες για την 

επίτευξη των εταιρικών στόχων εκτιμάται και ανταμοίβεται 

ιδιαίτερα.

□ Η επίτευξη ενεργειών και αποτελεσμάτων που αυξάνουν την 

ικανοποίηση των πελατών, μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την 

κερδοφορία, αναγνωρίζεται και ανταμοίβεται ανάλογα.

6.4 Η δέσμευση της Airborne στην ποιότητα [1]

Η ποιότητα δεν αποτελεί μία νεοεισαχθείσα έννοια στην Airborne. 

Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εστιάσει στους 

πελάτες και στους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Στην επιχείρηση 

αυτή, είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι τα σημερινά πρότυπα ποιότητας 

και αριστείας αποτελούν το χαμηλότερο όριο αποδοχής του αύριο.

Μετά από πολλά χρόνια εστίασης και εμμονής στην ποιότητα και 

στη βελτίωση της, η εταιρεία κατάφερε να θεωρείται από την αγορά ότι 

παρέχει χρονικά ακριβείς παραδόσεις, ευέλικτες λύσεις και χαμηλό 

κόστος.

Η πολιτική ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της 

ικανοποίησης του πελάτη κατά 100%, ικανοποιώντας ή ξεπερνώντας τις 

προσδοκίες του πελάτη, που αφορούν την ποιότητα και αξιοπιστία.

Κάθε λεπτομέρεια όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

μετράται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας, από την 

παραλαβή μέχρι την παράδοση του φορτίου. Τα πρότυπα ποιότητας όχι 

μιόνο ελέγχονται αυστηρά από την εταιρεία για συμμόρφωση, αλλά
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επίσης ενισχύεται η χρήση ιούς μέσω προγραμμάτων-κινήτρων, ειδικών 

βραβεύσεων και προαγωγών. Η πολιτική ποιότητας της Airborne έχει 

αντικειμενικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων η άμεση μέτρηση της 

ποιότητας και η υπευθυνότητα.

Η προσέγγιση για χην επίτευξη ποιότητας

Η προσέγγιση της Airborne για την υλοποίηση της πολιτικής 

ποιότητας της συνοψίζεται στις εξής τέσσερις λέξεις:

Ακούω ... Αντιδρώ ... Μετράω ... Βελτιώνω

Η εταιρεία παρακολουθεί και ακούει τις γνώμες των πελατών της, 

για να αναγνωρίσει τις κύριες απαιτήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι 

οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν για να επιτευχθεί 100% ικανοποίηση 

του πελάτη. Επίσης, η Airborne αντιδρά στη λήψη της πληροφόρησης 

από τους πελάτες, μέσω της δημιουργίας νέων υπηρεσιών, 

προτυποποιημένων διαδικασιών και λειτουργικών προτύπων. 

Επιπρόσθετα, μετράται η απόδοση της επιχείρησης μέσω εσωτερικών 

ελέγχων, ερευνών ικανοποίησης πελατών και συνεντεύξεων. Τέλος, 

επιχειρείται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσίας 

μέσω μαζικής συμμετοχής και ενδυνάμωσης των πρωτοβουλιών των 

εργαζομένων.

Τα δικαιώματα του πελάτη

Στα πλαίσια της δέσμευσης για καθολική ικανοποίηση του 

πελάτη, η Airborne έχει καθιερώσει τη «λίστα διακαιωμάτων» του 

πελάτη. Σύμφωνα με αυτή κάθε πελάτης έχει τα εξής δικαιώματα:

• Να εξυπηρετείται από ευγενικούς και εξυπηρετικούς εργαζομένους

• Να λαμβάνει άμεση και σωστή τιμολόγηση

• Να έχει πρόσβαση στη διοίκηση σε περίπτωση κολλήματος

• Να διευθετούνται τα προβλήματα του γρήγορα

• Να εξυπηρετείται από ανθρώπους, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι 

να εφαρμόζουν τα συστήματα της εταιρείας, με τελικό σκοπό την 

ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών
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• Να αποστέλλονται τα δέματα του στο σωστό χρόνο και κάθε φορά

Ο απόλυτος στόχος της πολιτικής ποιότητας της Airborne είναι να 

παρέχει την πιο ικανοποιητική και ποιοτική υπηρεσία στον 

συγκεκριμένο κλάδο, μέσω της ικανοποίησης ή της υπερκάλυψης των 

απαιτήσεων και προσδοκιών του πελάτη, όσον αφορά την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας.

6.5 Η εφαρμογή της διαδικασίας ποιότητας

Η διαδικασία ποιότητας της Airborne αποτελείται από δέκα κύρια 

συστατικά στοιχεία, σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την υψηλή 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής 

[1]:

Πρότυπα

Κάθε επιχειρησιακή μονάδα της εταιρείας διαθέτει μια λίστα 

λειτουργικών προτύπων, τα οποία καθορίζουν επακριβώς τον τρόπο με 

τον οποίο η μονάδα αυτή ικανοποιεί τις κύριες απαιτήσεις των πελατών. 

Τα πρότυπα αυτά διαμορφώνονται σε συνεργασία με τους εργαζομένους 

και τους πελάτες.

Διαδικασίες

Τυποποιημένες διαδικασίες υποστηρίζουν κάθε ένα από τα 

λειτουργικά πρότυπα (operating standards) της επιχειρησιακής 

μονάδας, με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Επικοινωνία

Τα δημοσιευμένα πρότυπα και οι διαδικασίες διανέμονται σε 

όλους τους εργαζομένους της Airborne. Επίσης, η διοίκηση δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρησιακές της αρχές με τη χρήση βίντεο, 

γραμμάτων, εταιρικών δημοσιεύσεων και βεβαίως του intranet της 

εταιρείας.
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Εκπαίδευση

Συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται για να 

διασφαλίσουν την απόλυτη κατανόηση από τους εργαζομένους του 

τρόπου με τον οποίο πρέπει να υλοποιούνται οι διάφορες διαδικασίες.

Έλεγχοι ποιότητας

Οι ελεγκτές ποιότητας διενεργούν συνεχής ελέγχους τόσο στα 

σημεία εργασίας, όσο και μέσω υπολογιστών, για να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση του επιτελούμενου έργου με τα τυποποιημένα πρότυπα 

και τις διαδικασίες.

Οι διαδικασίες αυτές ποιότητας και τα πρότυπα επεκτείνονται σε 

όλες τις εγκαταστάσεις της Airborne, καθώς και σε όλες τις θυγατρικές 

και τους συνεργάτες της. Οι ελεγκτικές αναφορές αποστέλλονται 

απευθείας στον πρόεδρο της εταιρείας και στον αντιπρόεδρο της κάθε 

επιχειρηματικής μονάδας.

Διοικητική ανασκόπηση

Τα πρότυπα, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων 

επιθεωρούνται και συζητιόνται σε τετραμηνιαία βάση από την επιτροπή 

ποιότητας κάθε επιχειρησιακής μονάδας και τον πρόεδρο της εταιρείας 

και αν κριθεί απαραίτητο γίνονται κάποιες αλλαγές. Οι αποφασισθείσες 

αλλαγές και άλλες τυχόν αποφάσεις της επιτροπής ποιότητας, 

επικοινωνούνται στη συνέχεια άμεσα σε όλους τους εργαζομένους μέσω 

e-mail. Επίσης, αναθεωρούνται και τα σχετικά έγγραφα.

APEX

Το «πρόγραμμα της Airborne για αριστεία» (Airborne’s program 

for excellence-APEX) αποτελεί μία τυποποιημένη διαδικασία 

σχεδιασμένη με σκοπό να επιφέρει αλλαγές εντός της επιχείρησης, όπου 

κριθούν απαραίτητες. Οι εργαζόμενοι από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

δημιουργούν ομάδες που εργάζονται πάνω σε project που σχετίζονται με 

τη βελτίωση της ποιότητας, την ανάλυση στοιχείων κόστους ή πάνω σε
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οποιοδήποτε άλλο θέμα to οποίο δύναται να αυξήσει ιην ικανοποίηση 

ίου πελάτη. Το κάθε project καθοδηγείται από έναν αντιπρόεδρο.

Ανάδραση από τους πελάτες

Η εταιρεία παρακολουθεί και αντιδρά στη γνώμη των πελατών, 

μετρά την απόδοση της και διαρκώς προσπαθεί να βελτιωθεί. Η μέτρηση 

της ικανοποίησης του πελάτη υλοποιείται με τη χρήση διαφόρων 

εργαλείων, τα οποία είναι:

• Ταχυδρομικά ερωτηματολόγια

• Τηλεφωνικές έρευνες

• Συνεντεύξεις με πελάτες

• Focus groups πελατών

Τα αποτελέσματα των ερευνών ικανοποίησης του πελάτη 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ο υπεύθυνος μάνατζερ επικοινωνεί με 

οποιονδήποτε πελάτη αναγνωρίσει ένα πρόβλημα στην παρεχόμενη 

υπηρεσία, για τη διευθέτηση του προβλήματος. Τα αποτελέσματα 

γνωστοποιούνται στα διοικητικά στελέχη, στην παραγωγή, στην 

εξυπηρέτηση πελατών και στις πωλήσεις, έτσι ώστε να γίνουν γνωστά τα 

επίπεδα ικανοποίησης πελατών και να υλοποιηθούν τυχόν διορθωτικές 

ενέργειες.

Επίσης, τα είδη και η συχνότητα των παραπόνων πελατών 

ελέγχονται κάθε τέσσερις μήνες από τη διοίκηση και γίνονται αμέσως 

ενέργειες για την επίλυση των συστηματικών προβλημάτων που 

αναγνωρίζονται.

Αναφορές κατάστασης

Η εταιρεία παρέχει σε κάθε εγκατάσταση της εβδομαδιαία 

ανάδραση σχετικά με την απόδοση της, η οποία βασίζεται στην 

παρακολούθηση μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Στη συνέχεια, ο 

μάνατζερ της κάθε εγκατάστασης παρουσιάζει στους εργαζομένους την 

αναφορά της κατάστασης απόδοσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

Με τον τρόπο αυτό, η παρεχόμενη από το πληροφοριακό σύστημα
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ανάδραση σχετικά με ιην ποιότητα της υπηρεσίας, χρησιμοποιείται για 

τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Διορθωτική ενέργεια

Κάθε πλευρά της διαδικασίας ποιότητας της Airborne εμπεριέχει 

κάποια διορθωτική ενέργεια. Ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η 

άμεση επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα 

λειτουργικές αλλαγές με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας εντός 

της εταιρείας.

6.6 Η μέτρηση της ποιότητας

Κατά το 2001, υλοποιήθηκε στην Airborne το πρόγραμμα ΟΕΡ - 

Operational Excellence Program. Μέσω του προγράμματος αυτού 

αναθεωρήθηκαν τα πρότυπα ποιότητας (βλ. 6.4), ενώ επίσης ορίστηκε 

επακριβώς ο τρόπος μέτρησης της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας, 

τόσο για τις δραστηριότητες της Airborne εντός Η.Π.Α., όσο και εκτός 

Η.Π.Α. Όσον αφορά τις δραστηριότητες εντός των Η.Π.Α., η μέτρηση της 

ποιότητας υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με τη χρήση των εξής εργαλείων 

[1]:

S Δείκτες Απόδοσης της Υπηρεσίας, οι οποίοι μετρούν το βαθμό στον 

οποίο οι παραδόσεις και παραλαβές δεμάτων γίνονται στον σωστό 

χρόνο.

^ Δείκτες Επίλυσης Προβλήματος, οι οποίοι μετρούν την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επικοινωνίας της εταιρείας.

^ Επιτόπιες αξιολογήσεις σε τετραμηνιαία βάση, οι οποίες μετρούν 

την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω και το βαθμό προσήλωσης 

των εργαζομένων στις τυποποιημένες διαδικασίες.

Εκτός των Η.Π.Α., οι προσπάθειες μέτρησης της ποιότητας 

εστιάζονται κυρίως σε επιτόπου ελέγχους πάνω στις εξής δραστηριότητες 

[1]:
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^ Προετοιμασία φορτίου στο σημείο προέλευσης 

S Διενέργεια των μεταφορών 

S Παράδοση του φορτίου

S Εξυπηρέτηση του πελάτη και προβολή της εταιρείας προς τα έξω

Επίσης, για τη μέτρηση της ποιότητας τόσο εντός Η.Π.Α., όσο και 

εκτός, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και τα εργαλεία διερεύνησης της 

ικανοποίησης των πελατών, που προαναφέρθηκαν στην 6.4, δηλαδή τα 

ταχυδρομικά ερωτηματολόγια, οι τηλεφωνικές έρευνες, οι συνεντεύξεις 

με πελάτες και τα focus groups πελατών.

Εντός των Η.Π.Α. οι διάφοροι δείκτες ποιότητας μετρώνται σε 

εβδομαδιαία βάση και ενημερώνονται άμεσα οι εγκαταστάσεις της 

Airborne, ενώ κατά το 2002 διεξήχθησαν περισσότερες από 700 

επιτόπιες αξιολογήσεις. Επίσης, κατά το ίδιο έτος έλαβαν χώρα 

περισσότεροι από 300 επιτόπιοι έλεγχοι σε διεθνείς (εκτός Η.Π.Α.) 

εγκαταστάσεις της Airborne.

Η εταιρεία παρέχει εξαιρετική χρηματική ανταμοιβή και 

αναγνώριση στους μάνατζερ που επιτυγχάνουν υψηλά σκορ στους 

παραπάνω ελέγχους ποιότητας. Έτσι, μέσα στο 2002 ανταμοίφθηκαν 

εξαιρετικά 56 διεθνείς μάνατζερ, που πέτυχαν αποτελέσματα ελέγχων 

μεγαλύτερα του 95% [1],
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Συμπεράσματα

Κατά ιις τελευταίες δεκαετίες οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς έχουν 

εξελιχθεί σε κύριο “παίκτη” του τομέα των μεταφορών. Ο ρόλος τους 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι συνήθως μεταφέρονται αντικείμενα 

υψηλής αξίας ή αντικείμενα των οποιών η παράδοση είναι τόσο χρονικά 

ευαίσθητη, ώστε η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει την παύση 

λειτουργίας ενός εργοστασίου ή την αδυναμία παροχής ιατρικής 

βοήθειας. Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει σταδιακά γίνει φανερό 

στις εταιρείες ταχυμεταφορών ότι για να πρωταγωνιστήσουν στον 

επιχειρηματικό στίβο απαιτείται να εστιάσουν στην παρακολούθηση και 

βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας, καθώς και στην πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Ένα από τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παραπάνω 

μελέτη είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως έχουν 

αντιληφθεί το γεγονός ότι η ακριβής μέτρηση της ποιότητας υπηρεσίας 

αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της. Έτσι, δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσπάθεια μέτρησης της ποιότητας μέσω ειδικών δεικτών 

ποιότητας, ερευνών ικανοποίησης πελάτη, συλλογής στοιχείων από τους 

πελάτες, κλπ.

Επίσης, σε όλες τις εταιρείες που εξετάστηκαν η εκπαίδευση των 

εργαζομένων σε θέματα ποιότητας (εργαλεία ποιότητας, ΔΟΠ, 

benchmarking, κ.ά.) αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης στην 

προσπάθεια της για την επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσίας. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αντιμετώπιση του θέματος της 

εκπαίδευσης από μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν το 

κόστος εκπαίδευσης ως μάλλον περιττό.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι διεθνώς 

καταξιωμένες επιχειρήσεις καταφέρνουν να παρέχουν τα υψηλότατα 

αυτά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας εφαρμόζοντας απλά και μόνο
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εργαλεία και τεχνικές ποιότητας, οι οποίες είναι ευρύτατα γνωστές και 

διαδεδομένες στη βιβλιογραφία της Διοίκησης Ποιότητας. Αυτό όμως το 

οποίο κάνει αυτές τις εταιρείες να ξεχωρίζουν από χιλιάδες άλλες του 

κλάδου - οι οποίες επίσης γνωρίζουν και εφαρμόζουν τα ίδια εργαλεία 

και τεχνικές - σε θέματα ποιότητας, είναι η άριστη προσαρμογή των 

εργαλείων αυτών στην ξεχωριστή επιχειρησιακή τους κουλτούρα και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος.
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