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Σύνοψη
Η ποιότητα µπορεί να οριστεί µε πολλούς τρόπους και έχει περάσει από διάφορες φάσεις
ξεκινώντας από την επιθεώρηση της ποιότητας, συνεχίζοντας µε τον έλεγχο και τη διασφάλιση της
ποιότητας και καταλήγοντας στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία αντιπροσωπεύει τη
φιλοσοφία µιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης πριν, κατά και µετά την παραγωγή των
προϊόντων ή υπηρεσιών. Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν είναι εύκολο έργο, για
το λόγο ότι απαιτεί ολική αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα, στρεφόµενη από την
υπευθυνότητα στη διαχείριση και στην συνεχή συµµετοχή όλων στη διαδικασία βελτίωσης της
ποιότητας. Οι µεγαλύτεροι γκουρού της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας υπήρξαν οι Deming, ο
Juran, ο Crosby και ο Feigenbaum. Για την υποστήριξη της εργασίας της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας και µε σκοπό να δοθεί έµπνευση και σε άλλες εταιρείες, ένας αριθµός βραβείων
ποιότητας έχει θεσπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες, όπως το βραβείο Deming, το Βραβείο
Ποιότητας Malcolm Baldrige και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Η προσοχή της διοίκησης θα
πρέπει να είναι εστιασµένη στην προσπάθεια σχεδιασµού ενός ολικού συστήµατος ικανού να
πραγµατοποιήσει το επιθυµητό επίπεδο απόδοσης της ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι πολύ
πιο ευρύ από τις διαδικασίες εργασίας. Περιλαµβάνει τις διαδικασίες της διοίκησης και τις δοµικές
ρυθµίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των στόχων της ποιότητας. Ένα τέτοιο
σύστηµα ποιότητας είναι η σειρά προτύπων ISO 9000:2000. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται µία συνοπτική περιγραφή µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στην επιχείρηση
Moraitidis Steel S.A.. Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης έχει ως στόχο να επιδείξει το πώς µία
επιχείρηση προετοιµάζεται για την εφαρµογή του Προτύπου ISO 9001 : 2000, τα χαρακτηριστικά
που παρουσιάζει η επιχείρηση και να στοιχειοθετηθούν οι οργανωτικές, λειτουργικές και
διαδικαστικές ρυθµίσεις στις οποίες προβαίνει.

Λέξεις Κλειδιά: Ποιότητα, ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γκουρού της Ποιότητας, Βραβεία
Ποιότητας, Σύστηµα Ποιότητας, Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000, Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας
ISO 9001:2000, Εφαρµογή Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
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1. Ποιότητα (Quality)
Η λέξη «quality» που σηµαίνει ποιότητα προέρχεται από την λατινική λέξη «qualitas» το οποίο
σηµαίνει «από τι» και χρησιµοποιούταν κατά τα αρχαία χρόνια. Ο Ρωµαίος ρήτορας και πολιτικός
Cicero (106 – 43 π.Χ.) θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που χρησιµοποίησε αυτόν τον όρο.
Για πολύ καιρό η λέξη quality χρησιµοποιούντο αντί της λέξης «χαρακτηριστικά» και ακόµη και
σήµερα χρησιµοποιείται κάποιες φορές κατά την έννοια αυτή. Για παράδειγµα, όταν άνθρωποι
που εργάζονται στη βιοµηχανία µετάλλων µιλούν για ποιότητες του χάλυβα εννοούν τα είδη
χάλυβα ανάλογα µε τη σκληρότητα που παρουσιάζουν. Παρόλα αυτά η λέξη quality είθε να
περικλείει πολύ βαθύτερες ερµηνείες τις τελευταίες δεκαετίες (Klefsjo, 2003).

1.1 Ορισµός της Ποιότητας (Quality Definition)

Η ποιότητα ορίζεται ως ένας προβλέψιµος βαθµός οµοιοµορφίας και αξιοπιστίας µε χαµηλό
κόστος και προσαρµοσµένη στην συγκεκριµένη αγορά (paraphrased from Deming, 1982). Για
παράδειγµα, όταν κάποιος αγοραστής αγοράζει µία συσκευασία γάλακτος περιµένει το γάλα που
αγόρασε να παραµείνει φρέσκο τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του και να το αγοράσει
στην χαµηλότερη δυνατή τιµή. Αν το γάλα χαλάσει πριν από την ηµεροµηνία λήξης του, δεν θα
έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες του πελάτη και θα εκλάβει την ποιότητα του γάλακτος ως
φτωχή. Εν συνεχεία, εάν αυτό επαναληφθεί ο πελάτης θα χάσει την εµπιστοσύνη του στην
ικανότητα του παρασκευαστή να παρέχει φρέσκο γάλα. Με άλλα λόγια ο πελάτης δε θα µπορεί να
προβλέψει µε σιγουριά ότι το γάλα που θα αγοράσει θα είναι αξιόπιστα φρέσκο.
Ακόµη ένα παράδειγµα: σε µία γραµµή συναρµολόγησης ένας εργαζόµενος λαµβάνει κοµµάτια
του προϊόντος τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα και οµοειδή από τον προηγούµενο υπάλληλο που
πέρασε το προϊόν, εποµένως ο εργαζόµενος θεωρεί την ποιότητα των κοµµατιών αυτών ως
δεδοµένη (Gitlow, H., Oppenheim, A., Oppenheim, R., 1995).
Το ISO 8402 (Λεξικό) ορίζει την ποιότητα ως «το σύνολο των γνωρισµάτων και
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία έχουν σχέση µε την ικανότητα του να
ικανοποιεί µία ορισµένη ή σιωπηρή ανάγκη». Ο Crosby (1979) ορίζει την ποιότητα ως
«συµµόρφωση στις απαιτήσεις». Οι Juran και Gryna (1988) ορίζουν την ποιότητα ως
«καταλληλότητα για χρήση». Οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις ανακάλυψαν ότι ο παλιός ορισµός της
ποιότητας, «ο βαθµός συµµόρφωσης σε ένα πρότυπο», είναι πολύ περιορισµένος και έτσι άρχισαν
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να χρησιµοποιούν ένα νέο ορισµό της ποιότητας σε όρους «ικανοποίησης του χρήστη» (Wayne,
1983).
Είναι ενδιαφέρον το ότι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών
αποτελεί τον κύριο παράγοντα στους ανωτέρω ορισµούς. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό για
την παραγωγική επιχείρηση να διακρίνει τις ανάγκες από νωρίς στον κύκλο ανάπτυξης του
προϊόντος. Η ικανότητα να οριστούν επακριβώς οι ανάγκες αυτές, συµπεριλαµβανοµένου του
σχεδιασµού, της απόδοσης, της τιµής, της ασφάλειας, της µεταφοράς κ.τ.λ., θα τοποθετήσει την
παραγωγική επιχείρηση µπροστά από τους ανταγωνιστές της στην αγορά (Ho, 1995).

1.2 Πέντε Προσεγγίσεις για τον Ορισµό της Ποιότητας (Five Approaches to the Definition of
Quality)

Μπορούν να εντοπιστούν πέντε προσεγγίσεις του ορισµού της ποιότητας: (1) η υπερβατική
προσέγγιση της φιλοσοφίας της ποιότητας, (2) η βασιζόµενη στο προϊόν οικονοµική προσέγγιση,
(3) η βασιζόµενη στο χρήστη οικονοµική προσέγγιση, (4) η προσέγγιση σύµφωνα µε τη σκοπιά
του κατασκευαστή και (5) η προσέγγιση µε βάση την αξία.

Α. Η Υπερβατική Προσέγγιση της φιλοσοφίας της Ποιότητας
Σύµφωνα µε την υπερβατική άποψη, η ποιότητα είναι συνώνυµη µε την «εγγενή αριστεία»
(Tuchman, 1980). Είναι από κοινού απόλυτη και παγκοσµίως αναγνωρίσιµη, µε αδιαπραγµάτευτα
πρότυπα και υψηλή επίτευξη αποτελεσµάτων. Ωστόσο, οι οπαδοί αυτής της άποψης υποστηρίζουν
ότι η ποιότητα δεν µπορεί να οριστεί επακριβώς διότι µπορεί να αναγνωριστεί µόνο µέσω της
εµπειρίας (Garvin, 1984).
«Η ποιότητα δεν είναι ούτε πνεύµα, ούτε ύλη, αλλά µία τρίτη οντότητα εξαρτώµενη και από τα
δύο …αν και η ποιότητα δεν µπορεί να οριστεί ο καθένας ξέρει περί τίνος πρόκειται» (Pirsig,
1974).
«… µία κατάσταση τελειότητας σηµαίνοντας το διαχωρισµό της καλής από τη κακή
ποιότητα…Η ποιότητα είναι η πραγµατοποίηση ή η προσέγγιση του υψηλότερου προτύπου»
(Tuchman, 1980).

Β. Η Βασιζόµενη στο Προϊόν οικονοµική προσέγγιση της Ποιότητας
Οι βασιζόµενοι στο προϊόν ορισµοί είναι κάπως διαφορετικοί. Αντιµετωπίζουν την ποιότητα ως
ακριβή και µετρήσιµη µεταβλητή. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, οι διαφορές στην ποιότητα
αντανακλούν διαφορές στην ποσότητα κάποιου συστατικού ή χαρακτηριστικού του προϊόντος
8

(Abbott, 1955). Για παράδειγµα, ένα παγωτό υψηλής ποιότητας περιέχει υψηλής ποιότητας
βούτυρο και ένα υψηλής ποιότητας χαλί περιέχει µεγάλο αριθµό κόµβων ανά ίντσα. Η προσέγγιση
αυτή προσδίδει µια κάθετη ή ιεραρχική διάσταση της ποιότητας και τα αγαθά ταξινοµούνται µε
βάση την ποσότητα του επιθυµητού χαρακτηριστικού που περιέχουν (Garvin, 1984).
«Η ποιότητα αναφέρεται στο ποσό των µη τιµολογηµένων χαρακτηριστικών που περιέχονται σε
κάθε µονάδα τιµολογηµένου χαρακτηριστικού» (Leffler, 1982).

Γ. Η Βασιζόµενη στο Χρήστη Προσέγγιση της Ποιότητας
Οι βασιζόµενοι στο χρήστη ορισµοί ξεκινούν από την αντίθετη παραδοχή, δηλαδή «η ποιότητα
βρίσκεται στα µάτια αυτού που την κοιτάει». Θεωρείται ότι οι καταναλωτές έχουν διαφορετικές
επιθυµίες και ανάγκες και τα προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους είναι αυτά που
θεωρούνται από αυτούς ότι κατέχουν την υψηλότερη ποιότητα (Edwards, 1968). Ο παραπάνω
ορισµός αναφέρει µία προσωποποιηµένη άποψη της ποιότητας η οποία είναι εξαιρετικά
υποκειµενική. Στη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ η ανωτέρω προσέγγιση οδήγησε στην έννοια των
ιδανικών σηµείων: ακριβείς συνδυασµοί χαρακτηριστικών του προϊόντος οι οποίοι προσφέρουν
την µεγαλύτερη ικανοποίηση σε συγκεκριµένο πελάτη (Johnson, 1971).
«Η ποιότητα είναι ο βαθµός στον οποίο ένα συγκεκριµένο προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις
ενός συγκεκριµένου καταναλωτή», (Gilmore, 1974).
«Η ποιότητα είναι κάθε πτυχή του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου των υπηρεσιών που
προσφέρονται κατά την πώληση και επηρεάζουν την καµπύλη της ζήτησης», (Dorlman and
Steiner, 1954).
«Στην τελική ανάλυση της αγοράς, η ποιότητα ενός προϊόντος εξαρτάται από το πόσο καλά
ταιριάζει µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών», (Kuehn and Day, 1962)
«Η ποιότητα συνίσταται στο βαθµό στον οποίο το υπόδειγµα (προϊόν – µάρκα – µοντέλο πωλητής) διαθέτει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που είναι επιθυµητά», (Maynes, 1976).
«Η ποιότητα είναι η προσαρµογή για χρήση», (Juran, 1974).

∆. Η Προσέγγιση της Ποιότητας σύµφωνα µε τη σκοπιά του Κατασκευαστή
Οι βασιζόµενοι στο χρήστη ορισµοί της ποιότητας ενσωµατώνουν υποκειµενικά στοιχεία τα
οποία εκρέουν από τις προτιµήσεις των καταναλωτών – τους καθοριστικούς παράγοντες της
ζήτησης. Αντίθετα, οι ορισµοί που βασίζονται στην οπτική του κατασκευαστή εστιάζουν στην
εφοδιαστική πλευρά της εξίσωσης και αφορούν κυρίως κατασκευαστικές και µηχανικές
πρακτικές. Κατ’ ουσίαν όλοι οι βασιζόµενοι στον κατασκευαστή ορισµοί συνταυτίζουν την
ποιότητα µε τη «συµµόρφωση στις απαιτήσεις» (Crosby, 1979). Άπαξ ένα σχέδιο ή προδιαγραφή
9

θεσπιστεί, κάθε παρέκκλιση υποδεικνύει µείωση της ποιότητας. Η τελειότητα ισοδυναµεί µε την
τήρηση των προδιαγραφών και µε το «να γίνει σωστά την πρώτη φορά».
Μολονότι η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει το συµφέρον του καταναλωτή, το προϊόν που
παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές είναι πιθανόν να είναι µη αξιόπιστο και να παρέχει µικρότερη
ικανοποίηση από κάποιο που είναι καταλλήλως κατασκευασµένο, δηλαδή η εστίαση της
προσέγγισης αυτής είναι εσωτερική. Η ποιότητα, σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται µε έναν τρόπο
που να απλοποιεί τον µηχανικό έλεγχο και τον έλεγχο της παραγωγής. Στην πλευρά του
σχεδιασµού, αυτό οδήγησε στο να δοθεί έµφαση στην µηχανική αξιοπιστία (Boehm, 1963), και
στην κατασκευαστική πλευρά δόθηκε έµφαση στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας (Juran and
Gryna, 1980). Και οι δύο τεχνικές είναι σχεδιασµένες να αποµακρύνουν νωρίς τις παρεκκλίσεις:
πρώτον, µε την ανάλυση των βασικών συστατικών του προϊόντος, προσδιορίζοντας πιθανούς
εσφαλµένους συρµούς και την µετέπειτα πρόταση εναλλακτικών σχεδίων για την αύξηση της
αξιοπιστίας και δεύτερον µε την εφαρµογή στατιστικών τεχνικών ώστε να ανακαλυφθεί πότε η
διαδικασία παραγωγής αποδίδει έξω από τα επιτρεπτά όρια.
Κάθε µία από τις τεχνικές αυτές εστιάστηκε στο ίδιο αποτέλεσµα: τη µείωση του κόστους.
Σύµφωνα µε την βασιζόµενη στον κατασκευαστή προσέγγιση, βελτιώσεις στην ποιότητα οδηγούν
σε χαµηλότερα κόστη διότι η πρόληψη των ελαττωµατικών είναι λιγότερο δαπανηρή από την
επιδιόρθωση τους (Campanella and Corcoran, 1983).

E. H Προσέγγιση της Ποιότητας µε βάση την Αξία
Οι ορισµοί µε βάση την αξία πηγαίνουν την ανωτέρα ιδέα ένα βήµα παραπέρα. Στην
πραγµατικότητα η ποιότητα ορίζεται σε όρους κόστους και τιµών. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή,
ένα ποιοτικό προϊόν είναι αυτό που παρέχει απόδοση σε µία αποδεκτή τιµή ή συµµόρφωση σε ένα
αποδεκτό κόστος (Broh, 1982).
Μία πρόσφατη έρευνα πάνω στις αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά µε την ποιότητα σε
είκοσι οκτώ κατηγορίες προϊόντων υποδεικνύει ότι η προσέγγιση της ποιότητας µε βάση την αξία
είναι περισσότερο επικρατούσα (Consumer Network Inc., 1983). Ενώ τα συστατικά και τα υλικά
του προϊόντος αποτελούν τους ποιοτικούς δείκτες σε κατηγορίες όπως το φαγητό, η ενδυµασία, η
προσωπική περιποίηση και τα προϊόντα οµορφιάς, το συνολικό αποτέλεσµα της έρευνας ήταν ότι
«η ποιότητα είναι όλο και περισσότερο αντικείµενο συζήτησης και αντίληψης συναρτήσει της
τιµής».
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1.3 Το ζήτηµα του Πελάτη (The issue of Customer)

Από τους ορισµούς της ποιότητας απορρέει ότι το ζήτηµα του «πελάτη» είναι πολύ σηµαντικό.
Η σηµασία που έχει ο πελάτης πολλές φορές γίνεται δύσκολα αποδεκτή ιδιαίτερα στο δηµόσιο
τοµέα. Ο κύριος λόγος για το γεγονός αυτό είναι ότι πολλοί άνθρωποι προσδίδουν µία µορφή
οικονοµικής σχέσης στον πελάτη. Παρόλα αυτά, ο καλύτερος τρόπος να δοθεί ένας ορισµός στον
πελάτη είναι: «εκείνοι οι άνθρωποι ή οι οργανισµοί τους οποίους µε τις δραστηριότητες µας θα
πρέπει να τους ωφελούµε και να τους δίνουµε αξία». Το να εστιάσουµε άµεσα σε προσδιορισµένες
οµάδες πελατών, όπως φοιτητές για πανεπιστήµια, συνδροµητές για εφηµερίδες ή ασθενείς για
νοσοκοµεία δεν είναι σοφό. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές οµάδες πελατών που
χρειάζεται να καθοριστούν. Συχνά οι οµάδες αυτές έχουν διαφορετική οπτική σχετικά µε τις
ανάγκες και τις προσδοκίες τους µε αποτέλεσµα να πρέπει αυτές αρχικά να εντοπιστούν και
µετέπειτα να ιεραρχηθούν. Το να εργαστεί κανείς συστηµατικά µε τη βελτίωση της ποιότητας
σηµαίνει ότι προσπαθεί να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήµατα:
•

Ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης µου;

•

Τι ανάγκες και προσδοκίες έχουν;

•

Πως µπορούν αυτές οι ανάγκες και προσδοκίες να ικανοποιηθούν ή καλύτερα να τις
υπερβώ;

Η κάθε µία από αυτές τις ερωτήσεις είναι δύσκολο να απαντηθεί, αλλά αυτή είναι η διαδικασία
που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι εµείς σαν
πελάτες όχι µόνο κρίνουµε το προϊόν που αγοράζουµε ή χρησιµοποιούµε, αλλά ολόκληρη την
εντύπωση που έχουµε αποκοµίσει από την επιχείρηση (Klefsjo,2003).

1.4 Οι τέσσερις φάσεις του κινήµατος της Ποιότητας (The four phases of quality movement)

Μετά από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, στις περισσότερες δυτικές χώρες επικράτησε η
επιθεώρηση της ποιότητας (quality inspection) στην εργασία. Οι εργαζόµενοι επιθεωρούσαν τις
µονάδες προϊόντων που παράγονταν και ξεκαθάριζαν, επιδιόρθωναν ή απέρριπταν ως άχρηστα
εκείνα τα προϊόντα που είχαν ατέλειες ή ελαττώµατα ή για κάποιο άλλο λόγο δεν εκπλήρωναν τις
απαιτήσεις που έθετε η παραγωγή. Αυτή η µεθοδολογία τις τελευταίες δεκαετίες έχει
αντικατασταθεί από πιο προοδευτικές ιδέες. Μία από αυτές είναι ο έλεγχος της ποιότητας (quality
control), µία ιδέα η οποία στοιχειοθετείται στο να πιάνει τα σηµάδια – κατά τη διαδικασία
παραγωγής -

τα οποία υποδεικνύουν ότι κάποιο ελάττωµα θα παραχθεί και να γίνουν οι
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απαραίτητες προσαρµογές. Το επόµενο βήµα στην ανάπτυξη της ποιότητας στην εργασία είναι η
δηµιουργία συνθηκών πριν την έναρξη της παραγωγής σύµφωνα µε τις οποίες τα ελαττωµατικά
µπορούν να αποφευχθούν. Η διαδικασία αυτή εστιάζει στην δηµιουργία διαδικασιών ρουτίνας, για
παράδειγµα, το πώς θα χειριστεί κανείς τη πρώτη ύλη που καταφθάνει, το πώς θα αντιµετωπίσει
τα παράπονα που προκύπτουν, διαδικασίες βαθµονόµησης οργάνων και πως θα πρέπει να
οργανώνεται η ευθύνη της κάθε εργασίας. Αυτές οι διαδικασίες ρουτίνας οργανώνονται όλες µαζί
σε συστήµατα ποιότητας και σε εγχειρίδια ποιότητας. Όλες οι διαδικασίες αυτές µαζί ως σύνολο
ονοµάζονται ασφάλεια ποιότητας (quality assurance).
Πρόοδοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν στο να δοθεί όλο και
περισσότερη έµφαση στην αρχή της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος. Πρόσφατες εξελίξεις
εστίασαν ξεκάθαρα στις δραστηριότητες πριν η παραγωγή του προϊόντος ξεκινήσει. Με γνώµονα
τη συστηµατική προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, οι
επιχειρήσεις εφάρµοσαν καλοσχεδιασµένα πειράµατα µε σκοπό την εστίαση στις διαδικασίες και
όχι στα προϊόντα, πιστεύοντας ότι έτσι θα αποφευχθούν προϊόντα κακής ποιότητας, τα οποία είναι
µη επικερδή. Αυτή η ιδέα ονοµάζεται διοίκηση ποιότητας (quality management) και περιλαµβάνει
όλες τις ανωτέρω φάσεις της ποιότητας. Απαρτίζει ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι δραστηριοτήτων
του οργανισµού και αντιµετωπίζει την εργασία ως πεδίο συνεχών βελτιώσεων όπου όλοι οι
εργαζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν (Klefsjo, 2003).

Σχήµα 1. Περιγραφή της ανάπτυξης της εργασίας της ποιότητας (Klefsjo, 2003)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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2. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

2.1 Προέλευση (Origin)

Ο έλεγχος της ποιότητας έτσι όπως τον γνωρίζουµε σήµερα πιθανόν να έχει την έναρξή του στο
βιοµηχανικό σύστηµα που αναπτύχθηκε

κατά την Βιοµηχανική Επανάσταση. Οι µέθοδοι

παραγωγής την εποχή εκείνη ήταν, στην καλύτερη περίπτωση,

υποτυπώδεις. Τα προϊόντα

κατασκευάζονταν από µη προτυποποιηµένα υλικά και µη προτυποποιηµένες µεθόδους. Το
αποτέλεσµα ήταν προϊόντα ποικίλης ποιότητας. Τα µοναδικά πραγµατικά κριτήρια που
χρησιµοποιούνταν ήταν µετρήσεις των διαστάσεων, βάρους και σε κάποιες περιπτώσεις την
καθαρότητα. Η πιο κοινή πρακτική ελέγχου της ποιότητας ήταν η επιθεώρηση από τον αγοραστή.
Αρκετά αργότερα, ο Frederick Taylor ανέπτυξε το σύστηµα του γύρω από την επιστηµονική
διοίκηση το οποίο υπογραµµίζει το φαινόµενο της εστίασης της παραγωγικότητας εις βάρος της
ποιότητας. Τα τµήµατα κεντρικής επιθεώρησης ήταν οργανωµένα να ελέγχουν την ποιότητα στο
τέλος της γραµµής παραγωγής. Ένα ακραίο παράδειγµα αυτής προσέγγισης υπήρξαν τα έργα του
Hawthorne στην εταιρεία Western Electric όπου στον απόγειο της το 1928 δούλευαν 40.000
εργαζόµενοι στη µονάδα παραγωγής, όπου 5200 από αυτούς εργάζονταν στο τµήµα επιθεωρήσεων
και ελέγχων. Ο έλεγχος της ποιότητας εστιαζόταν στην τελική επιθεώρηση του παραγόµενου
προϊόντος και αναπτύχθηκαν κάποιες τεχνικές προς ενδυνάµωση αυτής διαδικασίας. Μέθοδοι
στατιστικού ελέγχου της ποιότητας και ασφάλεια σχετικά µε την ποιότητα (quality assurance)
προστέθηκαν αργότερα.
Οι ρίζες της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µπορούν να αναχθούν στο 1949, όταν η Ένωση των
Ιαπώνων Επιστηµόνων και Μηχανικών (Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE)
συγκρότησε µία επιτροπή µελετητών, µηχανικών και κυβερνητικών αξιωµατούχων µε σκοπό την
βελτίωση της παραγωγικότητας στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις και αύξηση της µεταπολεµικής
ποιότητας της ζωής των Ιαπώνων. Επηρεασµένη από τους Deming και Juran, η επιτροπή ανέπτυξε
µία σειρά µαθηµάτων

µε αντικείµενο τον στατιστικό έλεγχο της ποιότητας για Ιάπωνες

µηχανικούς, µε παράλληλη εκπαίδευση στη στατιστική και ευρεία διάδοση της φιλοσοφίας του
Deming µεταξύ των βιοµηχάνων (Walton, 1986).
Στην Ιαπωνία, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας παρήγαγε διοικητικές καινοτοµίες όπως οι κύκλοι
ποιότητας, κύκλοι µετοχικού κεφαλαίου, συνεργασίες µε τους προµηθευτές, διαµόρφωση
κυψελοειδούς παραγωγής, just in time παραγωγή και hoshin planning (Ishikawa, 1985; Akao,
1991). Εν τούτοις, όταν τα προγράµµατα ελέγχου της ποιότητας εφαρµόστηκαν και εξελίχθηκαν

14

περισσότερο, έγινε σαφές ότι ορισµένες πτυχές της φιλοσοφίας της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
µπορούν επίσης να εφαρµοστούν και σε µη βιοµηχανικές δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη του
προϊόντος, αγορές και τιµολόγηση και δυνητικές εφαρµογές σε υπηρεσίες και µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς.
Οι Αµερικάνικες επιχειρήσεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν µε σοβαρότητα τη ∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας γύρω στο 1980, όταν κάποιοι παρατηρητές υποστήριξαν ότι η ποιότητα της Ιαπωνικής
Βιοµηχανίας έφτασε ή σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε τα πρότυπα των Ηνωµένων Πολιτειών,
και προειδοποίησαν ότι η παραγωγικότητα των Ιαπωνικών επιχειρήσεων σύντοµα θα ξεπεράσει
αυτή των Αµερικάνικων (όπως οι Hayes and Abernathy, 1980). Οι τάσεις της παραγωγικότητας
επιβεβαίωσαν τους ανωτέρω ισχυρισµούς, οδηγώντας κάποιους καθοδηγητές γνώµης να
προβλέψουν ότι η Ιαπωνία και άλλες Ασιατικές χώρες θα κυριαρχήσουν σύντοµα τόσο στο
παγκόσµιο εµπόριο όσο και στη βιοµηχανία, παραπέµποντας τις Ηνωµένες Πολιτείες στη δεύτερη
θέση του παγκόσµιου οικονοµικού επιπέδου (όπως οι Gray – son and O’ Dell, 1988). Πιο
συγκεκριµένα οι αναλυτές αυτοί επέκριναν τις παραδοσιακές αµερικάνικες πρακτικές διοίκησης
όπως η ελιτίστικη ηγεσία, οι αυταρχικές δοµές, ο βραχυχρόνιος τρόπος σκέψης, ο οικονοµικός
προσανατολισµός, η έλλειψη καινοτοµίας, η µείωση της ποιότητας των προϊόντων, οι δυσµενείς
σχέσεις µε τους προµηθευτές (και τους εργαζοµένους), η ανεπαρκής εκπαίδευση και γενικά η
πορεία µε γνώµονα τις παλιές επιτυχίες (Hayes and Abernathy, 1980; Pascale, 1981; Grayson and
O’Dell, 1988; Jacobs, 1991).
Κάποιες υψηλού προφίλ Αµερικάνικες επιχειρήσεις – όπως η Ford, η Xerox, και η Motorola –
πείστηκαν εύκολα έχοντας ήδη χάσει µερίδιο αγοράς από πιο αποτελεσµατικούς, υψηλότερης
ποιότητας Ιάπωνες παραγωγούς. Οι εταιρείες αυτές, κάτω από την καθοδήγηση του Deming και
άλλους συµβούλους ποιότητας, έκαναν benchmarking τις πρακτικές των Ιαπώνων και
καθιερώθηκαν ανάµεσα στους πρώτους Αµερικανούς που υιοθέτησαν τις πρακτικές της ∆ιοίκησης
της Ολικής Ποιότητας. Βασιζόµενοι στις µεγάλες δηµοσιευµένες επιτυχίες των ανωτέρω, και
άλλοι µεγάλοι βιοµήχανοι επισκέφτηκαν το εξωτερικό ώστε να ενηµερωθούν για τις νέες
πρακτικές και περί τα τέλη του 1980 ένα σηµαντικό ποσοστό των βιοµηχάνων των Ηνωµένων
Πολιτειών υιοθέτησαν την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Arthur D. Little, 1992).

2.2 Ορισµός της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management Definition)

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο Tobin (1990) όρισε της
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ως µία ολοκληρωµένη προσπάθεια για την επίτευξη ανταγωνιστικού
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πλεονεκτήµατος µε το να βελτιώνεται συνεχώς κάθε πλευρά της οργανωσιακής κουλτούρας της
επιχείρησης.

Ο Witcher (1990) ορίζει τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας:
∆ιοίκηση : Υπάρχει η πλήρης δέσµευση των ανώτερων στελεχών.
Ολική : Εµπλέκεται κάθε εργαζόµενος της εταιρείας (πιθανόν οι πελάτες και οι προµηθευτές).
Ποιότητα : Οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται πλήρως.

Ο Feigenbaum (1991) ορίζει τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ως την επίδραση του ελέγχου της
ποιότητας σε όλο τον οργανισµό. Ένας άλλος ορισµός, από το Υπουργείο Άµυνας των Ηνωµένων
Πολιτειών έτσι όπως γράφεται από τον Saylor (1992), και αναφέρει ότι η ∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας είναι η φιλοσοφία και σειρά από κατευθυντήριες αρχές οι οποίες αποτελούν το
υπόβαθρο ενός οργανισµού που συνεχώς βελτιώνεται. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η
εφαρµογή υπολογιστικών µεθόδων και του ανθρωπίνου δυναµικού µε στόχο την βελτίωση όλων
των υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισµό, όλων των διαδικασιών εντός του οργανισµού,
και του βαθµού στον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών, τώρα και στο µέλλον. Η
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ενσωµατώνει βασικές αρχές της διοίκησης, υπάρχουσες βελτιωτικές
προσπάθειες, και εργαλεία κάτω από τη προσέγγιση της συνεχούς βελτίωσης.

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µπορεί να οριστεί ως µία λειτουργική δοµή εργασιών η οποία
βρίσκει σύµφωνο όλο το εύρος της εταιρείας καθώς και τις παραγωγικές µονάδες, η οποία
τεκµηριώνεται µε αποτελεσµατικές, ολοκληρωµένες και διοικητικές διαδικασίες µε σκοπό τη
καθοδήγηση των ανθρώπων, των µηχανηµάτων και της πληροφορίας της επιχείρησης και της
παραγωγικής µονάδας µε τους καλύτερους και τους πιο πρακτικούς τρόπους ώστε να
εξασφαλιστεί η ικανοποίηση του πελάτη από τη ποιότητα που δέχεται και ο περιορισµός του
οικονοµικού κόστους (Zairi, 1991). Για το λόγο αυτό, µπορεί να συναφθεί ότι η ∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας από µόνη της είναι η επιθυµητή κουλτούρα ενός οργανισµού οποίος είναι δεσµευµένος
προς την ικανοποίηση του πελάτη του µέσω της συνεχούς βελτίωσης. Πολλοί οργανισµοί έχουν
συνειδητοποιήσει ότι ο µόνος τρόπος να επιβιώσουν στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της
παγκόσµιας αγοράς είναι να γίνουν πετυχηµένοι «οργανισµοί ολικής ποιότητας» (Bohoris, 1995).
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2.3 Οι Ακρογωνιαίοι Λίθοι της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας

2.3.1 Ανώτερη ∆ιοίκηση (Top Management)

Η στρατηγική της ποιότητας σε µία επιχείρηση θα πρέπει να χτιστεί πάνω στη συνεχή και
συνεπή δέσµευση από την ανώτερη διοίκηση ανεξαρτήτως των ζητηµάτων της ποιότητας. Η
ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει πτυχές της ποιότητας στο όραµα της
επιχείρησης και να ενισχύει της δραστηριότητες που αφορούν την ποιότητα οικονοµικά και ηθικά
παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην
διαδικασία της βελτίωσης. Εάν η διοίκηση δεν επιδείξει µε τις πράξεις της ότι η ποιότητα είναι
τόσο σηµαντική όσο υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναµικό δεν θα κάνει σωστή αξιολόγηση.

2.3.2 Εστίαση στους πελάτες (Focus on Customers)

Για να επιτευχθεί η ποιότητα, είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς το τι θέλουν οι πελάτες και
να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες που να συναντούν αυτές τις απαιτήσεις (Ishikawa, 1985). Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο για τα µέλη ενός οργανισµού να αξιολογούν άµεσα τις απαιτήσεις των
πελατών όπως παραδείγµατος χάρη την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την ταχύτητα της
υπηρεσίας (Juran, 1974, Deming, 1986). Οι πελάτες της επιχείρησης είναι εξωτερικοί και
εσωτερικοί. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ορίζει την επόµενη διαδικασία ως «πελάτη» στην
προηγούµενη. Εντός του οργανισµού λοιπόν, η αξιολόγηση των απαιτήσεων των πελατών
εξυπηρετεί ως εργαλείο προώθησης της δια – λειτουργικής συνεργασίας (Ishikawa, 1985).
Κρατώντας δεδοµένα σχετικά µε τις απαιτήσεις των πελατών, η βελτίωση της ποιότητας µπορεί
να εστιάσει ειδικά σε εκείνες της πτυχές των διαδικασιών οι οποίες επιφέρουν την ικανοποίηση
του πελάτη. Ακόµη κι έτσι όµως δεν διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα. Κάποιοι οργανισµοί
χειραγωγούν ενεργά τις προτιµήσεις των πελατών τους (για παράδειγµα µέσω της διαφήµισης)
ώστε να ευθυγραµµίσουν τις προτιµήσεις µε βάσει αυτό που είναι έτοιµος ο οργανισµός να
προσφέρει. Επιπροσθέτως, οι πελάτες µπορεί να εκφράζουν τις προτιµήσεις τους µε όρους
προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν και µπορεί να είναι χαµηλής ποιότητας (Hayes and
Abernathy, 1980).
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2.3.3 ∆ηµιουργία Συνεργασιών µε τους Προµηθευτές (Partnerships with Suppliers).

Οι προµηθευτές των πρώτων υλών της επιχείρησης θα πρέπει να εµπλέκονται ενεργά στην
διαδικασία της ποιότητας. Εµφανής τάση σήµερα αποτελεί το γεγονός ότι όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις µειώνουν τον αριθµό των προµηθευτών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγουν να
δεσµεύσουν τους προµηθευτές τους ανεξαρτήτων εάν δεν παρέχουν τα υλικά στην χαµηλότερη
τιµή της αγοράς. Ο σκοπός των επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση της δέσµευσης, της υπευθυνότητας
και της επίγνωσης των προµηθευτών τους σχετικά µε την ποιότητα. Ένας εργαζόµενος ο οποίος
βάζει µία βίδα στο κάθισµα ενός αυτοκινήτου δε αισθάνεται ότι κατασκευάζει ένα αυτοκίνητο. Εν
τούτοις, ο προµηθευτής που είναι υπεύθυνος για την παροχή των υλικών ολόκληρου του
καθίσµατος πιθανόν να αισθάνεται (Klefsjo, 2003).
Οι οργανισµοί θα πρέπει να επιλέγουν προµηθευτές µε βάσει την ποιότητα και όχι την τιµή.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται άµεσα µε προµηθευτές πρώτων υλών µε σκοπό την
επιβεβαίωση ότι τα υλικά είναι όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας (Juran, 1947, Ishikawa,
1985, Deming, 1986).

2.3.4 ∆ιοίκηση Απόδοσης (Performance Management)

Είναι απαραίτητη η χρήση επιστηµονικών µεθόδων για την παρακολούθηση της απόδοσης και την
αναγνώριση των σηµείων υψηλής µόχλευσης για την βελτίωση της απόδοσης. Και οι τρεις ειδικοί
της απόδοσης (Juran, 1974, Ishikawa, 1985, Deming, 1986) µε µία φωνή υποστήριξαν τη χρήση
στατιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση και την ανάλυση των διαδικασιών εργασίας. Ένα
µεγάλο εύρος στατιστικών είναι διαθέσιµα για την αναγνώριση των σηµείων υψηλότερης
µόχλευσης για την βελτίωση της απόδοσης, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων στα
επισηµασµένα προβλήµατα και στην εµπλοκή εφαρµογών από την πιθανοκρατική θεωρία ώστε να
δηµιουργηθούν πορίσµατα τα οποία µπορούν να συνοψισθούν σε εικόνες. Τρία από τα πιο
διαδεδοµένα εργαλεία είναι οι πίνακες ελέγχου (control charts), η ανάλυση pareto και η ανάλυση
του κόστους της ποιότητας (cost – of – quality analysis).

2.3.5 ∆ιαδικασίες (Processes)

Οι περισσότερες δραστηριότητες σε έναν οργανισµό απαρτίζονται από συγκεκριµένα στοιχεία
τα οποία επαναλαµβάνονται και από κάποια άλλα που είναι µοναδικά και εµφανίζονται σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Σε ένα τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης σχεδιάζονται µοναδικά
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προϊόντα. Παρά το γεγονός αυτό, οι εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται τα προϊόντα, η ίδια
διαδικασία δοκιµών, η ίδια µέθοδος σχεδιασµού των πειραµάτων, και οι µέθοδοι επιθεώρησης που
εφαρµόζονται επαναλαµβανόµενα. Επιπροσθέτως, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εκτελούν τις
εργασίες. Με την παραλαβή της πρώτης ύλης, οι ίδιες τακτικές εφαρµόζονται σε διάφορες
περιπτώσεις, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσµα είναι µοναδικό. Σε ένα project, µοναδικά ζητήµατα
αποφάσεων είναι υπό συζήτηση, αλλά η µέθοδος υποστήριξης των αποφάσεων παραµένει η ίδια.
Αυτή η βασική δοµή επαναλαµβανόµενων δραστηριοτήτων ονοµάζεται διαδικασία (process).
Χωρίς διαδικασίες είναι πολύ δύσκολο να µιλάµε για βελτιώσεις. Η διαδικασία είναι εκείνη που
συνδέει προηγούµενες και επόµενες ενέργειες σε ένα σύνολο, καθιστώντας προβλέψιµες τις
µελλοντικές δραστηριότητες.
Η διαδικασία µετατρέπει τη συγκεκριµένη εισροή, όπως τα υλικά ή την πληροφορία, σε
συγκεκριµένη εκροή στη µορφή προϊόντων ή υπηρεσιών. Από τη διαδικασία προκύπτουν
δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά, συµπεριλαµβανοµένου των µετρήσεων και των αποτελεσµάτων,
υποδεικνύουν το πόσο καλά η διαδικασία αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών.
Η εστίαση στις διαδικασίες σηµαίνει ότι η εστίαση µεταφέρεται από τα προϊόντα στην αλυσίδα
των δραστηριοτήτων που τα παράγει. Η εστίαση στις διαδικασίες επίσης δηµιουργεί καλύτερες
πιθανότητες προσέγγισης ενός κοινού οράµατος, καθώς είναι πιο ξεκάθαρη συµβολή του κάθε
εργαζοµένου στο τελικό αποτέλεσµα.
Συνήθως χρησιµοποιούνται τρεις τύποι κατηγοριοποίησης των διαδικασιών:
•

∆ιαδικασίες Πυρήνα (Core Processes), των οποίων σκοπός είναι να εκπληρώσουν τις
ανάγκες των εξωτερικών πελατών και να προσδώσουν αξία στα προϊόντα που παράγει η
επιχείρηση. Οι διαδικασίες αυτές έχουν εξωτερικούς πελάτες. Παραδείγµατα τέτοιων
διαδικασιών είναι διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, µε σκοπό την δηµιουργία αξίας για
µελλοντικούς πελάτες, και διαδικασίες παραγωγής και διανοµής οι οποίες παρέχουν αξία
στον πελάτη σήµερα.

•

∆ιαδικασίες Υποστήριξης (Support Processes), των οποίων ο σκοπός είναι να παρέχουν
πόρους στις διαδικασίες πυρήνα. Οι διαδικασίες αυτές έχουν εσωτερικούς πελάτες.
Παραδείγµατα των διαδικασιών αυτών είναι οι διαδικασίες στρατολόγησης εργαζοµένων
και οι διαδικασίες διαχείρισης πληροφορίας.

•

∆ιαδικασίες ∆ιοίκησης (Management Processes), των οποίων σκοπός είναι η λήψη
αποφάσεων, σύλληψη στρατηγικών και την εφαρµογή βελτιώσεων σε άλλες διαδικασίες
του οργανισµού. Και αυτές οι διαδικασίες έχουν εξωτερικούς πελάτες. Σε αυτή την οµάδα

19

διαδικασιών ανήκουν ο στρατηγικός σχεδιασµός, η διαδικασία στοχοθέτησης και η
διαδικασία ελέγχου (auditing) (Klefsjo, 2003).

2.3.6 Benchmarking

Benchmarking είναι ο τρόπος εύρεσης ευκαιριών για βελτίωση των διαδικασιών. Αποτελεί
συχνή τακτική για πολλές επιχειρήσεις. Benchmarking σηµαίνει «έρευνα για τις καλύτερες
πρακτικές που θα οδηγήσουν στην µέγιστη απόδοση». Στα Ιαπωνικά, η αντίστοιχη ιδέα
ονοµάζεται dantotsu που σηµαίνει «αγωνίζοµαι να γίνω καλύτερος από τους καλύτερους». Η
βασική ιδέα συνίσταται στην προσεκτική σύγκριση της διαδικασίας µιας επιχείρησης µε την ίδια
διαδικασία µιας άλλης επιχείρησης µε σκοπό να κερδίσει η πρώτη επιχείρηση από την σύγκριση
αυτή.
Η πρώτη γνωστή επίσηµη διαδικασία benchmarking πραγµατοποιήθηκε το 1976 από τη Xerox
όταν αξιολόγησαν τη λειτουργία της αποθήκης τους συγκρίνοντας τη λειτουργία της µε την
αντίστοιχη της µεγάλης εταιρείας L. L. Bean µε έδρα στο Freeport του Maine. Στην
πραγµατικότητα, µεγάλο µέρος της επιτυχίας της Xerox αποδίδεται στην συστηµατική εργασία
βελτίωσης των διαδικασιών της µέσω του benchmarking. Όταν για παράδειγµα ήθελαν να
βελτιώσουν τη διαδικασία τιµολόγησης, έψαχναν για κάποια επιχείρηση που να είναι πού καλή σε
αυτή τη διαδικασία, όχι απαραίτητα του ίδιου κλάδου.
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι το benchmarking είναι κάτι πολύ περισσότερο από
αντιγραφή. Απαιτεί πολύ βαθιά αυτό - αξιολόγηση όπως και την ικανότητα ερµηνείας, µεταφοράς
και προσαρµογής των διαδικασιών µιας άλλης επιχείρησης στην επιχείρηση που βελτιώνεται. Η
διαδικασία του benchmarking µπορεί να περιγραφεί από έξι βήµατα: σχεδιασµός, έρευνα,
παρατήρηση, ανάλυση, υιοθέτηση, βελτίωση (Plan – Search – Observe – Analyze – Adapt Improve). Οι οµοιότητες µε τον κύκλο βελτίωσης (Plan – Do – Study - Act) είναι εµφανείς
(Klefsjo, 2003).
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Σχήµα 2. Η διαδικασία Benchmarking σύµφωνα µε τη Xerox. (Πηγή Watson,1992)

2.3.7 Συνεχής Βελτίωση (Continual Improvement)

Οι εξωτερικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε την ποιότητα συνεχώς αυξάνονται. Εποµένως, η
επιχείρηση θα πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει. Σε αυτό το
σηµείο θα πρέπει να επιτευχθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Η βελτίωση της ποιότητας γίνεται αντιληπτή και από την οπτική του κόστους. Τα κόστη λόγω
των ελαττωµατικών και άλλων µη ποιοτικών παρεκκλίσεων είναι µεγάλα. ∆εν είναι παράλογο να
υπολογιστούν ανάµεσα στο 10 µε 20 % της τιµής πώλησης του προϊόντος και γύρω στο 30% της
τιµής της παρεχόµενης υπηρεσίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελαττώµατα, λάθη κα
παραλείψεις δηµιουργούν και άλλου είδους κόστη. Εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό ελαττωµατικών
προϊόντων σε µία βιοµηχανία παραγωγής θα έχει ως αποτέλεσµα αύξηση των αποθεµάτων (buffer
stock). Επίσης, σε πολλούς οργανισµούς τέτοια φαινόµενα δηµιουργούν απώλειες σε χρόνο,
ενέργεια και ενθουσιασµό (Klefsjo, 2003).
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2.3.8 Ανθρώπινο ∆υναµικό (Human Recourses)

Προκειµένου να γίνουν βελτιώσεις σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να
δηµιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να κατοχυρωθεί η δέσµευση όλων των εργαζοµένων.
Ένα σηµαντικό ορόσηµο σε αυτή την κατεύθυνση είναι να βοηθηθεί ο καθένας µέσα στην
επιχείρηση ώστε να κατέχει ένα ενεργό ρόλο στην βελτίωση της παραγωγής.
Χρήση δια – τµηµατικών οµάδων προς αναγνώριση και επίλυση των προβληµάτων ποιότητας.
Παρόλο που οι δια - τµηµατικές οµάδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς τρόπους στα
προγράµµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ο κύριος σκοπός τους είναι να αναγνωρίζουν και να
αναλύουν «λίγα ζωτικής σηµασίας» προβλήµατα του οργανισµού. (Ishikawa, 1985, Deming,
1993). Ο Juran (1969) αναφέρεται σε αυτές τις οµάδες ως το «βραχίονα» που κατευθύνει την
προσπάθεια της ποιότητας. Άλλες οµάδες, επίσης δια – τµηµατικές, δηµιουργούνται για να
διαγνώσουν τις αιτίες των προβληµάτων τα οποία έχουν εντοπιστεί από τον «βραχίονα» και να
αναπτύξουν δοκιµές πιθανών λύσεων αυτών. Οι οµάδες διάγνωσης µπορεί να είναι µπορεί να είναι
προσωρινές ώστε να αντιµετωπίζουν κάποιο προκύπτον πρόβληµα ή µόνιµες οντότητες του
οργανισµού. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επικεφαλείς των τµηµάτων περιλαµβάνονται ως µέλη
της οµάδας για να διασφαλίσουν ότι τα τµήµατά τους θα εφαρµόσουν τις συστάσεις της οµάδας
διάγνωσης. Ο Juran, πολύ περισσότερο από τον Deming, υποστήριξε την χρήση οµάδων
βελτίωσης της ποιότητας µέσα στις λειτουργίες του οργανισµού. Άλλα η αρχή της σύνθεσης της
οµάδας είναι η ίδια: Επέλεξε ανθρώπους οι οποίοι µπορούν να παρέχουν πρόσβαση στα δεδοµένα
τα οποία είναι απαραίτητα για τη δοκιµή πιθανών λύσεων και είναι σηµαντικοί για την εφαρµογή
των λύσεων που θα αναπτυχθούν (Juran, 1969).

2.3.9 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και επιχειρησιακή κουλτούρα (Total Quality Management
and organizational culture)

Ενώ η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει διαφορετική προέλευση από το κίνηµα της κουλτούρας
εντός της επιχείρησης, το τελευταίο διάστηµα τα δύο αυτά πεδία έχουν συγκλίνει µε την ιδέα της
επίτευξης της «τελειότητας» και της «ποιότητας» (Lewis,1996). Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας απαιτεί αλλαγές στις κοινές υποθέσεις, στα πλαίσια αναφοράς και στην
αντίληψη την οποία έχουν αναπτύξει πολλοί οργανισµοί µέσω της αλληλεπίδρασης µε το
περιβάλλον τους. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα βασικά πιστεύω και στις αξίες των
υπαλλήλων σχετικά µε την εργασία τους (Ngowi, 2000). Αυτός είναι ο λόγος γιατί πολλές
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επιχειρήσεις τώρα προσπαθούν να εντοπίσουν την οργανωσιακή κουλτούρα τους πριν να
εφαρµόσουν το πρόγραµµα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Maull et al., 2001).
Η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν είναι εύκολο έργο, για το λόγο ότι απαιτεί
ολική αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα, στρεφόµενη από την υπευθυνότητα στη διαχείριση
και στην συνεχή συµµετοχή όλων στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας (Lakhe and Mohanty,
1994). Σε µελέτη που έγινε από τους Sluti et al. (1995), έδειξε ότι µία δυνατή επιχειρησιακή
κουλτούρα µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα, την λειτουργική και επιχειρηµατική απόδοση. Οι
Mandal et al., (1999) προσδιορίζει την αλλαγή της κουλτούρας ως το µόνο πιο σηµαντικό
αναστολέα της πολιτικής εφαρµογής ποιότητας. Ο Samson (1997), από την άλλη πλευρά,
υποστηρίζει:
«Πολλοί οργανισµοί έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να εφαρµόσουν κύκλους ποιότητας, σε
περιοχές της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών, διότι αυτοί είχαν θεωρηθεί ως η απάντηση
στην αύξηση των επιπέδων της ανταγωνιστικότητας στη ιαπωνική βιοµηχανία. Η ιστορία µας έχει
διδάξει ότι η πλειοψηφία αυτών των πρωτοβουλιών είτε δεν δουλεύουν καθόλου ή παραµερίζονται
µετά την επίτευξη κάποιας επιτυχίας. Ένας από τους λόγους για αυτό είναι η έλλειψη κατάλληλων
ανθρωπίνων πόρων, πολιτικών διαµόρφωσης κουλτούρας και ενθάρρυνσης».
Προβάλλεται ως επιχείρηµα ότι σηµαντικά προβλήµατα σχετίζονται µε την υιοθέτηση της
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας διότι υπάρχει έλλειψη αντίληψης σχετικά µε το βαθµό δέσµευσης
που απαιτείται από τον οργανισµό για τη διαδικασία αυτή. Επιπροσθέτως, ο Reavill (1999)
προτείνει ότι οι οργανισµοί χρειάζεται επίσης να λαµβάνουν υπόψη το σηµαντικό χρόνο που
συνεπάγεται από τη προσαρµογή στη θεµελίωση της φιλοσοφίας της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας.
Ένας οργανισµός ο οποίος δεσµεύεται να ακολουθήσει τις αρχές ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
έχει µία κουλτούρα η οποία βασίζεται στη δέσµευση στην ικανοποίηση του πελάτη µέσω της
συνεχούς βελτίωσης. Μία τέτοια κουλτούρα µπορεί να ποικίλει µεταξύ των οργανισµών ωστόσο
έχει συγκεκριµένες βασικές αρχές οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να διασφαλίσουν ένα
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, να αυξήσουν τα κέρδη και να µειώσουν τα κόστη.
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι µία φιλοσοφία την οποία οι οργανισµοί θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουν ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους, όµως συχνά δίνεται υπερβολική έµφαση
στα εργαλεία και τις τεχνικές υπερισχύοντας έναντι της ανάγκης για τη δηµιουργία κουλτούρας
που να είναι ανοιχτή στην αλλαγή (Page and Curry, 2000). Οι Lacke και Mohanty (1994)
υποστηρίζουν ότι οι ακόλουθες µετρήσεις είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί η
προαναφερόµενη αλλαγή στην κουλτούρα:
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v Οι πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες του οργανισµού θα πρέπει να δίνουν έµφαση στην
ποιότητα.
v Ο καθένας µέσα στον οργανισµό θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη αντίληψη του πόσο
σηµαντική είναι η ποιότητα στην επίτευξη των στόχων τους.
v Οι εργαζόµενοι όλων των επιπέδων θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τις απαιτήσεις και τις
ανάγκες των πελατών.
v Η δοµή του οργανισµού θα πρέπει να επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση.
v Θα πρέπει να υπάρχει ολοκλήρωση των απαιτήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών
πελατών σε ένα ενιαίο επιχειρηµατικό σχέδιο.
v Η χρήση µεθόδων µέτρησης της ποιότητας µε βάση την ικανοποίηση του πελάτη είναι
απαραίτητες.
v Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη δυνατών γραµµών επικοινωνίας.
v Θα πρέπει να προωθείται η δέσµευση του πελάτη
v Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να υποστηρίζει τις αξίες και τα πιστεύω τα οποία έχουν ως
κέντρο το πελάτη.

2.4 Οι Guru της Ποιότητας (Quality Gurus)

Πολλοί από τους αναγνωρισµένους γκουρού δεν έχουν χρησιµοποιήσει ακριβώς τον όρο της
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, παρόλο που η εργασίες τους αναγνωρίστηκαν µεταγενέστερα
σχετικές µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Αυτό αποτελεί κοµµάτι της εξέλιξης της ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας και περιγράφεται από τον Dale et al. (1994), και µπορεί να έχει επηρεαστεί από
την µετάφραση πολλών Ιαπωνικών εργασιών κατά τη δεκαετία του 1960. Ο όρος «διοίκηση
ποιότητας » χρησιµοποιείται ευρέως και χωρίς τη λέξη «ολική» Αυτοί που θεωρούνται ως οι
µεγαλύτεροι γκουρού της διοίκησης ποιότητας είναι ο Deming, ο Juran και ο Crosby. Παρόλα
αυτά η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει οριστεί και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ρίζες της και η
ανάπτυξή της οφείλεται στις εργασίες αυτών των µελετητών.
O W. Edwards Deming υπήρξε ένας Αµερικάνος σύµβουλος ∆ιοίκησης, γνωστός και ως ο
πατέρας του κινήµατος της ∆ιοίκησης της Ποιότητας. Οι διδασκαλίες του θεωρούνται ότι
άσκησαν επιρροή στην αναβίωση της Ιαπωνικής οικονοµίας µετά την ήττα της Ιαπωνίας στον 2ο
Παγκόσµιο Πόλεµο. Κατά τη δεκαετία του 1980 µεγάλες επιχειρήσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες
άρχισαν να υιοθετούν τις αρχές του σχετικά µε την άσκηση διοίκησης. Ο Deming ανέπτυξε µία
θεωρία ∆ιοίκησης της Ποιότητας η οποία έδινε έµφαση στην «χαρά στην εργασία». Είχε πει ότι η
ποιότητα θα πρέπει να τονίζεται σε κάθε βήµα της διαδικασίας και όχι να περιορίζεται στην
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επιθεώρηση του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας όταν έχει ολοκληρωθεί. Επιπροσθέτως, ο
Deming υποστήριξε ότι τα περισσότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε το παραγόµενο προϊόν ή
υπηρεσία προέρχονται κυρίως από λάθη της διοίκησης παρά από λάθη των εργαζοµένων.
Το 1980 ο Deming παρουσίασε 14 ανεξάρτητες προτάσεις για τη διοίκηση. Στο σύνολό τους
παρέχουν µία κατεύθυνση για τους ηγέτες που θέλουν να µετασχηµατίσουν τις επιχειρήσεις τους.
Οι αρχές αυτές είναι:
1. ∆ηµιουργία συνθηκών σταθερότητας απέναντι στην βελτίωση του προϊόντος ή της
υπηρεσίας, µε στόχο η επιχείρηση να παραµείνει στην αγορά, να είναι ανταγωνιστική και
να παρέχει θέσεις εργασίας.
2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας. Βρισκόµαστε σε µία νέα οικονοµική εποχή. Ο δυτική
διοίκηση θα πρέπει να αντιδράσει στην πρόκληση, να µάθει τις ευθύνες της και να
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αλλαγή.
3. Παύση της εξάρτησης µεταξύ της επιθεώρησης και της ποιότητας. Ελαχιστοποίηση της
ανάγκης για επιθεώρηση σε µαζική βάση µε την οικοδόµηση της ποιότητας στο προϊόν από
την πρώτη στιγµή.
4. Κατάργηση της πρακτικής επιβράβευσης της εργασίας µε βάση την τιµή. Αντί αυτού θα
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος. Σύναψη συνεργασίας µε ένα µόνο
προµηθευτή για κάθε εξάρτηµα, µε αποτέλεσµα µακροχρόνιες σχέσεις µε τους
προµηθευτές, αφοσίωση και εµπιστοσύνη.
5. Συνεχής βελτίωση του συστήµατος παραγωγής µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
γεγονός που θα επιφέρει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους.
6. Σύσταση εκπαίδευσης πάνω στην εργασία.
7. Θέσπιση ηγεσίας. Ο σκοπός της ηγεσίας είναι να βοηθά τους εργαζοµένους, τις µηχανές
και τον εξοπλισµό να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Η ηγεσία της διοίκησης αποτελεί
την ανάγκη της αναµόρφωσης.
8. Εκδίωξη του αισθήµατος του φόβου κατά την εκτέλεση της εργασίας ώστε ο καθένας
εργαζόµενος να εργάζεται αποτελεσµατικά για την επιχείρηση.
9. Κατάρριψη των ορίων µεταξύ των τµηµάτων. Οι εργαζόµενοι στην έρευνα, στο σχεδιασµό,
στις πωλήσεις και την παραγωγή θα πρέπει να εργάζονται σαν οµάδα ώστε να προβλέπουν
ενδεχόµενα προβλήµατα στην παραγωγή ή χρήση του προϊόντος.
10. Ελαχιστοποίηση ρητών, δηλώσεων και στόχων, τα οποία ζητούν µηδενισµό των
ελαττωµατικών προϊόντων και νέα επίπεδα παραγωγικότητας.
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11. Περιορισµός της στοχοθετηµένης διοίκησης. Περιορισµός της διοίκησης µε βάση αριθµούς
και στόχους µε βάση αριθµούς. Αντικατάσταση τους µε έµπνευση προερχόµενη από την
ηγεσία.
12. Αποµάκρυνση των περιορισµών που δεν αφήνουν τον εργαζόµενο να εκδηλώσει την
περηφάνια του για την εργασία του. Η ευθύνη του επόπτη θα πρέπει να ξεφύγει από τους
αριθµούς και να προσανατολιστεί στην ποιότητα.
13. Ενθάρρυνση για εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση.
14. Λήψη δράσης ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο µετασχηµατισµός (Gitlow, 1998).

Ο Joseph Juran προσκλήθηκε στην Ιαπωνία το 1954 και έδωσε µία σειρά από διαλέξεις πάνω
στην ποιότητα οι οποίες άσκησαν ιδιαίτερη επιρροή. Η µεταγενέστερη εργασία του έχει εκτιµηθεί
ιδιαίτερα, και πολλοί τον θεωρούν περισσότερο σηµαίνων από τον Deming, ιδιαίτερα λόγω της
έµφασης που έδωσε ο Juran στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν τα υψηλόβαθµα στελέχη
στη βελτίωση της ποιότητας. Συµπεριέλαβε της διαστάσεις της διοίκησης όπως το σχεδιασµό, την
οργάνωση και του έλεγχο και εστίασε στην ευθύνη της διοίκησης για την επίτευξη της ποιότητας.
Η ποιότητα ορίστηκε ως καταλληλότητα για χρήση σε όρους σχεδιασµού, συµµόρφωσης,
διαθεσιµότητας, ασφάλειας στο τοµέα χρήσης του προϊόντος (Juran, 1974).

Η εστίαση

επικεντρώθηκε στην από πάνω προς τα κάτω διοίκηση (top – down management) και σε τεχνικές
µεθόδους µε ιδιαίτερη προσοχή στις µετρήσεις σε αντίθεση µε τον Deming που εστίασε στην
ικανοποίηση και υπερηφάνεια των εργαζοµένων. Ο Juran όρισε δέκα βήµατα για τη βελτίωση της
ποιότητας:
•

Ενηµέρωση για τις ευκαιρίες που υπάρχουν προς βελτίωση.

•

Στοχοθέτηση για βελτίωση

•

Οργάνωση των κοντινών στόχων

•

Παροχή εκπαίδευσης

•

Εκτέλεση των έργων για την επίλυση προβληµάτων

•

Αναφορά απόδοσης

•

Αναγνώριση

•

Επικοινωνία αποτελεσµάτων

•

Βαθµολογία

•

∆ιατήρηση της διαδικασίας αυτής µε το να κάνει η επιχείρηση την ετήσια βελτίωση µέρος
των µόνιµων διαδικασιών και συστηµάτων της
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Ο Armand Feigenbaum υπήρξε επικεφαλής του τµήµατος παραγωγής της General Electric
παγκοσµίως µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Θεωρούσε την ποιότητα ως ένα τρόπο
διοίκησης του οργανισµού, και υποστήριζε ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας µπορεί να
επιτευχθεί από τη συµµετοχή όλου του εργατικού δυναµικού, το οποίο πρέπει να κατανοήσει την
προσπάθεια της διοίκησης προς αυτή τη κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό απαιτούντο µία
ξεκάθαρη, πελατοκεντρική διαδικασία διοίκησης της ποιότητας. Το σύστηµα διοίκησης ολικής
ποιότητας του Feigenbaum απαιτεί την κατανόηση των θεµάτων της βελτίωσης της ποιότητας από
την ανώτερη διοίκηση και την ενσωµάτωση των θεµάτων αυτών στις πρακτικές διοίκησης. Η
βελτίωση της ποιότητας γίνεται αντιληπτή µέσω µιας καλής απόδοσης των επενδύσεων, του
κόστους της ποιότητας το οποίο συµπεριλαµβάνει το κόστος της εσωτερικής αξιολόγησης, το
κόστος της πρόληψης και το κόστος των αποτυχιών. Παρόλο που δεν έκανε συγκεκριµένες
προτάσεις, η προσέγγισή του συνοψίζεται σε τρία κριτήρια στα οποία πρέπει να δεσµευτούν τα
στελέχη της επιχείρησης : ενδυνάµωση της διαδικασίας της διοίκησης της ποιότητας, διαβεβαίωση
ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας γίνεται συνήθεια και διοίκηση του κόστους και της
ποιότητας ως συµπληρωµατικούς στόχους. Σε αυτόν οφείλεται η ανάπτυξη του όρου επιχείρηση
ευρέος ελέγχου ποιότητας (company – wide quality control CWQC), (Boaden, 1997).

O Philip Crosby επέτυχε σηµαντική εµπορική επιτυχία µέσω της προώθησης των ιδεών του, οι
οποίες βασίστηκαν κυρίως στην θεωρία ότι η φτωχή ποιότητα κοστίζει χρήµατα (Crosby, 1979).
Εξέφρασε τέσσερις αδιαµφισβήτητες αρχές για την ποιότητα:
•

Η ποιότητα ορίζεται ως συµµόρφωση στις απαιτήσεις

•

Το σύστηµα για την επίτευξη της ποιότητας βασίζεται στην πρόληψη και όχι στην
αξιολόγηση

•

Το πρότυπο της απόδοσης είναι µηδενικά ελαττωµατικά

•

Η µέτρηση της ποιότητας είναι η τιµή της µη – συµµόρφωσης

Ο Crosby έχει επίσης 14 σηµεία για τη διοίκηση ποιότητας :
1. ∆έσµευση της ∆ιοίκησης. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να πειστεί για την ανάγκη της
ποιότητας και θα πρέπει να επικοινωνήσει την ιδέα αυτή σε όλο τον οργανισµό µε γραπτή
πολιτική που θα συντάξει, δηλώνοντας ότι κάθε άτοµο εντός της επιχείρησης θα πρέπει να
αποδίδει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή λόγω των απαιτήσεων και να αλλάξει σύµφωνα µε
τις ανάγκες της επιχείρησης και του πελάτη.
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2. Οµάδα βελτίωσης ποιότητας. Σχηµατισµός οµάδας της οποίας η σύνθεση θα
συµπεριελάµβανε τους επικεφαλής των τµηµάτων για την παρακολούθηση των
βελτιωτικών κινήσεων των τµηµάτων τους και του οργανισµού ως σύνολο.
3. Μέτρηση της ποιότητας. Θέσπιση µετρήσεων κατάλληλων για κάθε δραστηριότητα µε
σκοπό τον εντοπισµό των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση.
4. Κόστος της ποιότητας. Εκτίµηση του σχετιζόµενου µε τη ποιότητα κόστους µε σκοπό τον
εντοπισµό των βελτιώσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν και να είναι επικερδείς.
5. Επίγνωση της ποιότητας. Αύξηση της ενηµέρωσης σχετικά µε την ποιότητα µεταξύ των
εργαζοµένων. Θα πρέπει να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της συµµόρφωσης του
προϊόντος και τα κόστη της µη συµµόρφωσης.
6. ∆ιορθωτικές δραστηριότητες. Εφαρµογή διορθωτικών δραστηριοτήτων ως αποτέλεσµα
των βηµάτων 3 και 4.
7. Σχεδιασµός µηδενικών ελαττωµατικών. Συγκρότηση επιτροπής για το σχεδιασµό ενός
προγράµµατος κατάλληλο για την εταιρεία και τη κουλτούρα της.
8. Εκπαίδευση των επιβλεπόντων. Όλα τα επίπεδα διοίκησης θα πρέπει να εκπαιδεύονται να
εφαρµόσουν το κοµµάτι που τους αφορά στο πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας.
9. Ηµέρα µηδενικών ελαττωµατικών. Προγραµµατισµός µιας ηµέρας ώστε να ενηµερωθούν
οι εργαζόµενοι για το νέο πρότυπο της επιχείρησης.
10. Θέσπιση στόχων. Τα στελέχη θα πρέπει να καθορίζουν στόχους τόσο για τους ίδιους όσο
και για τις οµάδες τους.
11. Αποµάκρυνση της αιτίας του λάθους. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
ενηµερώνουν τη διοίκηση για οποιαδήποτε προβλήµατα τα οποία τους εµποδίζουν στο να
κάνουν εργασίες χωρίς λάθη.
12. Αναγνώριση.

Να δίδεται δηµόσια, µη οικονοµική δήλωση εκτίµησης σε αυτούς που

πραγµατοποιούν τους ατοµικούς και οµαδικούς στόχους ποιότητας ή σε αυτούς που
παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση.
13. Συµβούλια ποιότητας. Τα συµβούλια ποιότητας αποτελούντο από επαγγελµατίες της
ποιότητας και τους επικεφαλής των οµάδων και ο σκοπός τους είναι η ανταλλαγή
εµπειριών, ιδεών και τυχόν προβληµάτων.
14. Επανάληψη των βηµάτων από το 1 έως το 13.
Ο Crosby ανέφερε ότι η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας έκανε ασήµαντη τη διοίκηση ποιότητας
(Miller, 1993) όταν σχολίασε µια αναφορά η οποία προκαλούσε την έννοια των παγκόσµιων
πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας (Ernst & Young / American Quality Foundation, 1992).
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Ως εκ τούτου, ο Deming έγινε γνωστός για το στατιστικό έλεγχο της διαδικασίας, ο Juran για τη
διοίκηση έργου, ο Feigenbaum

για τη διοίκηση των συστηµάτων και ο Crosby για την

παρακίνηση του οργανισµού ως σύνολο (Dale et al., 1994).

2.5 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Βραβεία Ποιότητας (Total Quality Management &
Quality Awards)

Για την υποστήριξη της εργασίας της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και µε σκοπό να δοθεί
έµπνευση και σε άλλες εταιρείες, ένας αριθµός βραβείων ποιότητας έχει θεσπιστεί τις τελευταίες
δεκαετίες. Η βάση αξιολόγησης αυτών των βραβείων βασίζεται σε µία σειρά κριτηρίων. Σε κάθε
κριτήριο υπάρχει ένας αριθµός ερωτήσεων που σχετίζονται µε τον κύκλο βελτίωσης της
ποιότητας:

v Πως µπορούµε να µάθουµε….(προσέγγιση)
v Σε ποιο βαθµό κάνουµε …….(ανάπτυξη)
v Τι είδους αποτελέσµατα µελετάµε …..(αποτελέσµατα)
v Με ποιον τρόπο βελτιώνονται τα ανωτέρω …(αξιολόγηση & βελτίωση)
Η εφαρµογή περιλαµβάνει τις απαντήσεις των ερωτήσεων και την ανάλυση τους. Οι ερωτήσεις
και η αξιολόγηση όλων των παραµέτρων βασίζεται στις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στο
παρακάτω σχήµα και έχουν αναφερθεί ανωτέρω:

Σχήµα 3. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας έτσι όπως παρουσιάστηκαν από τον
Bergman και Klefsjo το 1994.

29

Αν και τα µοντέλα, η δοµή των ερωτήσεων και οι βασικές αρχές διαφέρουν λίγο µεταξύ τους
µεταξύ των βραβείων ποιότητας, οι οµοιότητες είναι πολύ πιο ισχυρές από τις διαφορές (Klefsjo,
2003).

Α. Το Βραβείο Deming (The Deming Prize)

Το βραβείο Deming θεσπίστηκε το 1951 προς τιµήν του W. Edwards Deming λόγω της
συµβολής του στην ανάπτυξη της επιστήµης της ποιότητας στην Ιαπωνία. Το 1984 η επιτροπή του
βραβείου αποφάσισε να διαγωνιστούν και εταιρείες εκτός των συνόρων της Ιαπωνίας και θέσπισε
το «Το Βραβείο Deming για εταιρείες του Εξωτερικού» (The Deming Application Prize for
Oversea Cοmpanies) το οποίο διατέθηκε προς εφαρµογή το 1987. Παρακάτω αναφέρονται στο
σύνολό τους τα βραβεία Deming που υφίστανται ατή τη στιγµή:
v Το Βραβείο Deming (The Deming Application Prize)
v Το Βραβείο Deming για µικρές επιχειρήσεις (The Deming Application Prize for Small
Enterprise)
v Το Βραβείο Deming για τµήµατα (The Deming Application Prize for Division)
v Το Βραβείο Deming για κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο της επιχείρησης (The Deming
Prize for an Individual Person)
v Το Βραβείο Deming για επιχειρήσεις του εξωτερικού (The Deming Application Prize for
Oversea Companies)
Κάποιες από τις επιχειρήσεις που έλαβαν το Βραβείο Deming µετά το έτος 2000 είναι οι West,
i.e., Nippon Electric Co., Kawasaki Steel, Hitachi Ltd, Fuji Photo Film Ltd, Nissan Motor Co.,
Toyota Motor Co., Texas Instrument Japan Limited, Bridgestone Tire Company, Kansai Electric
Power Company και η Fuji Xerox Co. Μέχρι τώρα µόνο τρεις επιχειρήσεις εκτός Ιαπωνίας
κατάφεραν να λάβουν το βραβείο Deming για επιχειρήσεις του εξωτερικού. Μία είναι η εταιρεία
Florida Power & Light στις Ηνωµένες Πολιτείες, η οποία έλαβε το βραβείο το 1989 µετά από την
εφαρµογή ενός προγράµµατος ποιότητας που ξεκίνησε το 1981 µε το όνοµα QIP (quality
improvement process). Το πρόγραµµα αυτό περιγράφεται ως µία χωρίς τέλος διαδροµή
βασιζόµενη σε αρχές όπως η ικανοποίηση του πελάτη, στον κύκλο plan-do-study-act, στη
διοίκηση µε βάση γεγονότα και στο σεβασµό στους ανθρώπους. Η δεύτερη επιχείρηση που
βραβεύτηκε ήταν η Philips Taiwan η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικά είδη µε έδρα στο Taipei
και 8.200 εργαζόµενους. Η επιχείρηση αυτή εισήγαγε τις αρχές του Ελέγχου της Ολικής
Ποιότητας από την Ιαπωνία το 1985. Το τρίτο βραβείο το 1994 στην εταιρεία AT&T Powers
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Systems µε έδρα το Dallas του Τέξας η οποία είναι θυγατρική της AT&T Microelectronics. Όταν
η επιχείρηση έλαβε το βραβείο ο CEO Andrew Guarriello τόνισε ότι η εργασία µε βάση την
ποιότητα βασίζεται σε τρεις πρωτοπόρους που έχουν εργασθεί σε αυτή και ακούν στα ονόµατα
Walter Shewhart, Edwards Deming και Joseph Juran.
Ανάµεσα στους ανθρώπους που έχουν δεχτεί το ατοµικό βραβείο Deming είναι οι Kaoru
Ishikawa, Shigero Mizuno, Yoshio Kondo και ο Noriaki Kano (Klwfsjo, 2003).

Λίστα Ελέγχου του Βραβείου Deming
1. Πολιτική
2. Οργανισµός και η διοίκηση του
3. Εκπαίδευση και ∆ιάδοση
4. Συλλογή, διάδοση και χρήση της πληροφορίας σχετικά µε την ποιότητα
5. Ανάλυση
6. Τυποποίηση
7. Έλεγχος
8. ∆ιασφάλιση Ποιότητας
9. Αποτελέσµατα
10. Σχεδιασµός για το µέλλον

Β. Το Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige (The Malcolm Baldrige National Quality
Award)

Το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige θεσπίστηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωµένων
Πολιτειών Ronald Reagan τον Αύγουστο του 1987 και προάγει τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά:
επίγνωση της ποιότητας ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, κατανόηση των απαιτήσεων για
επίτευξη της τελειότητας σχετικά µε την ποιότητα, και κοινοποίηση της πληροφορίας και των
πλεονεκτηµάτων που προέρχονται από την επιτυχηµένη εφαρµογή στρατηγικών της ποιότητας
(The Malcolm Baldrige National Quality Award, NIST).
Το βραβείο ονοµάστηκε έτσι από τον Malcolm Baldrige, ο οποίος ήταν Γραµµατέας εµπορίου
από το 1981 έως το 1987. Θεωρείται ότι είχε εξαιρετική επίδραση στην βελτίωση και στην αύξηση
της παραγωγικότητας κατά την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων του στην κυβέρνηση. Το
βραβείο δίδεται σε πέντε κατηγορίες:
v Βιοµηχανία
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v Υπηρεσίες
v Μικρές επιχειρήσεις (όχι πάνω από 500 άτοµα)
v Εκπαίδευση (από το 1999)
v Υπηρεσίες Υγείας (από το 1999)
Επτά κατηγορίες κριτηρίων περιλαµβάνονται και βάσει αυτών αξιολογείται η στρατηγική
ποιότητας της επιχείρησης κατά την εφαρµογή µεθόδων βελτίωσης της ποιότητας:

Κριτήρια του Βραβείου Malcolm Baldrige

1. Ηγεσία
2. Πληροφορία και Ανάλυση
3. Στρατηγικός Σχεδιασµός Ποιότητας
4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοίκηση
5. ∆ιοίκηση της ∆ιαδικασίας Ποιότητας
6. Ποιότητα και Λειτουργικά Αποτελέσµατα
7. Εστίαση στον Πελάτη και Ικανοποίηση του Πελάτη

Όπως αναφέρει ο Jennett το βραβείο δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριµένο προϊόν ή
υπηρεσία ούτε αποτελεί οπισθογράφηση για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης. ∆ίνεται
σε εκείνες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν παγκόσµιας κλάσης συστήµατα για τη διοίκηση των
ανθρώπων και των διαδικασιών τους. Η ανώτερη διοίκηση παρέχει τη ώθηση για την δηµιουργία
των αξιών, των προσδοκιών, των στόχων, και των συστηµάτων µε σκοπό την καθοδήγηση και τη
διατήρηση της αναζήτησης της τελειότητας της ποιότητας ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
των πελατών και να βελτιωθεί η απόδοση της επιχείρησης. Η διοίκηση των διαδικασιών της
ποιότητας, η ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, ο στρατηγικός σχεδιασµός για
την ποιότητα, η πληροφορία και η ανάλυση παρέχουν ένα σύστηµα το οποίο αποτελεί τη βάση για
την ανάπτυξη άρτια καθορισµένων σχεδιασµένων διαδικασιών που οδηγούν στην ικανοποίηση
των πελατών και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της επιχειρηµατικής απόδοσης. Τα
λειτουργικά αποτελέσµατα και τα αποτελέσµατα της ποιότητας παρέχουν µία βάση δεδοµένων για
την µέτρηση της προόδου (Tummala & Tang, 1996).
Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα κριτήρια του Βραβείου ποιότητας Malcolm
Baldrige ως ένα προσχέδιο πάνω στο οποίο θα επιτεύξουν την βελτίωση της ποιότητας στο σηµείο
που θα είναι όσο το δυνατόν ανταγωνιστικές στην αγορά που απευθύνονται, χωρίς να
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διαγωνίζονται για το βραβείο. Επιπροσθέτως, όπως τόνισε ο Reimann (1989), το βραβείο µπορεί
να προσαρµοστεί στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισµού. Όπως αναφέρει ο Garvin (1991), το
βραβείο Malcolm Baldrige όχι µόνο κωδικοποιεί τις αρχές της διοίκησης της ποιότητας σε καθαρή
και προσβάσιµη γλώσσα, αλλά παρέχει στις επιχειρήσεις µία κατανοητή δοµή πάνω στην οποία
µπορούν να εκτιµήσουν την πρόοδο τους.

Σχήµα 5. Το µοντέλο του βραβείου Malcolm Baldrige (πηγή : Baldrige, 2006)

Γ. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (The European Quality Award)

To 1992, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη ∆ιοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for
Quality Management, EFQM) µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ποιότητας
(European Organization for Quality, EOQ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)
καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (The European Quality Award). Η θέσπισή του είχε
σαν σκοπό να επιταχύνει την αποδοχή της ποιότητας ως στρατηγική για παγκόσµιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, να τονώσει και να αξιολογήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βελτίωσης της
ποιότητας και να αναγνωρίσει εκείνες τις επιχειρήσεις της ∆υτικής Ευρώπης οι οποίες
παρουσιάζουν τελειοποίηση της διοίκησης της ποιότητας όπως και της διαδικασίας τους για
συνεχή βελτίωση (EFQM, 1993).
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Κριτήρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας
1. Ηγεσία
2. Πολιτική και Στρατηγική
3. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
4. Πόροι
5. ∆ιαδικασίες
6. Ικανοποίηση των Πελατών
7. Ικανοποίηση Εργαζοµένων
8. Επίδραση στην Κοινωνία
9. Αποτελέσµατα της επιχείρησης

Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας περιγράφουν τις διαδικασίες και τους
ανθρώπους συµπεριλαµβανοµένου της ηγεσίας, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, την
πολιτική και στρατηγική, τους πόρους και τις διαδικασίες ως καταλύτες που θα βοηθήσουν στην
πραγµατοποίηση των αποτελεσµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν την ικανοποίηση των πελατών,
την ικανοποίηση των εργαζοµένων και την επίδραση στην κοινωνία.
Σήµερα το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας απαριθµεί γύρω στα 700 µέλη. Εκείνες οι
επιχειρήσεις που κατέχουν το βραβείο µπορούν να διατηρήσουν το τίτλο για έναν χρόνο. Οι
βραβευµένοι συνήθως µοιράζονται την εµπειρία και τη γνώση τους σε συνέδρια που
διοργανώνονται από το EFQM (Dale, 2003) .

Σχήµα 5. Το µοντέλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. (Πηγή EFQM)
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2.6 Σύγκριση των Βραβείων Malcolm Baldrige και Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (Malcolm
Baldrige National Quality Award VS European Quality Award)

Πριν επιτελεστεί η σύγκριση των δύο βραβείων, θα πρέπει να αναφερθούν κάποιες κριτικές που
έχουν δηµοσιευθεί εναντίον του βραβείου Malcolm Baldrige. Κάτι τέτοιο αποσκοπεί στην
καλύτερη κατανόηση της σύγκρισης µεταξύ των δύο βραβείων. Το βραβείο Malcolm Baldrige τις
εξής ελλείψεις (Garvin, 1991):
v απαιτεί τεράστια ποσά για την εφαρµογή και προετοιµασία των επισκέψεων, προκαλώντας
το ερώτηµα εάν το βραβείο Malcolm Baldrige «µπορεί να αγοραστεί;»
v δεν αντανακλά καθόλου την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγει η
επιχείρηση.
v αποτυγχάνει στο να προβλέψει την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική επιτυχία της
επιχείρησης.
Παρ’ όλες τις ελλείψεις, οι οποίες φαίνονται εύλογες, οι επικρίσεις αυτές όπως αναφέρει o
Garvin (1991) αντανακλούν βαθύτερες παρεξηγήσεις. Καταρχάς, κάποιοι από τους βραβευµένους
του Malcolm Baldrige (όπως η Xerox) που ξόδεψαν πολλά χρήµατα δεν το έκαναν για «να φέρουν
κάποιο βραβείο» αλλά επένδυσαν ώστε να δηµιουργηθούν µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις για την
ανάπτυξη νέων στόχων στην ποιότητα και την εφαρµογή κατάλληλων στρατηγικών βελτίωσης της
ποιότητας. Επιπλέον, καµία επιχείρηση δεν µπορεί να αγοράσει ένα σύστηµα ή διαδικασία για την
επίτευξη της τελειοποίησης σχετικά µε την ποιότητα και για αυτό το λόγο να κερδίσει το βραβείο.
Σύµφωνα µε τον Peterson, CEO της Ford Motor Company, «αγοράζοντας λύσεις από το ράφι ή
πιέζοντας την επιχείρηση να προσαρµοστεί στα κριτήρια αποτελούν µορφές αυτεξαπάτησης και
κακής διοίκησης». Επιπροσθέτως, η µελέτη που διεξήχθηκε από το GAO είχε ως συµπέρασµα ότι
δεν υπάρχει «βιβλίο συνταγών» για την εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας. Οι 20
επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην µελέτη εφαρµόζουν διαφορετικές πρακτικές και τεχνικές.
Κατά δεύτερον το βραβείο Malcolm Baldrige δεν σχεδιάστηκε για να επιβραβεύσει την
ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών µόνο. Κρίνοντας από τα επτά κριτήρια του βραβείου
το ένα τέταρτο αναφέρεται στην ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα τρία τέταρτα των
κριτηρίων αναφέρονται σε άλλα σηµαντικά ζητήµατα όπως τη διοίκηση των συστηµάτων, τις
διαδικασίες και το σχεδιασµό.
Αποτελεί επίσης παρανόηση να επικρίνεται το βραβείο Malcolm Baldrige σχετικά µε την
ικανότητα πρόβλεψης της οικονοµικής επιτυχίας της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που κέρδισαν το
βραβείο µπορεί να µη παρουσίασαν εξαιρετική οικονοµική απόδοση η οποία όµως οφείλεται σε
άλλους λόγους, όπως προβλήµατα στο σχεδιασµό (Motorola), µειωµένη ζήτηση (Cadillac) ή άλλα
35

σχετικά προβλήµατα (Federal Express) (Rao & Tang, 1996). Όπως τόνισε ο Garvin (1991) το να
κερδίσει µία επιχείρηση το βραβείο Malcolm Baldrige δεν επαρκεί για την επίτευξη της
οικονοµικής απόδοσης. Οι βραβευµένες επιχειρήσεις είναι το ίδιο τρωτές µε άλλες επιχειρήσεις σε
θέµατα όπως η οικονοµική ύφεση και αλλαγές στην τεχνολογία ή στις συνθήκες της αγοράς.
Παρόλα αυτά, είναι πολύ καλύτερα τοποθετηµένες να επανακάµψουν όταν οι συνθήκες γίνουν πιο
ευνοϊκές. Για το λόγο αυτό ένα βραβείο ποιότητας µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό παράγοντα
πρόβλεψης για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της επιχείρησης.
Συγκρίνοντας τώρα τα δύο βραβεία (Malcolm Baldrige National Quality Award και European
Quality Award) παρατηρούµε ότι και τα δύο βασίζονται σε συγκεκριµένα σηµεία. Συγκλίνουν
εξαιρετικά στη βαρύτητα που δίνουν στην ικανοποίηση του πελάτη. Τα αποτελέσµατα ποιότητας
και λειτουργικότητας του Malcolm Baldrige και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης του
Ευρωπαϊκού βραβείου κατέχουν τη δεύτερη σε βαρύτητα κατηγορία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
τα αποτελέσµατα της επιχείρησης περιλαµβάνουν οικονοµικές µετρήσεις όπως κέρδη,
ρευστότητα, χρηµατικές ροές, και µερίσµατα µετόχων. Από τη άλλη πλευρά το βραβείο Malcolm
Baldrige δεν περιλαµβάνει την οικονοµική απόδοση της επιχείρησης στα κριτήριά του. Όπως
τόνισε ένας από τους κριτές του βραβείου η οικονοµική απόδοση δεν αφορά το Malcolm Baldrige.
Εάν περιλαµβανόταν θα επισκίαζε τα αποτελέσµατα της ποιότητας και λειτουργικότητας που
έχουν παρατηρηθεί ως αποτέλεσµα της στρατηγικής βελτίωσης της ποιότητα που εφαρµόζει η
επιχείρηση.
Το Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας εξετάζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τις
στρατηγικές διοίκησης σε δύο ξεχωριστά κριτήρια όπως τη διοίκηση των εργαζοµένων και τη
ικανοποίηση του προσωπικού, γεγονός που αντιµετωπίζεται από το βραβείο Malcolm Baldrige
συνολικά σε ένα κριτήριο. Τοιουτοτρόπως, η ανάπτυξη και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού
λαµβάνει την τρίτη θέση σε βαρύτητα και στα δύο βραβεία. Το κριτήριο που αφορά τις
διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας και το κριτήριο της διοίκησης της διαδικασίας
ποιότητας του βραβείου Malcolm Baldrige κατέχουν την τέταρτη θέση σε βαρύτητα και στα δύο
βραβεία. Η ηγεσία και οι πόροι στο Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας ή η ανάλυση των
πληροφοριών στο Malcolm Baldrige και η πολιτική και στρατηγική (Ευρωπαϊκό βραβείο
Ποιότητας) καθώς και η στρατηγική σχεδιασµού της ποιότητας (Malcolm Baldrige) κατέχουν την
πέµπτη, έκτη και έβδοµη σειρά κατάταξης µε βάση τη βαρύτητα βαθµολόγησης στα δύο βραβεία.
Επιπροσθέτως µε τα ανωτέρω θα πρέπει να σηµειωθεί το βραβείο Malcolm Baldrige δεν
εξετάζει το κριτήριο του αντίκτυπου στην κοινωνία, κριτήριο που συµπεριλαµβάνεται στο
Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας. Το βραβείο Malcolm Baldrige περιλαµβάνει παρόµοιες πτυχές
όπως ηθική των επιχειρήσεων, δηµόσια υγεία και ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και
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διαχείριση αποβλήτων στο κριτήριο της ηγεσίας, αλλά το Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας µε το να
τοποθετεί την επίδραση στην κοινωνία ως ένατο κριτήριο καλύπτει περισσότερα σηµεία όπως την
εξοικονόµηση των παγκοσµίων πόρων, την συµµετοχή της επιχείρησης στην κοινωνία που
δραστηριοποιείται σε όρους φιλανθρωπίας, την εκπαίδευση, τα σπορ κ.α. (Rao & Tang, 1996).

2.7 Βραβεία Ποιότητας και Αυτό – Αξιολόγηση (Quality Awards and Self - Assessment)

Τα διάφορα βραβεία ποιότητας και τα κριτήρια τους έχουν ένα και µοναδικό σκοπό: το να
αναγνωρίζουν επιτυχηµένους οργανισµούς, αλλά ακόµη πιο σηµαντικός σκοπός τους είναι το να
παρακινήσουν τους οργανισµούς να εργασθούν µε βάση τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας µε συστηµατικό τρόπο χρησιµοποιώντας τα κριτήρια των βραβείων ως αυτό –
αξιολόγηση.
Η Αυτό – Αξιολόγηση είναι µια µεθοδολογία που σκοπεύει στο να µετρά το πόσο καλά οι
βασικές αξίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, συµµετέχουν στην
κουλτούρα της επιχείρησης και το κατά πόσο η εργασία µε τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι
συστηµατική και κατανοητή.
Η Αυτό – Αξιολόγηση περιλαµβάνει τέσσερις φάσεις. Καταρχάς ο σχεδιασµός της εργασίας
που αφορά την αυτό – αξιολόγηση. Κατά δεύτερον, η περιγραφή του πως επιτελείται σήµερα η
κάθε εργασία – ένας χάρτης των σηµερινών εργασιών. Η περιγραφή αυτή στη συνέχεια αναλύεται
και διαπιστώνονται τα δυνατά σηµεία και οι πιθανότητες βελτίωσης. Από την ανάλυση αυτή
στοιχειοθετείται ένα σχέδιο δράσης για βελτίωση της κάθε εργασίας. Το σχέδιο δράσης αυτό
αποτελεί τη βάση για ενός ακόµα κατανοητότερου επιχειρηµατικού σχεδίου µε σκοπό την
αποφυγή του ενδεχόµενου η βελτίωση των εργασιών να είναι κάτι αποµονωµένο από τις άλλες
δραστηριότητες της επιχείρησης.
Πριν ξεκινήσει κανείς µε την αυτό - αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει προετοιµασία. Μέσα σε
άλλες κινήσεις θα πρέπει να συζητηθεί το γιατί επιτελείται µία εργασία και το πώς θα έπρεπε να
επιτελείται. Είναι επίσης σηµαντικό το να γίνει γνωστό το αποτέλεσµα της παραπάνω διεργασίας
σε όλο τον οργανισµό.
Κάποια από τα βήµατα αυτό – αξιολόγησης µπορεί να είναι:
v ∆ηµιουργία µιας κοινής εικόνας για το πώς διενεργούνται οι εργασίας σήµερα.
v ∆ηµιουργία µιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας
v ∆ηµιουργία µιας βάσης για βελτίωση των εργασιών
v ∆ηµιουργία δέσµευσης προς τον οργανισµό
v Εισαγωγή µιας συστηµατικής µεθόδου βελτίωσης της ποιότητας.
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Το πώς θα πρέπει να διενεργείται η κάθε εργασία εξαρτάται από το ποιες αξίες πρέπει να
υποστηριχθούν και από το λόγο που θα πρέπει να γίνει πάνω σε αυτή. Εάν, για παράδειγµα, θα
πρέπει να υποστηριχθεί η αξία «της δέσµευσης όλων» είναι σηµαντικό για τους εργαζοµένους να
τους δοθεί η δυνατότητα συµµετοχής τους στις εργασίες. Σε µια µικρή επιχείρηση µπορεί να
εµπλέκεται όλο το προσωπικό στις διάφορες εργασίες. Σε µία µεγάλη επιχείρηση τουλάχιστον
ένας εργαζόµενος από κάθε τµήµα θα πρέπει να συµµετέχει. Εµπλέκοντας τους εργαζόµενους
στην εργασία της εφαρµογής των αρχών της ποιότητας δηµιουργείται µία κοινή εικόνα για το πώς
διενεργούνται οι εργασίες σήµερα, αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι δηµιουργείται µία κοινή
γλώσσα επικοινωνίας. Με σκοπό τη δηµιουργία αξιόπιστων αποτελεσµάτων είναι σηµαντικό να
διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί να είναι πραγµατικά και πλήρη εµπιστοσύνης
και ότι η περιγραφή των εργασιών επιδεικνύει το «πως δουλεύουµε σήµερα» και όχι το «πως
δουλεύαµε πριν» ή το «πως θα θέλαµε να δουλεύουµε». Για το λόγο αυτό, η διαδικασία αυτό –
αξιολόγησης δε θα πρέπει να διαρκέσει πάρα πολύ. Πιο ειδικά, για µία µικρή επιχείρηση µε
περιορισµένους πόρους είναι σοφό να ξεκινήσει µε χαµηλότερους στόχους.
Όταν η περιγραφή είναι έτοιµη θα πρέπει να αναλυθεί και να αξιολογηθεί. Η ανάλυση αυτή
µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Όπως και να πραγµατοποιηθεί θα πρέπει να οδηγεί σε ένα
έγγραφο που θα παρουσιάζονται τα δυνατά σηµεία και τα περιθώρια βελτίωσης στις περιοχές που
έχουν µελετηθεί (Klefsjo, 2003).

Σχήµα 6. Αυτό – Αξιολόγηση Πηγή: Klefsjo, 2003
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ
ΜΙΚΡΟ – ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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3. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Μικρό – Μεσαίες Επιχειρήσεις
(Total Quality Management in SMEs)
3.1 Περιγραφή Περιβάλλοντος (Environment Designation)

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η αλληλοδιείσδυση των οικονοµιών, και η αλληλεξάρτηση
των οικονοµικών παραγόντων, επαναπροσδιορίζουν το διεθνές και εγχώριο οικονοµικό
περιβάλλον. Οι θεµελιώδεις αυτές αλλαγές παρακινούν τους οργανισµούς να επανεξετάσουν και
να προσαρµόσουν τις ανταγωνιστικές στρατηγικές τους. Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν
αποκλείονται από τις παραπάνω πιέσεις. Σύµφωνα µε τους Drihlon et al (1993) είναι επιτακτική
ανάγκη για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Με
σκοπό την επιβίωση και την ευηµερία τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηµιουργήσουν
µηχανισµούς που θα τους επιτρέπουν να ασκήσουν συνειδητή και σταθερή προσπάθεια ώστε να
βελτιώνουν συνεχώς όλες τις πτυχές των λειτουργιών τους. Η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης θα
πρέπει να υφίσταται σε συνδυασµό µε την έντονη επίγνωση των αλλαγών στις απαιτήσεις των
πελατών. Στο συνεχώς και πιο ανταγωνιστικό πεδίο της αγοράς οι επιχειρήσεις µε κουλτούρα που
εµποτίζεται από τη συνεχή βελτίωση και µε εξωτερική εστίαση είναι πιο πιθανόν να επιβιώσουν
και να ευηµερήσουν. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός καταλύτης
σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό το γεγονός εξηγεί γιατί το περιεχόµενο της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας έχει κατακτήσει την προσοχή τόσο του εµπορίου και της βιοµηχανίας όσο των
πολιτικών και ακαδηµαϊκών (Ghobadian & Gallear, 1995).
.

Τα δηµοσιευµένα στοιχεία υποστηρίζουν την υπόθεση ότι εστιάζοντας η επιχείρηση στην

ποιότητα µπορεί να αυξήσει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς και την αποδοτικότητα της. Οι Phillips
et al. (1983) έδειξαν ότι η ποιότητα που λαµβάνει ο πελάτης και η αποδοτικότητα της επιχείρησης
είναι θετικά συσχετισµένες µεταβλητές. Το γεγονός αυτό τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι
µακροπρόθεσµα η ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας επιχείρησης που δέχονται οι
πελάτες σχετικά µε αυτή των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αποτελεί το πιο σηµαντικό
παράγοντα που καθορίζει την απόδοση. Η ποιότητα ενισχύει την απόδοση µε δύο τρόπους.
Βραχυπρόθεσµα, η ανώτερη ποιότητα επιφέρει αύξηση της αποδοτικότητας (κέρδος) µέσω της
αυξηµένης τιµής. Μακροπρόθεσµα, η ανώτερη ή η βελτιωµένη ποιότητα θα πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου της αγοράς της επιχείρησης. Υψηλότερα επίπεδα
παραγωγής οδηγούν στην βελτίωση των οικονοµιών κλίµακας, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη
µείωση του λειτουργικού κόστους.
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Επιπροσθέτως και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τον σύνδεσµο ανάµεσα στην ανώτερη
ποιότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγµα η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου
στο συµβουλευτικό της έγγραφο µε τίτλο «Μία Εθνική Στρατηγική για την Ποιότητα» (1978)
κατέγραψε ότι η ποιότητα είναι ο πιο µη τιµολογούµενος καθοριστικός παράγοντας της
ανταγωνιστικότητας. Μια δηµοσίευση του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας της αγγλικής
κυβέρνησης (1988) αναφέρει ότι η µάχη για την επιβίωση των επιχειρήσεων κρίνεται από το όπλο
της ποιότητας. Για τη βελτίωση της ποιότητας και κατ’ επέκταση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος, η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών µέσω ενός νοµοσχεδίου του Κογκρέσου
εισήγαγε το βραβείο Baldrige. Κατά παρόµοιο τρόπο καθιερώθηκαν τα βραβεία Ευρωπαϊκής
Ποιότητας και Αγγλικό Βραβείο Ποιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις (λιγότερο από 500 άτοµα) κυριαρχούν στην βιοµηχανική και
εµπορική υποδοµή της οικονοµίας των χωρών, για παράδειγµα στο Ηνωµένο Βασίλειο το 93%
των επιχειρήσεων διαθέτουν λιγότερους από 500 εργαζοµένους και το 60% των επιχειρήσεων
λιγότερους από 100. Αποτελούν την κύρια πηγή απασχόλησης. Για παράδειγµα, οι µικρό –
µεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 47% του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας. Οι
πολύ µικρές επιχειρήσεις (λιγότερα από 10 άτοµα) και οι µικρές (10 - 99 άτοµα) µοιράζονται την
ίδια θέση στην κατανοµή των πωλήσεων µε τις µεσαίες επιχειρήσεις (100 – 499 άτοµα). Όλες µαζί
αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών πωλήσεων σε όλους τους τοµείς.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθµός των επιχειρήσεων εκτιµάται να ανέρχεται στα 13.4
εκατοµµύρια, οι οποίες απασχολούν 92.4 εκατοµµύρια εργαζοµένους. Οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν το 8.6% όλων των επιχειρήσεων. Στη βιοµηχανία αντιπροσωπεύουν το
16.9% των βιοµηχανιών, ενώ στον τοµέα των υπηρεσιών το 6.9% όλων των επιχειρήσεων που
προσφέρουν υπηρεσίες. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 91.4% όλων των
επιχειρήσεων, το 82.7% των βιοµηχανιών, και το 93.8% των επιχειρήσεων που προσφέρουν
υπηρεσίες.

3.2 ∆ιαφορές µεταξύ Μικρό – Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Differences between
SMEs and Large Organizations)

Συνήθως η βιβλιογραφία περιγράφει την εφαρµογή των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
σε µεγάλους οργανισµούς. (Moreno – Luzon, 1993). Οι ιδέες που αναπτύχθηκαν από τους guru
της αρχικά σχεδιάστηκαν να καλύψουν τις ανάγκες µεγάλων οργανισµών και πολυεθνικών
(Ghobadian and Speller, 1994). Επιπλέον, οι αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
παρουσιάστηκαν σε βίντεο, σεµινάρια και βιβλία τα οποία ήταν συντονισµένα µε τις ανάγκες
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περισσότερο των µεγάλων οργανισµών παρά των µικρό – µεσαίων (Henricks, 1992). Η προσοχή
που δόθηκε στους µεγάλους οργανισµούς είναι κατανοητή διότι αυτοί οι οργανισµοί είναι
παραδοσιακά υπεύθυνοι για τη διάδοση των αξιών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το
περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας δε θα είχε σηµασία εάν οι
µεγάλες και µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις παρουσίαζαν παρεµφερή χαρακτηριστικά. Στην πράξη,
υφίστανται αρκετά σηµαντικές διαφορές στη δοµή τους. Οι διαφορές αυτές µπορούν να
επηρεάσουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι Welsh και
White (1981) συνοπτικά άθροισαν αυτά τα σηµεία λέγοντας ότι η µικρή επιχείρηση δεν είναι µια
«µικρή» µεγάλη επιχείρηση. ∆ιαφορές υφίστανται στην δοµή, στην πολιτική δηµιουργίας των
διαδικασιών, τη χρήση των πόρων.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι συνήθως γραφειοκρατικές και βασίζονται στην τυπικότητα της
συµπεριφοράς ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία.. Έτσι, στους γραφειοκρατικούς οργανισµούς τα
επίπεδα της εξειδίκευσης, της τυποποίησης και της τυπικότητας είναι αρκετά υψηλά. Οι µικρό µεσαίες επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά φαίνεται να είναι πιο οργανικές. Το εξέχον
χαρακτηριστικό ενός τέτοιου οργανισµού είναι η απουσία τυποποίησης και η επικράτηση χαλαρών
και ανεπίσηµων εργασιακών σχέσεων. Οι Burns και Stalker (1966) έδειξαν ότι οι γραφειοκρατικές
δοµές δουλεύουν καλά για τους οργανισµούς που λειτουργούν σε µία σταθερή κατάσταση άλλα
όχι τόσο καλά για ένα δυναµικό περιβάλλον όπου το κλειδί για την επιβίωση είναι η καινοτοµία ή
η ευελιξία να υιοθετηθεί µία νέα κατάσταση.
Οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να λειτουργήσουν κανονικά µε έναν επικεφαλή στην
στρατηγική κορυφή. Στις µεγάλες επιχειρήσεις, η τµηµατοποίηση των λειτουργιών και του
εργατικού δυναµικού έχουν ως αποτέλεσµα την ιεραρχία της εξουσίας. Για το λόγο αυτό
υπάρχουν πολλά επίπεδα διοίκησης µεταξύ εκείνων που καθορίζουν τη στρατηγική και αυτών που
την εφαρµόζουν. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα υψηλόβαθµα στελέχη είναι αρκετά αποµακρυσµένα
από τα σηµεία εκτέλεσης των εργασιών. Η ανωτέρω διαπίστωση έχει ως απόρροια ότι τα ανώτερα
στελέχη στερούνται βαθιά κατανόηση των λειτουργικών ζητηµάτων, των διαδικασιών, των
αναγκών των πελατών και των δυσκολιών που σχετίζονται µε την ποιότητα, εκτός και αν
αποφασίσουν να παρατηρήσουν και να έχουν οι ίδιοι εµπειρία από το σηµείο εκτέλεσης των
εργασιών. Επιπλέον τα ανώτερα στελέχη έχουν έλλειψη διορατικότητας και αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στο να οργανωθεί η επικοινωνία εντός της επιχείρησης, µε παράλληλη δυσκολία να
ασκήσουν ηγεσία µέσω παραδειγµάτων.
Η επίπεδη δοµή των µικρό – µεσαίων επιχειρήσεων και οι λιγότερες διασυνδέσεις µεταξύ των
τµηµάτων έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πιο ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας
(Younger, 1990). Η έλλειψη µιας εκτεταµένης ιεραρχίας προσφέρει την ευκαιρία στην ανώτερη
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διοίκηση να χτίσει δυνατές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους εργαζοµένους, αλλά από την άλλη
αυξάνει και τη δυνατότητα έντονων συγκρούσεων.
Η επικρατούσα κουλτούρα στις µικρό – µεσαίες και στις µεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να είναι
διαφορετική εξαιτίας των διαφορετικών δραστηριοτήτων, της γεωγραφικής εξάπλωσης, του
υποβάθρου των εργαζοµένων, της ηλικίας της επιχείρησης και του ενδεχοµένου προβαδίσµατος. Η
κουλτούρα µπορεί να οριστεί µε βάση τις νόρµες, τις αξίες και τα ανεπίσηµα πιστεύω των
ανθρώπων ενός οργανισµού. Η επικρατούσα κουλτούρα δίνει ώθηση σε συγκεκριµένες
αποφάσεις, πολιτικές και δράσεις. Η κουλτούρα, αν και ιδιαίτερα ανεπίσηµη και µη εµφανώς
αντιληπτή, υποδεικνύει ποιες δραστηριότητες ή συµπεριφορές είναι απαραίτητες ώστε να γίνει
επιτυχηµένη η επιχείρηση. Η εκπαίδευση, η συµµετοχή των εργαζοµένων σε προγράµµατα, η
επανεξέταση των διαδικασιών, οι πολιτικές, η προσαρµογή της αξιολόγησης, το σύστηµα αµοιβών
και η συµπεριφορά της ανώτερης διοίκησης µπορούν να επηρεάσουν την κουλτούρα µιας
επιχείρησης.
Η αξιολόγηση, αµοιβή και η διαδικασία αναφοράς είναι πιο απλές διαδικασίες στην περίπτωση
των µικρό – µεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, είναι πιο απλό το να συνδεθεί η συµπεριφορά
µε την αµοιβή. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη µιας µικρό – µεσαίας επιχείρησης είναι
υπεύθυνα για πολλές πλευρές της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και για τη λήψη πολλών
αποφάσεων. Η διαδικασία σχεδιασµού δεν είναι επίσηµη και η διαλειτουργική του υπόσταση
έγκειται να αντιµετωπιστεί από µεµονωµένα µυαλά. Το εύρος της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του
προσωπικού είναι περιορισµένο και ανεπίσηµο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο µικρότερο αριθµό
προσωπικού, στις ευρύτερες αρµοδιότητές του, στην έλλειψη ειδικών εντός της επιχείρησης και σε
οικονοµικούς περιορισµούς (Ghobadian και Gallear, 1996).

3.3 Πλεονεκτήµατα Εφαρµογής της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Μικρό – Μεσαίες
Επιχειρήσεις (Advantages of TQM Implementation in SMEs)

1. Οµόφωνα συµφωνείται ότι η ορατή ηγεσία από την κορυφή της επιχείρησης είναι
απαραίτητη για την επιτυχηµένη εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι µικρό –
µεσαίες επιχειρήσεις έχουν συγκεκριµένο πλεονέκτηµα σε αυτή τη περίπτωση διότι υπό
κανονικές συνθήκες ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µιας µικρό – µεσαίας επιχείρησης διαθέτει
υψηλό βαθµό διορατικότητας και µπορεί να δώσει έµφαση στην σηµασία της ποιότητας. Σε
κάποιο µεγάλο οργανισµό µπορεί να µην υπάρχει ο ίδιος βαθµός προθυµίας από την
ανώτερη διοίκηση.
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2. Οι οµάδες βελτίωσης, ο ακρογωνιαίος λίθος της εισαγωγής της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας, είναι περισσότερο εµφανείς στις µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό,
το επίπεδο της δέσµευσης και της υποστήριξης που δηµιουργείται από την οµάδα βελτίωσης
µπορεί να επηρεάσει άµεσα και έµµεσα την κουλτούρα του οργανισµού, πράγµα που
αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχηµένη εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας.
3. Η εξωτερική εστίαση σηµαίνει ότι σε ένα περιβάλλον που εφαρµόζεται η ∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας, κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να έχει γνώση των αναγκών του πελάτη. Στις µικρό
– µεσαίες επιχειρήσεις οι εργαζόµενοι τείνουν να είναι πιο κοντά στα προϊόντα και τους
πελάτες της επιχείρησης τους, έχοντας µία αυξηµένη αίσθηση ευθύνης (Ghobadian και
Gallear, 1996).
4. Οι µικρότερες εταιρείες έχουν µία φυσική τάση για διαλειτουργική εκπαίδευση διότι
διαθέτουν λιγότερα επίπεδα διοίκησης και µικρότερο αριθµό εργαζοµένων. Έχοντας
λιγότερους ανθρώπους να επιστρατεύσουν, η αλλαγή µπορεί να έρθει γρήγορα διότι δεν
απαιτείται µεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθούν άτοµα από διαφορετικές οµάδες ώστε να
ξεκινήσει η αλλαγή τους (Axland, 1992).
5. Είναι ευκολότερο για τις µικρότερες επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν την ατµόσφαιρα που
ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη, να δείξουν στους εργαζοµένους τους πως η κάθε
εργασία προσαρµόζεται και συµβάλλει στους στόχους και να τους ενθαρρύνουν ώστε να
εκφράσουν τις ιδέες (Penzer, 1991).
6. Σε µια µικρή επιχείρηση, οι εργαζόµενοι συνήθως έχουν µία πού καλή ιδέα σχετικά µε την
ολική αποδοτικότητα της επιχείρησης και είναι δεσµευµένοι στην προσπάθειά τους για τη
βελτίωση της επιχείρησης διότι ξέρουν ότι τους επηρεάζει άµεσα (Penzer, 1991).
7. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απλούστερες στις µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις διότι
υπάρχουν λιγότερα επίπεδα διοίκησης. Η επικοινωνία και ο συντονισµός του προσωπικού
είναι ευκολότερος διότι η γραφειοκρατία είναι περιορισµένη σε σχέση µε τις µεγάλες
επιχειρήσεις(Axland, 1992). Τα στελέχη γραµµής και τα στελέχη του προσωπικού έχουν
καλύτερη πρόσβάση τόσο µεταξύ του όσο και στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Για το λόγο
αυτό οι διαλειτουργικές δραστηριότητες είναι ευκολότερο να οργανωθούν (Ghobadian και
Gallear, 1996).
8. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι µεγαλύτερη στις µεγάλες επιχειρήσεις από ότι στις
µικρότερες. Υφίσταται ένας αριθµός παραγόντων που συνδράµουν σε αυτό το φαινόµενο
στις µεγάλες επιχειρήσεις: ο αριθµός πολλών οµάδων που έχουν συγκεκριµένα συµφέροντα,
η κυριαρχία της στάσης ότι ο κάθε εργαζόµενος αισθάνεται ότι ανήκει στο τµήµα του και
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όχι στην επιχείρηση, η παρουσία πολλών ειδών κουλτούρας και η αίσθηση αδράνειας, η
ύπαρξη υψηλού βαθµού τυπικότητας και προτυποποίησης, ο ασαφής αριθµός των
εργαζοµένων που εµπλέκονται σε κάθε διαδικασία, δυσκολίες στην επικοινωνία και τέλος ο
έντονος συνδικαλισµός (Ghobadian και Gallear, 1996).
9. Η επιτυχηµένη εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολκής Ποιότητας βασίζεται στην επίγνωση της
ποιότητας από όλο το εύρος της επιχείρησης. Στους µεγάλους οργανισµούς οι εσωτερικοί
καταλύτες είναι πιο πολλοί. Η πιθανότητα οι εσωτερικοί καταλύτες να χάσουν το
ενδιαφέρον τους ή τη συγκέντρωση τους στις προτεραιότητες που θεωρούνται
σηµαντικότερες αποτελεί καθοριστικότερο κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας στους µεγάλους
οργανισµούς (Ghobadian και Gallear, 1996).
10. Η λειτουργική ολοκλήρωση είναι ευκολότερο να επιτευχθεί στις µικρό – µεσαίες
επιχειρήσεις (Ghobadian και Gallear, 1996).

3.4 Μειονεκτήµατα Εφαρµογής της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Μικρό – Μεσαίες
Επιχειρήσεις (Disadvantages of TQM Implementation in SMEs)

1. Στις πολύ µικρές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης ή η εξέχουσα διοικητική προσωπικότητα
πολλές φορές κυριαρχεί στην κουλτούρα της επιχείρησης (Younger, 1990). Λίγοι
ιδιοκτήτες κατέχουν τυπική εκπαίδευση πάνω στη διοίκηση. Το γεγονός αυτό µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα την µη ευελιξία και την ακαµψία σχετικά µε την προοπτική της
τωρινής κατάστασης.
2. Ο µικρός αριθµός µελών της οµάδας διοίκησης σηµαίνει ότι α µεµονωµένα άτοµα είναι
συνήθως υπεύθυνα για διάφορες λειτουργίες εντός της επιχείρησης µε περιορισµένη
ανατροφοδότηση πληροφοριών. Συχνά είναι απασχοληµένα µε τις καθηµερινές εργασίες
της επιχείρησης έτσι ώστε να υπερισχύει η πραγµατοποίηση των βραχυχρόνιων και όχι των
µακροπρόθεσµων στόχων (Younger, 1990).
3. Ένα µικρό µέρος του προσωπικού που µπορεί να είναι µη παρακινούµενο ή µη δεσµευµένο
στους στόχους της ποιότητας ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσµα. Και αυτό συµβαίνει
γιατί σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι των µικρό – µεσαίων επιχειρήσεων έρχονται σε επαφή µε
τους πελάτες. Για το λόγο αυτό, η υγεία της επιχείρησης εξαρτάται από την παρακίνηση
όλων των εργαζοµένων για την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν (Penzer,
1991).
4. Η επίπεδη δοµή των µικρό – µεσαίων επιχειρήσεων δηµιουργεί στους εργαζοµένους
σύγχυση και απογοήτευση διότι τους είναι δύσκολο να κατανοήσουν τους στόχους
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σταδιοδροµίας τους. Για το λόγο αυτό οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να
απασχολήσουν υψηλών ικανοτήτων προσωπικό και ακόµη πιο δύσκολο να το διατηρήσουν
(Ghobadian και Gallear, 1996).
5. Οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις συνήθως δέχονται πιέσεις να πετύχουν εγγραφή σε κάποιο
αναγνωρισµένο σύστηµα ποιότητας (Anon., 1993). Η κάλυψη των απαιτήσεων αυτών των
προτύπων µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα για µια µικρή επιχείρηση. Θα πρέπει να
υπάρχει η κατάλληλη παρακίνηση από τη διοίκηση ώστε η επιχείρηση τα εκτιµήσει, να
πραγµατοποιήσει και να εφαρµόσει τις απαιτήσεις των κριτηρίων του προτύπου.
Επιπρόσθετα, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαθέτει ή να αγοράσει τις
τεχνικές µεθόδους που απαιτούνται και το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό (Deshpande,
Dusting και Younger, 1986).
6. Η σπανιότητα των πόρων, υπό την ευρεία έννοια, είναι το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα των
µικρό – µεσαίων επιχειρήσεων. Οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις έχουν έλλειψη από
εξειδικευµένη γνώση, ανεπαρκή εξωτερική πληροφόρηση στο ποια πρέπει να είναι η βάση
των αποφάσεων και έλλειψη κεφαλαίου. Παρά το ανωτέρω, ο πιο σπάνιος πόρος είναι ο
χρόνος ης διοίκησης. Για να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας, η
διοίκηση θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο σε αυτό το έργο (Moreno – Luzon, 1993).
7. Η έλλειψη χρόνου και προσωπικού συχνά δηµιουργούν κώλυµα στην διοίκηση όσον
αφορά στα προγράµµατα αµοιβών. Είναι δύσκολο έργο ο σχεδιασµός και η λειτουργία
ενός αποτελεσµατικού συστήµατος µέτρησης της απόδοσης και η στοιχειοθέτηση ενός
τρόπου διοίκησης µε βάση τα αποτελέσµατα (Penzer, 1991).
8. Τέλος, οι µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζονται επιφυλακτικές σχετικά µε τη λήψη
εξωτερικής βοήθειας. Επιπλέον, η επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ των µικρό –
µεσαίων επιχειρήσεων είναι περιορισµένη. Το γεγονός αυτό µαζί µε το µη συστηµατικό
στυλ διοίκησης έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση µεγάλης ποσότητας χρήσιµης
γνώσης (Ghobadian και Gallear, 1996).
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4. Συστήµατα ∆ιοίκησης Ποιότητας (Quality Management Systems)
4.1 Η ∆ιοίκηση της Ποιότητας από την Οπτική του Συστήµατος (A System Perspective of
Quality Management)

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας εξελίχθηκε ως µία προσέγγιση της ποιότητας όπου τώρα
χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωµένη, συστηµατική, δια – επιχειρησιακή στρατηγική για την
βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών (Dean και Bowen, 1994). Μία θεµελιώδης προσέγγιση
της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
συστήµατα από εσωτερικά συνδεδεµένες διαδικασίες. Ο Deming (1986) θεµελίωσε την περίπτωση
όπου η επιχείρηση αντιµετωπίζεται ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα και απέδωσε τις διακυµάνσεις
της απόδοσης της ποιότητας στην ικανότητα αυτού του συστήµατος. Υποστήριξε ότι µεµονωµένοι
παράγοντες που επηρεάζουν ατοµικά τους εργαζοµένους ή παράγοντες που αφορούν την
τεχνολογία έχουν πολύ µικρή επίδραση στην διακύµανση της απόδοσης της ποιότητας και οι
παρατηρούµενες διακυµάνσεις οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε παράγοντες του συστήµατος.
Παρατηρώντας κάτω από τα συστήµατα βελτίωσης της ποιότητας, υπάρχει η αντίληψη ότι οι
υπάλληλοι εργάζονται σε ένα σύστηµα και ότι η ατοµική και συλλογική συµπεριφορά τους µπορεί
να προσαρµοστεί µέσω αλλαγών στα στοιχεία του συστήµατος. Επιπλέον, οι πρόχειρες λύσεις
στοχοθετούνται σε µία ad hoc βάση όπου υφίστανται οι διαδικασίες που µπορεί να µην είναι
αποτελεσµατικές. Αντί αυτού, η προσοχή της διοίκησης θα πρέπει να είναι εστιασµένη στην
προσπάθεια σχεδιασµού ενός ολικού συστήµατος ικανού να πραγµατοποιήσει το επιθυµητό
επίπεδο απόδοσης της ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι πολύ πιο ευρύ από τις διαδικασίες
εργασίας. Περιλαµβάνει τις διαδικασίες της διοίκησης και τις δοµικές ρυθµίσεις οι οποίες είναι
απαραίτητες για την εκπλήρωση των στόχων της ποιότητας (Rai και Ravichandran, 2000). O
Deming (1986) σηµείωσε:
«Πολλοί λίγοι άνθρωποι στην βιοµηχανία γνωρίζουν από τι αποτελείται ένα σύστηµα. Πολλοί από
αυτούς θεωρούν ότι αναφέροµαι σε µηχανήµατα ή δεδοµένα όταν αναφέρω τα συστήµατα. Πολλοί
λίγοι γνωρίζουν ότι η στρατολόγηση, η εκπαίδευση, η εποπτεία και η βοήθεια στους εργάτες της
παραγωγής, όλα αυτά είναι ένα µέρος του συστήµατος».
Η αντίληψη που είχε ο Deming για τον οργανισµό, ότι δηλαδή είναι ένα σύστηµα
συµπεριφορών, έχει συνάφεια µε την προσέγγιση του Barnard (1938) ο οποίος αναφέρει ότι οι
οργανισµοί είναι συστήµατα που έχουν σκοπούς και βρίσκονται σε συντονισµένη δράση. Η οπτική
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αυτή λαµβάνει τον οργανισµό ή τα πιο σηµαντικά τµήµατα του και τοποθετεί στο κέντρο της
ανάλυσης. Η ηγεσία, οι δοµικές ρυθµίσεις και οι διαδικασίες αντιµετωπίζονται ως τα θεµέλια του
οργανισµού, τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν έτσι να επιτυγχάνουν την επιθυµητή
συµπεριφορά και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα (Melcher, 1976, Robey, 1986). Μία κοινώς
αποδεκτή σχέση µεταξύ αυτών των στοιχείων είναι ότι η ηγεσία καθοδηγεί τη δηµιουργία των
δοµών και των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης
(Melcher, 1976, Robey, 1986). Κατά παράδοση, η δοµή ορίζεται σε όρους ιεραρχίας, περιγραφές
εργασίας, ελέγχου και συντονισµού των µηχανισµών. Ο Robey υποστήριξε ότι η δοµή θα πρέπει
να γίνεται αντιληπτή ως δράσεις οι οποίες θα διαιωνίζουν πρότυπα συµπεριφοράς µεταξύ των
εργαζοµένων. Αυτός ο ευρύς ορισµός της δοµής, περιλαµβάνει τις πολιτικές της επιχείρησης, τις
διαδικασίες, τις µεθόδους αµοιβών, όλα αυτά που επηρεάζουν την συµπεριφορά των µελών ενός
οργανισµού (Rai και Ravichandran, 2000).
Από αυτή τη θεωρητική οπτική των πραγµάτων, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας όσον αφορά την
ανάπτυξη συστηµάτων µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένας οργανωσιακός σχεδιασµός που
επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές στην ηγεσία, στη δοµή, στο βασικό σχεδιασµό και στις διαδικασίες.

4.2 Η Σηµασία των Προτύπων (The Relevance of Standards)

Υφίσταται το ερώτηµα εάν τα πρότυπα διοίκησης είναι ακόµη σηµαντικά σε έναν κόσµο της
συνεχούς επιταχυνόµενης τεχνολογίας και της αχαλίνωτης παγκοσµιοποίησης. Το ερώτηµα αυτό
απασχολεί ιδιαίτερα τους ακαδηµαϊκούς διότι τα πρότυπα είναι πιο χρήσιµα όταν εφαρµόζονται σε
ένα σταθερό και προβλέψιµο περιβάλλον. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που
έχει ως χαρακτηριστικά την κρίση ή το χάος είναι απαραίτητο να γίνει χρήση τεχνικών της
διοίκησης που να εξοµαλύνουν αυτές τις διακυµάνσεις. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση όµως,
η ύπαρξη ενός προτύπου είναι απαραίτητη για τον ορισµό µίας βάσης ούτως ώστε οι µετρήσεις
σχετικά µε την πρόοδο ή όχι να έχουν κάποιο νόηµα.
Για να εφαρµόσει µία επιχείρηση πρότυπα τα οποία έχουν νόηµα θα πρέπει να είναι παγκόσµιες
οργανωτικές αρχές. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι σταθερές αν και τα παραδείγµατα συχνά
µεταλλάσσονται (ο τρόπος µε τον οποίο η κάθε επιχείρηση εφαρµόζει κάποιο µοντέλο).
Ανεξαρτήτως των παραδειγµάτων, εκείνες οι επιχειρήσεις που πουλάνε ένα προϊόν µε χάσιµο ενός
σεντ το κοµµάτι, δε θα µπορέσουν ποτέ να αναπληρώσουν το χάσιµο σε όλο τον όγκο της
παραγωγής. Εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουν πραγµατικά τι θέλουν οι πελάτες τους, θα
είναι πίσω από εκείνες που ξέρουν. Εκείνες που δεν µειώνουν συνεχώς το κόστος παραγωγής των
προϊόντων τους, θα χάσουν την κυριαρχία τους στην αγορά. Εκείνες που περιοδικά δεν
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προσφέρουν µεγαλύτερη απόδοση του προϊόντος τους στην ίδια τιµή, θα χάσουν το ανταγωνιστικό
άκρο.
Για τους ανωτέρω λόγους, η ανάπτυξη και εφαρµογή των προτύπων για την ενίσχυση της
ανάπτυξης του οργανισµού, παραµένει σηµαντική ανεξάρτητα από την υπερβολική, συνεχώς
εξελισσόµενη έκρηξη της τεχνολογίας και παγκοσµιοποίησης του 21ου αιώνα. Στην
πραγµατικότητα, διεθνή και εθνικά πρότυπα χρησιµοποιούνται από 160 χώρες για να
συγκροτήσουν τα Συστήµατα ∆ιοίκησης Ποιότητας των επιχειρήσεων (Schlickman, 2003).
Ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι µία οργανωτική δοµή ευθυνών, δραστηριοτήτων,
πόρων και γεγονότων, τα οποία στο σύνολό τους παρέχουν διαδικασίες και µεθόδους που
διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων ποιότητας του οργανισµού (Tricker και Sherring – Lucas,
2005).

4.3 Βασικές Ικανότητες του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας (Quality Management System
Core Competencies)

Οι βασικές απαιτήσεις ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης της Ποιότητας (Quality Management
System) επιβάλλονται πάνω στην λειτουργική δοµή µιας επιχείρησης. ∆εν σχεδιάζεται ένας
οργανισµός για να ακολουθήσει ένα πρότυπο. Τα πρότυπα χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση του
συστήµατος που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Το σύστηµα που λειτουργεί έχει σχεδιαστεί για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών έτσι όπως τις έχει προσδιορίσει η αγορά. Το Σύστηµα
∆ιοίκησης Ποιότητας είναι πιο αποτελεσµατικό όταν εµφανίζεται σε όλους τους στρατηγικούς
στόχους και σκοπούς της επιχείρησης.
Οι στρατηγικοί στόχοι και σκοποί της επιχείρησης ενθέτονται στις διαδικασίες και τις βασικές
ικανότητες της επιχείρησης (π.χ. όλη η οργανωτική δοµή µας επιχείρησης διαµορφώνεται
σύµφωνα µε τις βασικές ικανότητες) (Ketola και Roberts, 2001). Κάθε βασική ικανότητα
χαρακτηρίζεται από µία διαδικασία η οποία οδηγεί στην επόµενη βασική ικανότητα έτσι όπως
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.

50

Σχήµα 7. Λειτουργικό Μοντέλο ενός Τυπικού Συστήµατος ∆ιοίκησης της Ποιότητας (Πηγή:
Schlikman,2003)

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 5, το βασικό χαρακτηριστικό ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης
Ποιότητας είναι η µετατροπή των απαιτήσεων του πελάτη σε ένα προϊόν ή υπηρεσία που να τον
ικανοποιεί. Το βασικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας είναι
η ικανότητα του οργανισµού να µετρά και να διορθώνει τόσο τις εσωτερικές µη συµµορφώσεις
που προκύπτουν από τη πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων, όσο και τις εξωτερικές µη
συµµορφώσεις που προκύπτουν από την επαφή µε τους πελάτες (Schlickman, 2003).

4.4 Βασικές ∆ιαδικασίες (Core Processes)

Για την ανάπτυξη ενός επιτυχηµένου Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, είναι βασικό να
οριστούν όλες οι βασικές ικανότητες (διαδικασίες) της επιχείρησης ώστε όλη η διαδικασία της
διοίκησης να µην έχει κενά. Οι σχέσεις των βασικών διαδικασιών σχηµατίζουν έναν ιστό, και τα
οποιαδήποτε κενά σε αυτό τον ιστό υποδεικνύουν την αποτυχία επίτευξης κέρδους και την µείωση
της παραγωγικότητας. Το προσωπικό, ενστικτωδώς κατανοεί το πεδίο της εργασίας του. Τα
προβλήµατα προκύπτουν όταν αναζητείται µία ολοκληρωµένη δραστηριότητα πεδίο – προς –
πεδίο. Το Σχήµα 6 αποτελεί ένα παράδειγµα ενός συνόλου των τυπικών βασικών ικανοτήτων µιας
επιχείρησης, οι οποίες απαιτούν ένα έγγραφο διαδικασίας. Το έγγραφο διαδικασίας µπορεί να
οριστεί ως µία περιγραφή της διαδικασίας βασισµένη στο χρόνο και µπορεί να εκφραστεί ως ένα
διάγραµµα ροής, σε µορφή πίνακα ή φόρµα συµπλήρωσης των ενεργειών.

51

Σχήµα 8. Τυπικές Βασικές Ικανότητες της Επιχείρησης (∆ιαδικασίες και Υπό - ∆ιαδικασίες). Πηγή:
Schlikman,2003

4.5 Στρατηγική Μετατροπής της Τεκµηρίωσης σε ένα Λειτουργικό Σύστηµα (Strategy to
Transform Documentation into an Operational System)

Εφόσον έχουν οριστεί οι βασικές ικανότητες της επιχείρησης θα πρέπει να επιλεχθεί η
στρατηγική µε την οποία οι έγγραφες διαδικασίες θα δραστηριοποιηθούν σε ένα αποτελεσµατικό
Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας. Μία τυπική στρατηγική που µπορεί να εφαρµοστεί µετατρέπει τις
διαδικασίες που είναι καταγεγραµµένες σε έγγραφα, σε λειτουργική πραγµατικότητα. Η δοµή ενός
Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας, αποτελείται από:
v Έγγραφα, τα οποία περιγράφουν µε ακρίβεια τις βασικές ικανότητες του οργανισµού και
παρέχουν τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες στη µορφή εντύπων για την
υποστήριξη του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.
v Εφαρµογή, η οποία βασίζεται στην καθηµερινή λειτουργική χρήση αυτών των εγγράφων.
v Επίδειξη της αποτελεσµατικότητας, η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση, στη µέτρηση
και στην ανάλυση των δεδοµένων καθώς και στα διορθωτικά προγράµµατα που
εφαρµόζονται.
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Οι δραστηριότητες της χρήσης εγγράφων, της εφαρµογής και της επίδειξης της
αποτελεσµατικότητας που αναφέρονται ανωτέρω, συγκροτούν τα θεµέλια στα οποία βασίζεται η
ακεραιότητα του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας (Schlickman, 2003).

Σχήµα 9. Τα τρία Θεµέλια του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. (Πηγή: Schlikman,2003)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9000:2000
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5. Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας ISO 9000:2000 (ISO 9000:2000
Quality Management System)
5.1 ISO 9000 Σειρά Προτύπων Πιστοποίησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000 Quality
Assurance Certification)

Το 1979, η Τεχνική Επιτροπή (Technical Committee 176) του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Τυποποίησης (International Organization for Standardization) ανέλαβε την ανάπτυξη «των
γενικών προτύπων διοίκησης ποιότητας προς παγκόσµια εφαρµογή» τα οποία θα επέφεραν
«αµοιβαίο όφελος τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους χρήστες» (Bureau of Business Practice,
1992). Η επιτροπή δηµοσίευσε τα Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 το 1987. Ανάµεσα
στο έτος 1987 και 1995, η σειρά προτύπων ISO 9000 υιοθετήθηκαν από 101 χώρες ως εθνικά
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και εκδόθηκαν περίπου 127.389 πιστοποιήσεις παγκοσµίως.
(Quality Systems Update, 1996). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Community) ήταν η πρώτη που
υιοθέτησε τη σειρά ISO 9000 ως πρότυπο για τις εισαγωγές – εξαγωγές και συνεχίζει να
εκπροσωπεί το 72% των πιστοποιήσεων ετησίως.
Όταν εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το πρότυπο ISO 9000, υπήρξε αρκετά ηµιτελές και
χρειάστηκε να µελετηθούν πολλά κενά. Η πρώτη αναθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε το 1994,
διόρθωσε πολλές ατέλειες του προτύπου που συντάχθηκε το 1987.
Η συµµόρφωση µε τη σειρά προτύπων ISO 9000 υποδηλώνει τη χρήση εγγράφων και
προτυποποιηµένων διαδικασιών για την παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι διαδικασίες
που υπόκεινται σε έλεγχο (µε την στατιστική έννοια του όρου) είναι πιθανότερο να αποδώσουν µη
ελαττωµατικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό, η σειρά προτύπων ISO 9000 είναι υπεύθυνη για την
οµοιοµορφία των προϊόντων και τη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. Πέρα από τα ανωτέρω, το
ISO 9000 δεν είναι υπεύθυνο για την ποιότητα του σχεδιασµού, το τµήµα εκείνο του προϊόντος
που σχετίζεται µε την αισθητική και τη λειτουργικότητα. Για να γίνει σαφής η διαφορά, η σειρά
προτύπων ISO 9000 δε θα αποτρέψει τον κατασκευαστή να παράγει το αυτοκίνητο Ford Edsel, θα
επιβεβαιώσει µόνο ότι έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Η σειρά προτύπων ISO 9000 αποτελείται από 20 στοιχεία, τα οποία αφορούν από αξιολογήσεις
της συµµετοχής της διοίκησης έως την κατάλληλη χρήση των στατιστικών ελέγχων των
διαδικασιών (Arnold, 1994). Συνεπές µε τα µοντέλα διοίκησης της ποιότητας που αναφέρονται
στη βιβλιογραφία, µε τις µετρήσεις της αποτελεσµατικής διοίκησης ποιότητας (Saraph, Benson
και Schroeder, 1989) και µε το ιαπωνικό µοντέλο διοίκησης ποιότητας, το ISO 9000 δίνει έµφαση
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στην πραγµατοποίηση του ελέγχου της κάθε διαδικασίας µέσω του σχεδιασµού της ποιότητας και
της θέσπισης συγκεκριµένων στόχων, στην ξεκάθαρη εκχώρηση αρµοδιοτήτων και ευθυνών, στις
επαρκείς ικανότητες και στα συστήµατα τα οποία καταγράφουν τις διαδικασίες, την απόδοσή τους
και ανταποκρίνονται άµεσα σε τυχόν λάθη. Η εστίαση στην έγγραφη µορφή των διαδικασιών
υποστηρίζεται από την έρευνα που πραγµατοποιείται πάνω στα πληροφοριακά συστήµατα (Suresh
και Meredith, 1985, Lin, 1991).
Αντανακλώντας την εστίαση αυτή στον έλεγχο των διαδικασιών, η σειρά προτύπων ISO 9000
αφορούν αυτόνοµα τµήµατα της παραγωγής. Μια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει την πιστοποίηση
για ένα ή για όλα τα τµήµατα της παραγωγής και η πιστοποίηση του κάθε τµήµατος µπορεί να
διεξαχθεί διαφορετική χρονική περίοδο. Η σειρά προτύπων ISO 9000:1994 αποτελείται από τρία
πρότυπα τα οποία εφαρµόζονται ανάλογα µε τις λειτουργίες του κάθε τµήµατος της παραγωγής
(Anderson, Daly και Johnson, 1999).
v ISO 9001:1994: Είναι εφαρµόσιµο σε συµβατικές περιπτώσεις όπου η επιχείρηση είναι
ικανή να αποδείξει την ικανότητα της σε δραστηριότητες όπως ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη,
η παραγωγή, η εγκατάσταση και η εξυπηρέτηση. Περιλαµβάνει 20 στοιχεία.
v ISO 9002:1994: Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει τα στοιχεία του 9001 εκτός από τις
δραστηριότητες που αφορούν τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη προϊόντων καθώς και την
εξυπηρέτηση µετά την αγορά (18 από τα 20 στοιχεία).
v ISO 9003:1994: Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει µόνο την διασφάλιση ποιότητας του
τελικού προϊόντος µέσω της επιθεώρησης και της δοκιµής (12 από τα 20 στοιχεία)
(Anderson, Daly και Johnson, 1999).

5.2 Σειρά προτύπων ISO 9000:2000 (ISO 9000:2000 Series)

Το έτος 2000 γίνεται η δεύτερη αναθεώρηση (µετά από εκείνη του 1994) της σειράς προτύπων
ISO 9000 µε σκοπό:
v Να γίνει περισσότερο συµβατό µε τα υπόλοιπα συστήµατα διοίκησης της επιχείρησης.
v Να είναι περισσότερο σχετικό µε τις διαδικασίες της επιχείρησης.
v Περισσότερο κατανοητό.
v Ικανό να εφαρµοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους.
v Ικανό να χρησιµοποιηθεί από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις (κατασκευαστικές,
βιοµηχανία, υπηρεσίες).
v Να αποτελέσει ένα µέσο για συνεχή βελτίωση (Tricker, 2005).
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Η νέα σειρά προτύπων ISO 9000:2000 περιλαµβάνει τρία βασικά πρότυπα:
v ISO 9000:2000: Περιλαµβάνει τα Συστήµατα ∆ιοίκησης Ποιότητας (Θεµελιώδεις Αρχές
και Λεξικό)
v ISO 9001:2000: Περιλαµβάνει τις Απαιτήσεις των Συστηµάτων ∆ιοίκησης Ποιότητας.
v ISO 9004:2000: Περιλαµβάνει Οδηγίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας στα Συστήµατα
∆ιοίκησης Ποιότητας (Κατσαµπάνης, 2005)

Σχήµα 10. Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000 (Πηγή: Tricker, 2005)

57

5.2.1. ISO 9000:2000

Το πρότυπο ISO 9000:2000 ορίζει τις βασικές αρχές και το λεξικό του Συστήµατος ∆ιοίκησης
Ποιότητας. Για τη διοίκηση και αυτούς που εµπλέκονται στον έλεγχο του οργανισµού, είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα συστηµατικό όραµα όλων των διαδικασιών και δραστηριοτήτων,
περιλαµβάνοντας τους πελάτες και προµηθευτές. Σε ενίσχυση των ανωτέρω το πρότυπο ISO
9000:2000 προσδιορίζει οκτώ αρχές της διοίκησης ποιότητας:
v Εστίαση στον Πελάτη
v Ηγεσία
v Συµµετοχή Προσωπικού
v Συστηµατική Προσέγγιση της ∆ιοίκησης
v Συνεχής Βελτίωση
v Αποφάσεις µε βάση τις λαµβανόµενες πληροφορίες
v Αµοιβαία οφέλη από τη σχέση µε τους Προµηθευτές
Η ολοκληρωµένη εφαρµογή αυτών των αρχών απαιτεί διάφορες ενέργειες για την ανάπτυξη και
εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας:
v Καθορισµός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και άλλων ενδιαφερόµενων
οµάδων
v Θέσπιση πολιτικών ποιότητας και στόχων
v Καθορισµός των διαδικασιών και των υπευθυνοτήτων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της
ποιότητας.
v Καθορισµός των πόρων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
v Θέσπιση µεθόδων για τον καθορισµό της αποτελεσµατικότητας της κάθε διαδικασίας.
v Εφαρµογή αυτών των µετρήσεων για τον καθορισµό της απόδοσης της κάθε διαδικασίας.
v Καθορισµός µεθόδων για την πρόληψη των µη – συµµορφώσεων και ελαχιστοποίηση των
αιτιών τους.
v Θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών βελτίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας
(Filho και Cezar, 2005).

Στην ακόλουθή πρόταση της σειράς προτύπων δίδεται µία άλλη προσέγγιση σχετικά µε τις
διαδικασίες:

«Για να λειτουργήσει ο οργανισµός σε µία αποτελεσµατική µορφή, θα πρέπει να καθοριστούν και να
διοικηθούν σχετιζόµενες και αλληλοεξαρτώµενες διαδικασίες. Συχνά, το αποτέλεσµα µιας
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διαδικασίας µπορεί να επιδράσει ευθέως ως είσοδος στην επόµενη διαδικασία. Ο συστηµατικός
καθορισµός και η διοίκηση των διαδικασιών και ιδιαίτερα οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των
διαδικασιών αυτών αποτελούν την “προσέγγιση µε βάση τις διαδικασίες”».
Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.

Σχήµα 11. Μοντέλο του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας Βασισµένο στις ∆ιαδικασίες.
Πηγή:Filho & Cesar, 2005, ISO/ FDIS, 2008

5.2.2. ISO 9001:2000

Ο σκοπός του προτύπου ISO 9001:2000 είναι να παρέχει στους χρήστες ένα Σύστηµα
∆ιοίκησης Ποιότητας, το οποίο να είναι:
1. Ευέλικτο
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v Ώστε να είναι προσαρµόσιµο σε κάθε είδους επιχείρηση (η έµφαση στον
βιοµηχανικό τοµέα δεν υπάρχει πια)
v Ώστε να παρέχει ευελιξία στα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα.
v Ώστε να περιλαµβάνει σχεδιασµό της ποιότητας όπως παρεµφερή πρότυπα (π.χ. το
ISO 13484:2004)
v Ώστε να είναι σε ευθυγράµµιση µε άλλα συστήµατα διοίκησης της επιχείρησης.
2. ∆οµηµένο
v ∆εν αποτελείται πλέον µόνο από 20 αποµονωµένα στοιχεία.
v ∆ιαθέτει ένα νέο µοντέλο διοίκησης των διαδικασιών.
v Περιλαµβάνει µελέτες που αφορούν την ικανότητα των διαδικασιών.
v Βασίζεται σε µετρήσεις και ελέγχους των διαδικασιών.
v Περιλαµβάνει έλεγχο του σχεδιασµού της ποιότητας βασιζόµενο στις αρχές της
διοίκησης έργου.
v Περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχεδιασµού.
3. Προσανατολισµένο στον Πελάτη
v ∆ίνει νέα έµφαση στον καθορισµό του ποιοι αποτελούν τα ενδιαφερόµενα µέλη της
επιχείρησης και πως η επιχείρηση µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους.
v ∆ίνει έµφαση στην στενή επαφή µε τους Πελάτες.
v Απαιτεί ένα επίσηµο σύστηµα µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.
v ∆ίνει έµφαση στον καθορισµό και στην επανεξέταση των απαιτήσεων και των
προσδοκιών των πελατών.
v Αντικαθιστά τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης µε τις υπηρεσίες µετά την εξυπηρέτηση.
4. Επιβεβαίωση και Εγκυρότητα
v Επαληθεύει τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί
v Καθιστά έγκυρο το αποτέλεσµα των διαδικασιών της επιχείρησης
v Απαιτεί την συχνή επανεπαλήθευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η
επιχείρηση ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών.
5. ∆ιορθωτική ∆ράση
v Παρέχει ένα πιο ολοκληρωµένο ορισµό των προληπτικών και των διορθωτικών
ενεργειών.
6. Συνεχής Βελτίωση
v Παρέχει µία συνεχή επανεξέταση του περιβάλλοντος εργασίας και της επίδρασης
του στην ποιότητα.
7. Ανθρώπινο ∆υναµικό
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v Ορίζει σαφώς τις υπευθυνότητες σε όλες τις διαδικασίες
v ∆ίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να επιβεβαιώσει ότι η παρούσα δοµή της
είναι επαρκής για την πραγµατοποίηση των στόχων ποιότητας.
8. Ανασκόπηση
v Απαιτείται η συχνή ανασκόπηση των στόχων της ποιότητας
v Απαιτείται να θεσπιστεί επίσηµη πολιτική για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
(Tricker, 2005).

5.2.3 ISO 9001:2000 & PDCA

Μπορεί να αποδειχθούν οι εγγενείς ικανότητες του ∆ιεθνούς Προτύπου σχετικά µε τη συνεχή
βελτίωση, εάν τοποθετηθούν κατάλληλα οι παράγραφοι του Προτύπου στον κύκλο του Shewhart
(Plan – Do – Check - Act) όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 9 (ISO/ TC 176/ SC 2/N544, 2000).

Σχήµα 12. Κύκλος Συνεχούς Βελτίωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους του ISO 9001:2000 (Πηγή:
Schlickman, 2003)

61

Plan: Οι ακόλουθες παράγραφοι του Προτύπου παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο η ανώτερη
διοίκηση τοποθετεί τα ενοποιηµένα επιχειρηµατικά σχέδια και σχέδια ποιότητας, το µάρκετινγκ,
τις πωλήσεις και τις στρατηγικές, καθιερώνει τις µετρήσεις για την απόδοση και κρατά σε αρχεία
την παρατηρηθείσα πρόοδο εν συγκρίσει µε τους στόχους, µε σκοπό να µετρηθεί η
αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.
5.3 Πολιτική Ποιότητας
5.4.2 Σχεδιασµός του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας
7.1 Σχεδιασµός της Υλοποίησης του Προϊόντος
7.3.1 Προγραµµατισµός του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης
7.5.1 Έλεγχος της Παραγωγής και της Παροχής Υπηρεσιών
8.1 Γενικά

Do: Οι ακόλουθες παράγραφοι του Προτύπου καθιερώνουν τα πρωτόκολλα εφαρµογής σύµφωνα
µε τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα προϊόντα και παρέχονται όλες οι σχετικές µε αυτά
υπηρεσίες.
4.1 Γενικές Απαιτήσεις
4.2.1 Γενικά (Απαιτήσεις Τεκµηρίωσης)
4.2.2 Εγχειρίδιο Ποιότητας
4.2.3 Έλεγχος των Εγγράφων
4.2.4 Έλεγχος των Αρχείων
5.1 ∆έσµευση της ∆ιοίκησης
5.2 Εστίαση στον Πελάτη
5.4.1 Στόχοι Ποιότητας
5.5.1 Ευθύνη και Αρµοδιότητα
5.5.2 Εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης
5.5.3 Εσωτερική Επικοινωνία
6.1 ∆ιάθεση Πόρων
6.2 Ανθρώπινο ∆υναµικό
6.3 Υποδοµή
6.4 Περιβάλλον Εργασίας
7.2.1 Προσδιορισµός των Απαιτήσεων που σχετίζονται µε το Προϊόν
7.2.2 Ανασκόπηση των Απαιτήσεων που σχετίζονται µε το Προϊόν
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7.2.3 Επικοινωνία µε τους Πελάτες
7.3.2 Εισροές στο Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη
7.4 Αγορές
7.5.3 Ταυτοποίηση και Ιχνηλασιµότητα
7.5.4 Ιδιοκτησία του Πελάτη
7.5.5 ∆ιατήρηση του Προϊόντος
7.6 Έλεγχος του Εξοπλισµού παρακολούθησης και µέτρησης
8.2.4 Παρακολούθηση και Μέτρηση του Προϊόντος
8.5.1 Συνεχής Βελτίωση

Check: Οι παρακάτω παράγραφοι του Προτύπου παρέχουν τους µηχανισµούς µέσω των οποίων
παρακολουθείται η πρόοδος σχετικά µε τους στόχους της ποιότητας έτσι ώστε να αναλύεται και να
διορθώνεται το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας και να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωσή του.
5.6 Ανασκόπηση της ∆ιοίκησης
7.3.5 Επαλήθευση του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης
7.3.6 Επικύρωση του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης
7.5.2 Επικύρωση ∆ιαδικασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
8.2.1 Ικανοποίηση του Πελάτη
8.2.2 Εσωτερικός Έλεγχος
8.4 Ανάλυση ∆εδοµένων

Act: Οι παρακάτω παράγραφοι του Προτύπου υποδεικνύουν τις µεθόδους που απαιτούνται για να
γίνουν διορθώσεις στις περιοχές εκείνες που εντοπίζονται να βρίσκονται εκτός συµµόρφωσης και
τις µεθόδους καθιέρωσης µακροπρόθεσµων προληπτικών προγραµµάτων.
7.3.4 Ανασκόπηση του Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
7.3.7 Έλεγχος των αλλαγών στον Σχεδιασµό και Ανάπτυξη
8.2.3 Παρακολούθηση και Μέτρηση των ∆ιαδικασιών
8.3 Έλεγχος του Μη – Συµµορφούµενου Προϊόντος
8.5.2 ∆ιορθωτικές Ενέργειες
8.5.3 Προληπτικές Ενέργειες

Όταν λειτουργούν όλες οι παράγραφοι του Προτύπου εφαρµόζεται µία λειτουργική δύναµη
στον οργανισµό. Η ανωτέρω ανάλυση διασφαλίζει ότι το σύστηµα θα τεκµηριώνεται, τα έγγραφα
αυτά θα χρησιµοποιούνται από τους εργαζοµένους και ότι θα υπάρχουν επαρκείς µετρήσεις ώστε
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να κριθεί εάν παρατηρείται αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τους στόχους ποιότητας που έχουν
τεθεί (Schlickman, 2003).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
MORAITIDIS STEEL S.A.
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6.1 Σκοπός της µελέτης

Η επιχείρηση Moraitidis Steel S.A. επελέχθη προς µελέτη για το λόγο ότι έχει µπει σε µία
διαδικασία πιστοποίησης και ήταν διαθέσιµη ώστε να εφαρµοστεί σε αυτή η παρούσα µελέτη. Η
επιχείρηση αποτελεί αξιόπιστο παράδειγµα ελληνικής µικρής επιχείρησης η οποία παρουσιάζει
έντονη και επιτυχηµένη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 93%
των επιχειρήσεων αποτελείται από µικρές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά
πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό, αποτελεί σηµαντικό πεδίο για µελέτη το πώς µια µικρή
επιχείρηση σχεδιάζει, προγραµµατίζει και βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης του Προτύπου ISO
9001:2000.
Ένας άλλος λόγος που επελέγη η επιχείρηση αυτή είναι ότι το σύστηµα διοίκησης ποιότητας
στο οποίο κατευθύνεται στήνεται από το µηδέν. Μέχρι τη στιγµή που αποφασίστηκε η οργάνωση
της επιχείρησης για την εφαρµογή του Προτύπου υπήρχαν άτυπα συστήµατα διοίκησης της
ποιότητας, χωρίς όµως καµία τεκµηρίωση. Εποµένως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
πώς µια µικρή επιχείρηση οργανώνεται εξ ολοκλήρου µε διαδικασίες ώστε να ευθυγραµµιστεί µε
τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.
Η µελέτη της επιχείρησης αυτής εξυπηρετεί επίσης την απλούστευση της µελέτης και την
επισήµανση των σηµαντικών στοιχείων λόγω της απλής οργανωτικής δοµής που διαθέτει όπως και
του µικρού αριθµού διαδικασιών.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η συστηµατική προσέγγιση του ζητήµατος της ποιότητας,
η παρουσίαση µίας µικρής ελληνικής επιχείρηση, η αντίληψη της σχετικά µε την ποιότητα και πως
αυτή µεταφράζεται σε πράξη, και η ρητή στοιχειοθέτηση των οργανωτικών, λειτουργικών και
διαδικαστικών ρυθµίσεων στις οποίες προβαίνει για να εφαρµόσει το Πρότυπο Ποιότητας ISO
9001:2000.
Η µελέτη διεξήχθη κατά την περίοδο των µηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Σεπτεµβρίου του 2009.

6.2 Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων

Η µέθοδος διεξαγωγής της έρευνας περιλαµβάνει τη χρήση δύο ερωτηµατολογίων.
Το πρώτο ερωτηµατολόγιο αφορά τις γενικές αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως η
ηγεσία, ο στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης σχετικά µε την ποιότητα, η αντίληψη σχετικά
µε την ικανοποίηση των πελατών, θέµατα που αφορούν την απόδοση, το ανθρώπινο δυναµικό και
τη συνεργασία µε τους προµηθευτές. Σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού ήταν η συγκρότηση της
κουλτούρας της επιχείρησης απέναντι στην ποιότητα. Το ερωτηµατολόγιο αυτό συµπληρώθηκε
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από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης κ. Μωραιτίδη µε µορφή συζήτησης παρέχοντας έτσι µία
εκτενής τοποθέτηση σχετικά µε τη φιλοσοφία και πολιτική της επιχείρησης.
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο αφορά τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας
σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000 Checklist). Το ερωτηµατολόγιο αυτό
συµπληρώθηκε µε µορφή συνέντευξης από τον υπεύθυνο ποιότητας κ. Καραµουσαντά κατά τη
διάρκεια τριών επισκέψεων στην επιχείρηση. Το ερωτηµατολόγιο ακολουθεί τη µορφή τη µορφή
των απαιτήσεων του Προτύπου και παρέχει µία διεισδυτική µατιά στα πρακτικά θέµατα τα οποία
αφορούν τις διαδικασίες που εφαρµόζονται ώστε το σύστηµα διοίκησης ποιότητας της
επιχείρησης να παρουσιάζει συµβατότητα το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.
Μάλιστα το εργαλείο αυτό χρησιµοποιείται και από εξωτερικούς ελεγκτές και παρέχει µία
λεπτοµερή εικόνα των διαδικασιών ποιότητας.
Τα δεδοµένα από τα ανωτέρω ερωτηµατολόγια επεξεργάστηκαν ποιοτικά και συνδυάστηκαν
ώστε να παρουσιάσουν τόσο τις γενικές αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας που ακολουθεί η
επιχείρηση, όσο και λεπτοµέρειες από την καθηµερινή οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών
που ακολουθεί για να προχωρήσει στην πιστοποίηση της.
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7.1 Περιγραφή της Εταιρείας

Η εταιρεία Μωραιτίδης και Σια Ε. Ε. ιδρύθηκε το 1975 από τον πολιτικό µηχανικό Ελευθέριο
Μωραιτίδη και δραστηριοποιείται στον µεταλλουργικό κλάδο και συγκεκριµένα στην µεταποίηση
και εµπορία προϊόντων χάλυβα.
Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων τα οποία θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις κάθε πελάτη. Αυτό άλλωστε αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας, η
οποία φροντίζει παράλληλα για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρεία έχει
αναπτύξει ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενηµέρωσης για την υποστήριξη των πελατών της. Τα προϊόντα που
κατασκευάζει και εµπορεύεται η επιχείρηση είναι: σωλήνες (στρογγυλοί και τετράγωνοι),
κοιλοδοκοί (παραλληλόγραµµοι και τετράγωνοι) µε διαµόρφωση εν ψυχρώ, µορφοσίδηρος
εµπορίου σε τετράγωνα και λάµες, γωνίες ισοσκελείς, δοκοί (UPN, IPE, IPN, T), λαµαρίνες και
coils, λαµαρίνες σιδηρόφυλλα και ταινίες σε µορφή ρολών strips.
Η εταιρεία έχει γνώση ότι τα προϊόντα της επιβάλλεται να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες
τεχνικής εναρµόνισης που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και µε τους εθνικούς
κανονισµούς. Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει το οργανόγραµµα της εταιρείας:
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Παρατηρούµε ότι η εταιρεία είναι µία µικρή επιχείρηση (30 άτοµα), προσωποκεντρική µε
σχετικά απλή οργανωτική δοµή σε σχέση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το
οργανόγραµµα, όλοι οι εργαζόµενοι είναι κοντά στα προϊόντα και τους πελάτες και έχουν γνώση
των αναγκών που απορρέουν από αυτούς. Η επικοινωνία και ο συντονισµός, λόγω του
περιορισµένου αριθµού των τµηµάτων φαίνεται να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. ΄Όπως
προαναφέρθηκε η Ανώτερη ∆ιοίκηση αποτελείται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, γεγονός
που αποτελεί πλεονέκτηµα για την επιχείρηση λόγω του υψηλού βαθµού διορατικότητας και της
έµφασης που δίδεται στην ποιότητα.
Η επιχείρηση έχει σαν στόχο, µέσω της προετοιµασίας της για το ISO 9001:2000 και µε την
µετέπειτα εφαρµογή του, να συγκροτήσει ένα προγραµµατισµένο σύνολο εργασιών στη µορφή
ενός συστήµατος ποιότητας και να το ενσωµατώσει στην καθηµερινή ζωή της επιχείρησης. Η
απόφαση αυτή λήφθηκε από τη διοίκηση µε τη συµβολή του υπεύθυνου ποιότητας, ο οποίος τελεί
και χρέη υπευθύνου παραγωγής. Ο υπεύθυνος ποιότητας κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει
την ευθύνη του προγραµµατισµού και προετοιµασίας εφαρµογής του Προτύπου.
Ο υπεύθυνος ποιότητας συνέλεξε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το Πρότυπο και
βρίσκεται σε διαδικασία προετοιµασίας ενώ παράλληλα αξιολογεί τις δυνατότητες και αδυναµίες
που παρουσιάζει.η επιχείρηση. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρακάµπτεται η
χρήση εξωτερικού συµβούλου λόγω της κατάρτισης του υπεύθυνου ποιότητας. Η επιχείρηση µε
αυτό τον τρόπο δαπανά λιγότερα χρήµατα και η εφαρµογή του Προτύπου βρίσκεται εντός του
προϋπολογισµού της.
Ο υπεύθυνος ποιότητας µετά από µελέτη και σε συνεργασία µε την ανώτερη διοίκηση και όλα
τα τµήµατα της επιχείρησης βρίσκεται στη διαδικασία προετοιµασίας εφαρµογής του Προτύπου
ISO 9001:2000. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, οι διαδικασίες που εφαρµόζονται και ο τρόπος
λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη προσπάθεια του οργανισµού να λειτουργήσει ένα σύστηµα
ποιότητας το οποίο να ευθυγραµµίζεται και µε τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000, παρουσιάζεται
κατωτέρω.
Οι κύριε διαδικασίες τις επιχείρησης, οι οποίες παρουσιάζονται και στο οργανόγραµµα της,
είναι:
Τµήµα Προµηθειών – Πωλήσεων
•

∆ιαδικασία Παραγγελιών

Οι πωλητές τις επιχείρησης έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για
τη σωστή λήψη της παραγγελίας καθώς και για την παρακολούθηση της µέσω ενός συστήµατος
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ERP το οποίο εφαρµόζεται στην επιχείρηση. Η λήψη των παραγγελιών γίνεται µέσω προσωπικών
επισκέψεων των πωλητών στους πελάτες, συµµετοχή σε εκθέσεις, στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, µε χρήση φαξ ή του τηλεφώνου. Κατά τη λήψη της παραγγελίας συµπληρώνεται ένα
συγκεκριµένο έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του πελάτη, ότι δηλαδή συµφωνεί µε την
παραγγελία. Στην περίπτωση που η παραγγελία γίνεται µέσω φαξ ή τηλεφώνου το έγγραφο
αποστέλλεται στον πελάτη προς έγκριση και δεν εξελίσσεται οποιαδήποτε ενέργεια πριν από την
έγκριση του. Το ίδιο αυτό έγγραφο είναι εκείνο που πηγαίνει στην αποθήκη ή στην παραγωγή
προς εκτέλεση της παραγγελίας.

•

∆ιαδικασία Πωλήσεων

Η στρατηγική των πωλήσεων καθορίζεται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Οι πωλητές της
επιχείρησης έχουν πλήρη γνώση του πελατολογίου καθώς και των αναγκών των πελατών τους.
Παράλληλα, γίνεται προσέγγιση νέων πελατών µέσω εκθέσεων και προσωπικών επισκέψεων των
πωλητών. Οι πωλητές της εταιρείας διαθέτουν τεχνική κατάρτιση και ενηµερώνονται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα για τις εξελίξεις του κλάδου. Το έντυπο που πραγµατοποιείται η πώληση
είναι το ίδιο µε το έντυπο παραγγελίας. Η µείωση των εγγράφων σε ένα µεταξύ των δύο αυτών
διαδικασιών προσφέρει ικανότητα παρακολούθησης και ευελιξία.

•

Ποιοτικός Έλεγχος Εισερχοµένων

Ο ποιοτικός έλεγχος των εισερχοµένων διενεργείται από τον υπεύθυνο υπάλληλο, ο οποίος δίνει
αναφορά στον υπεύθυνο για την ποιότητα. Στο σηµείο αυτό υφίστανται δύο έγγραφα που
εξετάζονται. Πρώτον, αν η παραγγελία της εταιρείας από τον προµηθευτή είναι άρτια και
δεύτερον, εάν η ποιότητα των παραδοτέων είναι η συµφωνηθείσα. Εφόσον διενεργηθεί ο έλεγχος
τα προϊόντα µεταφέρονται είτε στην αποθήκη, είτε στην παραγωγή. Οι παραγγελίες στον
προµηθευτή πραγµατοποιούνται ανάλογα µε τις παραγγελίες των πελατών.

Τµήµα Παραγωγής
•

Κατασκευή

Η διαδικασία της κατασκευής περιλαµβάνει την κατασκευή των προϊόντων της επιχείρησης
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Μετρούνται και καταγράφονται σε συγκεκριµένο έγγραφο τα
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Τα στοιχεία είναι ακριβή και ελέγξιµα διότι προέρχονται
από το PLC του µηχανήµατος. .
•

Ποιοτικός έλεγχος τελικών προϊόντων
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Μετά την εκτύπωση από το PLC και την καταγραφή των αποτελεσµάτων στην τελική φόρµα,
γίνεται έλεγχος των τελικών προϊόντων και από τον υπεύθυνο ποιότητας. Εφόσον τα τελικά
προϊόντα είναι συµµορφούµενα µε τις προδιαγραφές περνούν στο επόµενο στάδιο, αφού έχει
υπογραφεί το έγγραφο της έγκρισης. Εάν υπάρχουν αστοχίες δεν υπάρχει περιθώριο διορθωτικών
κινήσεων, εποµένως το προϊόν αχρηστεύεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπεύθυνος ποιότητας
ελέγχει

και

όλη

τη

διαδικασία

της

κατασκευής,

ρυθµίζοντας

τα

µηχανήµατα

και

παρακολουθώντας τους χειριστές.
•

∆ιαδικασία Αποστολής

Η διαδικασία αποστολής περιλαµβάνει τη συσκευασία των τελικών προϊόντων και την
τοποθέτηση τους προς µεταφορά. Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή ετοιµάζονται από
τον υπεύθυνο της αποθήκης και γίνεται έλεγχος από τον υπεύθυνο πωλητή.

7.2 Υποδοµή της Επιχείρησης

Η εταιρεία διαθέτει και διατηρεί την υποδοµή που χρειάζεται, ώστε οι συνθήκες εργασίας να
επιτρέπουν και να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των προϊόντων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις.
Υφίστανται δύο κύρια κτίρια (συνολικά 3000 τ.µ.). Το πρώτο στεγάζει τις διοικητικές λειτουργίες
(ανώτερη διοίκηση, πωλήσεις, υποστηρικτικές λειτουργίες) και το δεύτερο στεγάζει την
παραγωγή. Στο κτίριο της παραγωγής υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και την
αποθήκευση των προϊόντων. Η χωροταξία είναι καλή και γίνονται προσπάθειες συνεχούς
βελτίωσης µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου.
Το περιβάλλον εργασίας εξετάζεται συνεχώς σχετικά µε τους παράγοντες που µπορούν να
επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων και την εργασία του προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα
εξετάζεται η στεγανότητα, ο φωτισµός, ο αερισµός, η χωροταξία, ασφάλεια κ.α. Τα ανωτέρω
αποτελούν ευθύνη του υπεύθυνου ποιότητας.

7.3 Λόγοι για του οποίους η επιχείρηση επιθυµεί να εφαρµόσει ένα Πρότυπο ∆ιοίκησης της
Ποιότητας

Η επιχείρηση Moraitidis Steel S.A. λειτουργώντας σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον
προέβη στην απόφαση να αναπτύξει ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας το οποίο να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000. Οι λόγοι που επέλεξε σε αύτη τη χρονική στιγµή να
προετοιµαστεί για την εφαρµογή του Προτύπου είναι καταρχάς να µειώσει το κόστος των
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ελαττωµατικών προϊόντων όπου στην περίπτωση αυτής της επιχείρησης είναι µεγάλο για το λόγο
ότι το ελαττωµατικό προϊόν δεν επιδέχεται καµία διορθωτική ενέργεια και αχρηστεύεται.
Πολιτική της επιχείρησης Moraitidis Steel S.A. είναι να κάνει παραγγελίες πρώτων υλών από
τους προµηθευτές της µετά τη λήψη της παραγγελίας από τον πελάτη. Σε περίπτωση αστοχίας η
παραγγελία στον πελάτη καθυστερεί σηµαντικά. Το γεγονός της µείωσης των ελαττωµατικών
προϊόντων την πρώτη φορά θα έχει ως αποτέλεσµα στην επιχείρηση, την µείωση του κόστους των
χαµένων πελατών οι οποίοι λόγω καθυστερήσεων των παραγγελιών τους στρέφονται σε
συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις. Η ελαχιστοποίηση των αστοχιών και η έγκαιρη παράδοση των
προϊόντων στους πελάτες θα επιφέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο χώρο
που δραστηριοποιείται.
Ένας άλλος λόγος που συµβάλλει στην εφαρµογή του Προτύπου είναι η πίεση που δέχεται η
επιχείρηση από µεγάλους πελάτες της, οι οποίοι απαιτούν οι συνεργάτες τους να είναι
πιστοποιηµένοι. Οι µεγάλοι πελάτες της επιχείρησης είναι και εκείνοι που συµβάλλουν
περισσότερο στην κερδοφορία της επιχείρησης και θεωρούν ότι οι όντας οι προµηθευτές του
πιστοποιηµένοι τα προϊόντα που λαµβάνουν από αυτούς θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
που έχουν θέσει και στο χρόνο που έχουν ορίσει λόγω της εφαρµογής συγκεκριµένων
διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή θα µειωθεί και ο έλεγχος ποιότητας που κάνουν οι µεγάλες
πελάτες στην επιχείρηση για να διατηρούν τη συνεργασία τους µε αυτή.
Επιπροσθέτως, ένας λόγος για την εφαρµογή του Προτύπου είναι η πειθαρχία των εργαζοµένων
στην ποιότητα. Το προσωπικό της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των διαδικασιών
ελέγχου της ποιότητα όπως και για τη διασφάλιση ότι το προϊόν διατηρεί συνεχώς το επιθυµητό
επίπεδο ποιότητας. Φυσικά, το προσωπικό δεν είναι υπεύθυνο να θέτει τα επίπεδα ποιότητας των
προϊόντων, αλλά είναι απαραίτητο να ακολουθεί

συγκεκριµένες διαδικασίες ώστε να

διατηρούνται τα επίπεδα ποιότητας που έχουν τεθεί.
Ένας τελευταίος λόγος για τον οποίο η επιχείρηση επιθυµεί να εφαρµόσει το Πρότυπο ISO
9001:2000 είναι η στρατηγική της απόφαση να διευρύνει τα όρια της αγοράς στην οποία
απευθύνεται και στο εξωτερικό. Η εφαρµογή του Προτύπου θα αποτελεί παράγοντα
φερεγγυότητας προς στις επιχειρήσεις του εξωτερικού διότι θα είναι αναγνωρίσιµο και θα
µπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εµπιστευτούν µία πιστοποιηµένη επιχείρηση µε ένα
διεθνές Πρότυπο.
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7.4 Πλεονεκτήµατα από την Εφαρµογή του Προτύπου

Η επιχείρηση αναµένει να έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του Προτύπου
ISO 9001:2000 όπως η εξοικονόµηση χρηµάτων από µειωµένα κόστη απώλειας πελατών, από τις
µειωµένες παραγγελίες πρώτων υλών και από τη µείωση χρόνου ελέγχου και επανεξέτασης
διαδικασιών.
Πιο συγκεκριµένα, η πιστοποίηση αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση για
λόγους marketing. Το σήµα της πιστοποίησης θα χρησιµοποιηθεί για δηµοσιότητα της ποιότητας
των προϊόντων της επιχείρησης, θα παρουσιάζεται στη συσκευασία και θα αναγράφεται στα
ενηµερωτικά της φυλλάδια. Η επιχείρηση µε αυτό τον τρόπο αποσκοπεί στην αύξηση της
δηµοτικότητας της και κατά επέκταση στην αύξηση των πελατών της.
Θα διατηρήσει τους µεγάλους πελάτες της διότι αυτοί θεωρούν την πιστοποίηση ως απόδειξη
εµπειρογνωµοσύνης σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο ποιότητας. Η επιχείρηση θεωρεί ότι µετά
την πιστοποίηση της οι συνεργασίες µε τους µεγάλους πελάτες θα γίνουν πιο στενές, έχοντας ως
αποτέλεσµα τη λήψη µεγαλύτερων παραγγελιών και µακροχρόνιας κερδοφορίας. Οι πελάτες αυτοί
θα περιορίσουν τους δικούς τους ελέγχους στην επιχείρηση εξοικονοµώντας για όλους πολύτιµο
χρόνο και χρήµα.
Η επιχείρηση προσβλέπει να αυξηθεί η απόδοση της σχετικά µε την ποιότητα, γεγονός το οποίο
θα έχει ως αποτέλεσµα την άρση του ηθικού των εργαζοµένων, οι οποίοι θα αισθανθούν ότι µέσω
των νέων διαδικασιών συµβάλλουν προσωπικά στην βελτίωση των προϊόντων της επιχείρησης.
Η επιχείρηση αναµένει να αυξηθεί το καθαρό αποτέλεσµα των κερδών της, διότι αποβλέπει
στην µείωση του κόστους των χαµένων πελατών, στη µείωση του κόστους των παραγγελιών
πρώτων υλών, στη µείωση κόστους από την εκτεταµένη λειτουργία των µηχανηµάτων και στη
µείωση του κόστους από την αποφυγή υπερωριών των εργαζοµένων. Επιπλέον, αναµένεται η
εξοικονόµηση σηµαντικού χρόνου από τη διοίκηση, η οποία θα αντικαταστήσει το χρόνο που
διέθετε για την επίλυση προβληµάτων ποιότητας µε τη διάθεσή του προς µελλοντικές στρατηγικές
κινήσεις για την επιχείρηση. Η ελαχιστοποίηση των ανωτέρω παραγόντων θα επιφέρει επίσης
βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της και θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων, αύξηση
της ανταγωνιστικότητας της στον κλάδο και κέρδος.
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7.5 Ενδεχόµενα Προβλήµατα κατά την Εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας

Η επιχείρηση µπορεί να εντοπίσει κάποιες περιοχές οι οποίες αποτελούν εµπόδια για την
επιτυχηµένη εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.
Το πρώτο εµπόδιο που είχε να αντιµετωπίσει ήταν το κόστος πιστοποίησης καθώς και το
κόστος διατήρησης του Προτύπου. Η επιχείρηση µετά από έναν λεπτοµερή προγραµµατισµό των
πόρων της αποφάσισε να προβεί στην πιστοποίηση λαµβάνοντας υπόψη τα κόστη που προκύπτουν
από το στάδιο διερεύνησης, δηλαδή από τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε
το σύστηµα διοίκησης ποιότητας, από το στάδιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων της επιχείρησης,
από το στάδιο ανάπτυξης ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας, από την εκπαίδευση του
προσωπικού και τέλος από την επιθεώρηση από εξωτερικό φορέα. Η επιχείρηση έκανε µία νέα
κατανοµή των πόρων και εκτίµησε τις δαπάνες και το χρόνο που απαιτείται
Ένα δεύτερο πρόβληµα που είχε να αντιµετωπίσει η επιχείρηση ήταν η απόφαση χρήσης
εξωτερικού συµβούλου για την οργάνωση του συστήµατος διοίκησης ποιότητας. Η επιχείρηση
έλυσε το πρόβληµα αυτό αναθέτοντας στον υπεύθυνο παραγωγής αρµοδιότητες υπευθύνου
ποιότητας, µετά την αξιολόγηση του, και την ανάθεση σε αυτόν την πλήρη ανάπτυξη του
συστήµατος. Η λύση αυτού του προβλήµατος είχε σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κόστους
αφού ο υπεύθυνος ποιότητας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και
εφαρµογή του συστήµατος και δε θέτεται η επιχείρηση σε κίνδυνο υλοποίησης ενός υποδεέστερου
συστήµατος.
Επιπλέον η επιχείρηση συνειδητοποίησε ότι πιθανότατα να έχει πρόβληµα αντίστασης στην
αλλαγή της οργάνωσης των εργασιών. Οι εργαζόµενοι αισθάνονται ότι µε την αλλαγή αυτή θα
υπόκεινται σε µεγαλύτερο έλεγχο και ότι θα αυξηθούν κατά πολύ οι αρµοδιότητες τους χωρίς την
ανάλογη αµοιβή. Επίσης, παρουσιάστηκε κάποια αντίσταση µετά την ανακοίνωση για περαιτέρω
εκπαίδευση των εργαζοµένων σε νέες διαδικασίες. Η επιχείρηση θεωρεί ότι µέσω της
επικοινωνίας θα αντιστρέψει το κλίµα αντίστασης και θα δηµιουργήσει οµαδικό πνεύµα όπου ο
καθένας θα συµβάλλει στην επίτευξη των αποτελεσµάτων.

7.6 Ηγεσία – Ανώτερη ∆ιοίκηση

Πολύ σηµαντικός παράγοντας για την εφαρµογή ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας, όπως
αναφέρθηκε στην βιβλιογραφία, αποτελεί η ορατή διοίκηση. Η ηγεσία της επιχείρησης στην
συγκεκριµένη επιχείρηση αποτελεί ο ιδιοκτήτης ο οποίος διαθέτει υψηλόβαθµό διορατικότητας,
είναι παρών και συµβάλλει στις αλλαγές και έχει σαν όραµα την λειτουργία της επιχείρησης µε
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τέτοιο τρόπο ώστε οι έλεγχοι να είναι µη απαραίτητοι. Το γεγονός της δέσµευσης του ιδιοκτήτη
στην ποιότητα οφείλεται στην άµεση επαφή που διατηρεί ο ίδιος µε τους πελάτες και ο ίδιος
αποσκοπεί στην απόλυτη ικανοποίηση τους. Ο ιδιοκτήτης δεσµεύεται, συµµετέχοντας ενεργά στην
εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.
Η Ανώτερη ∆ιοίκηση έχει στοιχειοθετήσει γραπτά τη δήλωση αποστολής της η οποία
περιλαµβάνει τη δέσµευση στην ποιότητα και στην ικανοποίηση του πελάτη. Την γραπτή αυτή
αποστολή η Ανώτερη ∆ιοίκηση την γνωστοποιεί στα στελέχη, τους εργαζοµένους, στους πελάτες
και τους προµηθευτές της. Τα στελέχη και οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µπορούν να λάβουν
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του οράµατος και των αξιών της επιχείρησης. Η επιχείρηση
µάλιστα θεωρεί ότι ικανοποιητικό ποσοστό των εργαζοµένων της αναγνωρίζει και υποστηρίζει το
όραµα και την αποστολή της επιχείρησης και λαµβάνει αποφάσεις µε βάσει τις κατευθύνσεις
αυτές.
Η Ανώτερη ∆ιοίκηση έχει θέσει ξεκάθαρα ότι ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η
ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και η συµµόρφωση τις εταιρείας µε τις προδιαγραφές
και τις νοµικές ρυθµίσεις. Έχει στοιχειοθετήσει και έχει κάνει γνωστή σε όλο τον οργανισµό
συγκεκριµένη πολιτική για την ποιότητα καθώς και τους στόχους της ποιότητας που αφορούν τα
προϊόντα και τις διαδικασίες. Η Ανώτερη ∆ιοίκηση επίσης καθορίζει την οργανωτική δοµή της
εταιρείας και τις αρµοδιότητες όλων όσων συµµετέχουν στο Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας,
εξασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο όλο το προσωπικό να µπορεί να
συµµετέχει πλήρως στην επίτευξη των στόχων της ποιότητας και τέλος εξασφαλίζει όλους τους
απαραίτητους πόρους που είναι απαραίτητοι για το σκοπό αυτό.

7.7 Πολιτική για την Ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας στοχεύει στην πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της
αγοράς και των πελατών της. Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας έχει πρωτίστως ως αποστολή την
υποστήριξη και προώθηση, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσµατικό, της ποιότητας σε όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία
συµβάλλει τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας του συγκεκριµένου
κλάδου, όσο και στη βελτίωση της σχέσης πελάτη – εταιρείας καθώς και στην εξασφάλιση της
ικανοποίησης αυτού. Ο στόχος της εταιρείας επιτυγχάνεται µέσω των δραστηριοτήτων της και πιο
συγκεκριµένα την µεταποίηση και εµπορία προϊόντων χάλυβα.
Παράλληλα ζωτικό στοιχείο της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας αποτελεί η επαγγελµατική
δεοντολογία στις σχέσεις µε τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής βελτίωση του
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ανθρώπινου δυναµικού, των µέσων και των διαδικασιών καθώς επίσης και η συνεχής βελτίωση
του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας. Ποιοτικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η προσφορά
ποιοτικά άρτιων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές, που κατασκευάζονται µε βάσει
συγκεκριµένα πρότυπα και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν εντός των ορίων που καθορίζονται
από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και από τους εκάστοτε εθνικούς κανονισµούς.
Επίσης καθοριστικός στόχος της ποιότητας αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη,
γεγονός το οποίο επενεργεί στην ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στο χώρο
της µεταποίησης και εµπορίας χάλυβα.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής η εταιρεία εφαρµόζει µεθόδους και διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στο τρέχον επίπεδο της επιστήµης και της τεχνολογίας καθώς και στις διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας, χρησιµοποιεί κατάλληλο εξοπλισµό και εκπαιδευµένο προσωπικό σε
όλους τους τοµείς, παρακολουθεί και ελέγχει συστηµατικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής
διαδικασίας, θέτει σε πρώτη θέση την πρόληψη έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
εµφάνισης µη – συµµόρφωσης προς τις ποιοτικές απαιτήσεις, καθορίζει στόχους ποιότητας και
ελέγχει την επίτευξή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την διασφάλιση της ποιότητας.
Η Ανώτερη ∆ιοίκηση δεσµεύεται για την εφαρµογή της πολιτικής ποιότητας , εξασφαλίζοντας
παράλληλα ότι η πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι
εφαρµόζεται από όλους τους εργαζοµένους αλλά και από τους υπεύθυνους των τµηµάτων, οι
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίηση της. Αρµόδιος για την υλοποίηση της
πολιτικής ποιότητας είναι ο υπεύθυνος ποιότητας.

7.8 Στρατηγικός Σχεδιασµός & Αντικειµενικοί Στόχοι

Οι στόχοι που θέτονται από την εταιρεία σε σχέση µε την ποιότητα συνδέονται άµεσα µε τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών ή αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας
ώστε να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της. Οι στόχοι αυτοί είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι,
ρεαλιστικοί και επίκαιροι. Πιο συγκεκριµένα, στόχοι ποιότητας αποτελεί η αύξηση τη
ικανοποίησης των πελατών, η ελαχιστοποίηση των µη – συµµορφώσεων, η αύξηση του αριθµού
των νέων πελατών, η µείωση των χρόνων κατασκευής και παράδοσης, η έγκαιρη εκπαίδευση του
προσωπικού και η παροχή νέων προϊόντων.
Οι αντικειµενικοί στόχοι για την ποιότητα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα
από καθορισµένες συναντήσεις της ανώτερης διοίκησης και των υπευθύνων των τµηµάτων.
Οι µετρήσεις της απόδοσης σε κάθε επίπεδο του οργανισµού συµβάλλουν στην µέτρηση της
συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Οι στόχοι της απόδοσης θέτονται ανά τµήµα µετά από
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ανάλυση ενός στρατηγικού σχεδίου ποιότητας από τον ιδιοκτήτη σε συνεργασία µε τα ανώτερα
στελέχη και τον υπεύθυνο ποιότητας της επιχείρησης. Μετά τη θέσπιση των στόχων διενεργούνται
µηνιαίες συναντήσεις ανασκόπησης ελέγχου των πραγµατικών αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε
εκείνα που έχουν σχεδιαστεί . Γίνονται επίσης προσαρµογές στα σχέδια ώστε να εφαρµόζουν
καλύτερα στην εκάστοτε παρούσα κατάσταση. Παράλληλα, υπάρχουν ρητά σχέδια βελτίωσης σε
σύγκλιση µε τους µετρήσιµους στόχους.
Το Σύστηµα ∆ιοίκηση της Ποιότητας καθώς και οι στόχοι της ποιότητας ανασκοπούνται κατά
τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι ανασκοπήσεις αυτές διεξάγονται υπό την ευθύνη του υπεύθυνου
της ποιότητας µε την παρουσία της ανώτερης διοίκησης και των υπεύθυνων των τµηµάτων. Στις
συναντήσεις συζητούνται θέµατα όπως η πολιτική ποιότητας της εταιρείας, η επίτευξη των
στόχων ποιότητας της προηγούµενης περιόδου, η θέσπιση νέων στόχων, η ανάδραση από τους
πελάτες σχετικά µε την ικανοποίηση τους, αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων, η
εµφάνιση µη – συµµορφώσεων και η διάγνωση ευκαιριών για βελτίωση. Τα αποτελέσµατα της
ανασκόπησης συντάσσονται σε µια συνοπτική έκθεση από τον υπεύθυνο της ποιότητας και
παραδίδονται στην ανώτερη διοίκηση. Υπάρχουν αρχεία που φυλάσσονται όλες οι ανασκοπήσεις
που διεξάγονται. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την συνάντηση αφορούν στη βελτίωση όλων
των διαδικασιών, των προϊόντων που παρέχονται, στην ικανοποίηση των πελατών, στην
εκπαίδευση του προσωπικού και στις ανάγκες για διάθεση νέων πόρων.

7.9 Ικανοποίηση του Πελάτη

Η επιχείρηση προσπαθεί να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των πελατών γίνονται γνωστές και
απόλυτα κατανοητές από όλους τους εργαζοµένους και µέσω των διαδικασιών που έπονται, να
ικανοποιούνται πλήρως.
Οι απαιτήσεις των πελατών υφίστανται σε γραπτό κείµενο το οποίο φέρει την υπογραφή τους.
Για τις απαιτήσεις των πελατών ενηµερώνονται καταρχάς οι πωλητές, οι οποίοι κλείνουν την
συµφωνία. Εν συνεχεία, ενηµερώνεται ο υπεύθυνος ποιότητας (ο οποίος είναι και υπεύθυνος
κατασκευής). Ο υπεύθυνος ποιότητας κάνει γνωστές τις απαιτήσεις σε όλους τους εργαζοµένους
που εργάζονται στην µεταφορά, στην κατασκευή και στην φύλαξη των προϊόντων. Επιπροσθέτως
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία κατασκευής του προϊόντος, από την άφιξη του αρχικού
προϊόντος, την τοποθέτηση του στα µηχανήµατα, την κατασκευή του, τη φύλαξη και τέλος την
αποστολή του στον πελάτη.
Παράλληλα, καταγράφονται λεπτοµερείς αναφορές σχετικά µε τις τιµές και συγκρίσεις
χαρακτηριστικών των προϊόντων ώστε να διαγνωστεί η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης και
78

να καλυφθούν κάποια επιπλέον τµήµατα της αγοράς. Πληροφορίες από χαµένους πελάτες
χρησιµοποιούνται για να αναλυθούν οι µη καλυπτόµενες ανάγκες των πελατών από την
επιχείρηση. Η ικανοποίηση των πελατών µετριέται περιστασιακά µε χρήση ερωτηµατολογίων ή µε
ευθείες ερωτήσεις στους πελάτες. Υφίσταται επίσης διαδικασία ρουτίνας κατά την οποία τα
αποτελέσµατα σχετικά µε την ικανοποίηση των πελατών αποτελούν και µέτρηση απόδοση της
επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα αυτά ανακοινώνονται στο προσωπικό, στους προµηθευτές και
άλλους συνεργάτες της επιχείρησης.
Ο υπεύθυνος ποιότητας ενηµερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την Ανώτερη ∆ιοίκηση
σχετικά µε τα ποσοστά συµµόρφωσης στους στόχους ποιότητας των προϊόντων και την
συµπεριφορά των εργαζοµένων σχετικά µε την ποιότητα. Οι πωλητές, οι οποίοι µετά την
παράδοση των προϊόντων στους πελάτες επικοινωνούν µαζί τους για να πάρουν πληροφορίες
σχετικά µε την ικανοποίηση τους, ενηµερώνουν τη διοίκηση και λαµβάνονται διορθωτικές
ενέργειες όπου είναι απαραίτητο.
Τέλος, γίνονται τακτικές συναντήσεις των µελών της διοίκησης, των πωλητών και του
υπεύθυνου ποιότητας ούτως ώστε όλοι να λειτουργούν µε βάση την πολιτική και τους στόχους
ποιότητας και να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερος βαθµός συνεργασίας και
αποτελεσµατικότητας.

7.10 ∆ιαδικασίες που σχετίζονται µε τον Πελάτη

Οι παραγγελίες που λαµβάνει η εταιρεία από τους πελάτες της, εξετάζονται συστηµατικά πριν
από την οριστική ανάληψη, µε σκοπό τον σαφή και µονοσήµαντο προσδιορισµό των ποιοτικών
και χρονικών απαιτήσεων των πελατών, την αποσαφήνιση αµφίβολων ή διφορούµενων θεµάτων,
την εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του πελάτη είναι σύµφωνες µε τη νοµοθεσία / κανονισµούς, την
εξασφάλιση της επάρκειας της εταιρείας να εκπληρώσει τις απαιτήσεις και την εξέταση των
δυνατοτήτων της εταιρείας να ικανοποιήσει το χρονοδιάγραµµα παραδόσεων.
Επιπροσθέτως, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα η εταιρεία στέλνει καταλόγους µε τα προϊόντα
και τα χαρακτηριστικά τους στις επιχειρήσεις προς καλύτερη και επίκαιρη ενηµέρωση τους. Η
εταιρεία διαθέτει και ιστοσελίδα µε αναλυτική περιγραφή τόσο της εταιρείας όσο και των
προϊόντων της.
Σχετικά µε την ανασκόπηση των απαιτήσεων, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις για το
προϊόν είναι καθορισµένες, ότι επιλύονται τυχόν διαφοροποιηµένες απαιτήσεις από εκείνες που
εκφράστηκαν προηγουµένως και ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις αυτές. Για τις περιπτώσεις που µεταβάλλονται οι απαιτήσεις για το προϊόν, η εταιρεία
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φροντίζει για την τροποποίηση των σχετικών εγγράφων και την ενηµέρωση όλου του
εµπλεκόµενου προσωπικού.

7.11 ∆ιοίκηση της Απόδοσης

Η επιχείρηση έχει ορίσει τις διαδικασίες κλειδιά που αποφέρουν την ικανοποίηση στον πελάτη
και αποδίδει υψηλή προτεραιότητα σε αυτές. Επιπροσθέτως, διενεργείται µία συστηµατική
προσέγγιση µελέτης των επιχειρήσεων εντός και εκτός του κλάδου για πρακτικές και διαδικασίες
οι οποίες εφαρµόζονται µε επιτυχία σε άλλους οργανισµούς. Κάθε διαδικασία κλειδί της
επιχείρησης υπόκειται σε µετρήσεις απόδοσης, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τις συνολικές
µετρήσεις απόδοσης της επιχείρησης. Πολλές φορές η απόδοση των διαδικασιών αυτών δεν είναι
η αναµενόµενη µε αποτέλεσµα τον επαναπροσδιορισµό ποικίλων παραγόντων. Η επιχείρηση, στη
διαδικασία να επιλύσει τα εµπόδια που προκύπτουν εµπλέκει το προσωπικό της και τους
συνεργάτες της (προµηθευτές και πελάτες). Όλοι συµµετέχουν από κοινού σε µία διαδικασία
βελτίωσης της ποιότητας τόσο των διαδικασιών όσο και των παραγόµενων προϊόντων. Έπειτα από
τη διαδικασία αυτή οι περισσότερες διαδικασίες της επιχείρησης επιδεικνύουν καταµετρηµένες
βελτιώσεις µε αποτέλεσµα να παρατηρείται σηµαντική µείωση στο κόστος των παραγόµενων
προϊόντων.

7.12 Ανθρώπινο ∆υναµικό

Η εταιρεία εξασφαλίζει µέσα από κατάλληλες µεθόδους και κριτήρια (µόρφωση, προσόντα,
δεξιότητες, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, εµπειρία κ.α.) ότι το προσωπικό που εκτελεί τις
εργασίες είναι ικανό, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει την αντίληψη για την εκτέλεση
συγκεκριµένων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Για τη διοίκηση και την αξιολόγηση, την
επιλογή και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού που εκτελεί διοικητικές εργασίες είναι
υπεύθυνη η ανώτερη διοίκηση. Για το προσωπικό που εργάζεται στην κατασκευή και για όλες τις
πρακτικές εκπαίδευσης, επιλογής, αξιολόγησης που το αφορούν είναι αρµόδιος ο υπεύθυνος
ποιότητας. Η πολιτική αµοιβών καθορίζεται από την ανώτερη διοίκηση µε βάση την απόδοση των
εργαζοµένων.
Η εταιρεία επιδίδει σηµαντική βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού λόγω κυρίως της
ιδιαίτερης τεχνογνωσίας που απαιτείται. Η διοίκηση σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο ποιότητας
καθορίζει τις απαιτούµενες ικανότητες που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που εκτελεί εργασίες
που επηρεάζουν την ποιότητα. Εν συνεχεία, παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση σε αυτό από τον
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υπεύθυνο ποιότητας και από τις εταιρείες που παρέχουν τα µηχανήµατα. Επιπλέον, παρέχεται
εκπαίδευση στο διοικητικό προσωπικό σχετικά µε το πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιεί η
εταιρεία. Ο φορέας εκπαίδευσης είναι εξωτερικός (συνήθως η εταιρεία παροχής του
προγράµµατος παρέχει την εκπαίδευση) και υπεύθυνη είναι η ανώτερη διοίκηση.
Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται κατά την πρόσληψή του αλλά και όποτε κρίνεται
αναγκαίο. Η εκπαίδευση κατά την πρόσληψη αφορά την ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε
την πολιτική ποιότητας, τη λειτουργία του συστήµατος και την τεχνική κατάρτιση που απαιτεί η
θέση εργασίας για την οποία προορίζεται. Η εκπαίδευση µετά την πρόσληψη αφορά κυρίως νέες
τεχνικές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Τηρούνται αρχεία µε τις περιγραφές των θέσεων
εργασίας και αρχεία σχετικά µε την εκπαίδευση που προγραµµατίστηκε και υλοποιήθηκε.
Επιπλέον, η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων
και η ανώτερη διοίκηση λαµβάνει πρωτοβουλίες ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό
περιβάλλον.
Τέλος, η επιχείρηση θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι αισθάνονται υπεύθυνοι για την εργασία τους
απέναντι στους άλλους συναδέλφους τους, των οποίων η εργασία αποτελεί συνέχεια των πρώτων.
Η οµαδική εργασία αποτελεί παράγοντα επιτυχίας σε αυτή την περίπτωση και συνήθως αποτελεί
και µέθοδο επίλυσης των προβληµάτων ποιότητας που προκύπτουν.

7. 13 Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείες περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες
για τη διασφάλιση της ποιότητας. Μάλιστα η επιχείρηση σκοπεύει να εφαρµόσει το Πρότυπο ISO
9001: 2000 οπότε προετοιµάζεται ώστε να είναι έτοιµη να ακολουθήσει τις συγκεκριµένες
προδιαγραφές και απαιτήσεις του Προτύπου. Η εταιρεία εντοπίζει και προσδιορίζει τη σειρά και
την αλληλεπίδραση των διαδικασιών στο Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας. Καθορίζει κριτήρια και
µεθόδους για τη λειτουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών αυτών. Τα κριτήρια αυτά είναι
µετρήσιµα και µετρούν την απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού, τη συµµόρφωση των τελικών
προϊόντων καθώς και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών. Επιπροσθέτως, εξασφαλίζει τους
απαραίτητους πόρους για την υποστήριξη, λειτουργία και παρακολούθηση αυτών των
διαδικασιών. Μέσω του υπεύθυνου ποιότητας η εταιρεία ενεργεί κατάλληλα (συνεχή
παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις κατασκευής και σε όλες τις κύριες διαδικασίες) για την
επίτευξη των προσχεδιασµένων αποτελεσµάτων και για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.
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7.13.1 Σχεδιασµός του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας

Ο σχεδιασµός του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας έχει σκοπό να καθορίζει και
να τεκµηριώνει το πώς ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα και είναι προσαρµοσµένος
στην λειτουργία της εταιρείας. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων η εταιρεία εξετάζει µε
προσοχή τις παρακάτω δραστηριότητες:
•

Εκπόνηση µεθόδων κατασκευής µε παράλληλη µέριµνα για τη διάθεση του απαραίτητου
εξοπλισµού ελέγχων, εκπαιδευµένου προσωπικού κ.α. που θα χρειαστούν για την επίτευξη
της ποιότητας.

•

Εξασφάλιση της συµβατότητας µεταξύ των διαδικασιών για την κατασκευή των προϊόντων
και των ελέγχων αυτών.

•

Τήρηση και ενηµέρωση των τεχνικών εγγράφων.

Τα ανωτέρω αποτελούν ευθύνη του υπεύθυνου ποιότητας. Η ανώτερη διοίκηση φέρει την κύρια
ευθύνη για τις γενικές κατευθύνσεις και τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία του
Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας.

7.13.2 Ευθύνες, Αρµοδιότητες και Επικοινωνία

Οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες του προσωπικού είναι σαφώς καθορισµένες από την εταιρεία
και ακολουθούν το οργανόγραµµα. Παρά το γεγονός αυτό υπάρχουν γραπτές αναλυτικές
περιγραφές καθηκόντων για τη κάθε θέση εργασίας. Οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες του κάθε
εργαζοµένου καθορίζονται αλλά και γίνονται γνωστές σε όλο το προσωπικό.
Ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας,
έχει οριστεί ο υπεύθυνος ποιότητας. Ο υπεύθυνος ποιότητας αναφέρει στη διοίκηση ζητήµατα
σχετικά µε την απόδοση και τη βελτίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας και προωθεί την
κατανόηση των στόχων της ποιότητας στο προσωπικό της εταιρείας.
Όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία, η εταιρεία έχει αναπτύξει κατάλληλη διαδικασία
διαβίβασης εντολών / παρατηρήσεων µεταξύ των τµηµάτων της αλλά και µεταξύ του προσωπικού
του ίδιου τµήµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος ∆ιοίκησης
Ποιότητας.
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7.13.3 Τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας

Η τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας περιλαµβάνει την πολιτική, τους
αντικειµενικούς σκοπούς καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν τις διαδικασίες.
Επιπλέον, περιλαµβάνει αρχεία και τις ισχύουσες προδιαγραφές τόσο λειτουργίας όσο και τις
προδιαγραφές συµµόρφωσης των τελικών προϊόντων. Υπάρχουν επίσης έγγραφα που
περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά των υλικών που απαιτούνται, έγγραφα από τον ποιοτικό έλεγχο
των αρχικών προϊόντων, παρουσιάσεις από προϊόντα του ανταγωνισµού και µελέτες εργονοµίας.
Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτά
συµπληρώνονται, ελέγχονται, εγκρίνονται, διανέµονται, φυλάσσονται και αναθεωρούνται µε
αποτελεσµατικό τρόπο.
Η εταιρεία ξεχωρίζει τα έγγραφα σε εξωτερικά και εσωτερικά που εκτός από τη φυσική τους
µορφή κρατούνται και σε ηλεκτρονικά αρχεία. Η έγκριση των εσωτερικών εγγράφων αποτελεί
ευθύνη της ανώτερης διοίκησης, του υπεύθυνου ποιότητας, των πωλητών και των αρµόδιων σε
κρίσιµες θέσεις (π.χ. υπεύθυνος αποθήκης). Τα έγγραφα (εσωτερικά και εξωτερικά)
κωδικοποιούνται µε αύξουσα σειρά. Με τον τρόπο αυτό ο εντοπισµός τους είναι εύκολος. Η
εταιρεία έχει καταρτίσει σύστηµα εσωτερικής κωδικοποίησης το οποίο αφορά τις διαδικασίες, τα
όργανα και τις συσκευές ελέγχου.
Οι προδιαγραφές που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή ή τον έλεγχο, διατηρούν την
κωδικοποίηση που έχουν, είτε αυτή είναι διεθνής, είτε είναι εθνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή
του πελάτη για συγκεκριµένο έργο.
Η κωδικοποίηση των εγγράφων της εταιρείας είναι στην ευθύνη του υπεύθυνου ποιότητας, ο
οποίος αναλαµβάνει και την εκπαίδευση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού καθώς και τον
έλεγχο της χρησιµοποίησης της.
Η εταιρεία συλλέγει, ταξινοµεί, αρχειοθετεί, αποθηκεύει και διατηρεί αρχεία ποιότητας. Τα
αποτελέσµατα από όλες τις πηγές πληροφόρησης συγκεντρώνονται στον υπεύθυνο ποιότητας,
δηµιουργώντας ελεγχόµενα αρχεία µε προκαθορισµένη διάρκεια ζωής.
Τα αρχεία αυτά περιλαµβάνουν, εγκεκριµένα έγγραφα όπως δελτία ποιοτικού ελέγχου, έγγραφα
παραλαβής υλικών, έγγραφα παραλαβής υλικών, παραγγελίες, δεδοµένα πελατών, αρχεία
ιχνηλασιµότητας. Τα έγγραφα αυτά διατηρούνται τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.
Η δηµιουργία αυτών των αρχείων, η ταξινόµηση και η σήµανσή τους, γίνονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιµα, ευανάγνωστα και ανακτήσιµα.
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7.14 ∆ιαδικασίες Ποιότητας Κατά την Υλοποίηση των Προϊόντων

Η εταιρεία έχει αναπτύξει κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση του προϊόντος βάσει των
οποίων προσδιορίζονται οι στόχοι ποιότητας, συγκεκριµένα έγγραφα που αφορούν τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων, δραστηριότητες ελέγχων και αρχεία που αποδεικνύουν ότι οι
διαδικασίες υλοποίησης και το προϊόν που προκύπτει ικανοποιούν τις απαιτήσεις.
Μετά τη διαδικασία παραγγελιών που παρουσιάσθηκε αναλυτικά ανωτέρω, ο υπεύθυνος
ποιότητας παραγγέλνει την πρώτη ύλη από τους συνεργαζόµενους προµηθευτές. Η παραγγελία
πρώτων υλών γίνεται συναρτήσει της παραγγελίας των τελικών προϊόντων. Η διαδικασία αυτή
έχει πολλά από τα στοιχεία του µοντέλου just in time. Εφόσον καταφθάνουν τα αρχικά προϊόντα
(πρώτη ύλη) στις εγκαταστάσεις διενεργείται έλεγχος για την αρτιότητα και τη συµµόρφωση τους
και συµπληρώνεται το αντίστοιχο έγγραφο. Εν συνεχεία, αφού γίνει η ρύθµιση των µηχανηµάτων
τα αρχικά προϊόντα τοποθετούνται προς επεξεργασία. Η παρακολούθηση και οι ενδιάµεσοι
έλεγχοι είναι συνεχείς και διενεργούνται από τον υπεύθυνο ποιότητας. Το κατά πόσο είναι εντός
συµµόρφωσης τα προϊόντα αποδεικνύεται από στοιχεία τα οποία εκτυπώνονται από το plc των
µηχανηµάτων, γεγονός που καθιστά απόλυτα έγκυρη τη συµµόρφωση των προϊόντων και
ελαχιστοποιεί τη λάθος ανθρώπινη εκτίµηση. Μετά την έκθεση του plc συµπληρώνεται το
έγγραφο το οποίο αφορά την διεκπεραίωση κατασκευής του συγκεκριµένου τεµαχίου προϊόντος.
Τα τελικά προϊόντα φυλάσσονται στις κατάλληλες συνθήκες, συσκευάζονται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ποιότητας και αποστέλλονται στους πελάτες. Κατά την αποστολή υπάρχει επίσης
συνοδευτικό έγγραφο το οποίο περιλαµβάνει τεµάχια και χαρακτηριστικά των προϊόντων που
αποστέλλονται. Τα έγγραφα αυτά κρατούνται σε προσβάσιµα αρχεία.

7.15 Άλλες ∆ιαδικασίες Ποιότητας

Η εταιρεία κατά την διαδικασία κατασκευής των προϊόντων της προγραµµατίζει και
παρακολουθεί όλες της εργασίες που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιεί τον
απαραίτητο εξοπλισµό, τηρεί του κανόνες ασφάλειας των εργαζοµένων, συντηρεί τον εξοπλισµό
και εφαρµόζει ποιοτικό έλεγχο. Παράλληλα, η εταιρεία εξασφαλίζει ανά πάσα στιγµή την
αναγνώριση της κατάστασης των προϊόντων µέσα από επιθεωρήσεις και δοκιµές. Όλα τα προϊόντα
και τα κρίσιµα υλικά υπόκεινται σε κατάλληλη σήµανση στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό λόγω
της φύσης των εργασιών. Η ταυτοποίηση πραγµατοποιείται µε καταγραφές σε συνοδευτικά
έγγραφα σε όλα τα στάδια της κατασκευής. Στις περιπτώσεις που η φύση του υλικού το επιτρέπει,
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χρησιµοποιούνται ταµπελάκια, αυτοκόλλητα, εκχάραξη, σφραγίδα κ.α.. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων.
Όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για να µετρά κρίσιµα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή
παραµέτρους της παραγωγικής διαδικασίας υπόκειται σε διαδικασίες διακρίβωσης, οι οποίες
ανάγονται άµεσα ή έµµεσα, σε διεθνώς παραδεκτά πρότυπα µέτρησης. Όλες οι συσκευές και τα
όργανα ελέγχου που χρησιµοποιούνται έχουν κωδικό αριθµό, που δηλώνεται επί του οργάνου µε
κατάλληλη σήµανση. Ο υπεύθυνος ποιότητας έχει την ευθύνη ελέγχου της καλής λειτουργίας των
οργάνων που χρησιµοποιούνται στην εταιρεία. Όσα όργανα και συσκευές κρίνεται ότι µετρούν
κρίσιµα µεγέθη για τη διαδικασία ή το προϊόν, υποβάλλονται σε συστηµατική διαδικασία ελέγχου
και διακρίβωσης από τρίτο ανεξάρτητο εργαστήριο.
Ο υπεύθυνος ποιότητας εφαρµόζει εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και για να διαπιστωθεί η εφαρµογή των τυχόν
διορθωτικών ενεργειών. Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται και
γίνεται ενηµέρωση των υπεύθυνων τµηµάτων καθώς και της ανώτερης διοίκησης και προβαίνουν
στην υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες υλοποιούνται από το αρµόδιο προσωπικό. Τα
αρχεία των επιθεωρήσεων, την παρακολούθηση και τον συντονισµό για τις διορθωτικές ενέργειες
που προκύπτουν, έχει ο υπεύθυνος ποιότητας.
Ο υπεύθυνος ποιότητας διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στα
τελικά προϊόντα ώστε να διασφαλιστεί ότι µόνο συµµορφούµενα προϊόντα παραδίδονται στους
πελάτες. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό έγγραφο από τον
υπεύθυνο ποιότητας. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται µη – συµµορφώσεις δεν προχωράει η
παράδοση των προϊόντων στους πελάτες και στις περισσότερες περιπτώσεις αχρηστεύονται.
Η εταιρεία µετρά τις διαδικασίες που εφαρµόζονται. Οι µετρήσεις αυτές έχουν σκοπό την
παρακολούθηση του αποτελέσµατος των διαδικασιών που ελέγχουν τη συµµόρφωση των
προϊόντων. Χρησιµοποιούνται δείκτες οι οποίοι µετρούν την ακρίβεια, τον κύκλο παραγωγής, το
ποσοστό των µη – συµµορφώσεων και την απόδοση των εργαζοµένων.
Όπου κρίνεται σκόπιµο, εφαρµόζονται στατιστικές τεχνικές για τη συλλογή, ανάλυση και
αξιολόγηση δεδοµένων σχετικών µε την ποιότητα. Το πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας δίνει
πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό των µη – συµµορφώσεων ανά µήνα, την απόδοση των
µηχανηµάτων και την αποτελεσµατικότητα των ποιοτικών ελέγχων. Τα στατιστικά αποτελέσµατα
λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των παραγωγικών διαδικασιών, των αποτελεσµάτων των
ελέγχων και δοκιµών και κατά επέκταση της ικανοποίησης του πελάτη.
Η εταιρεία αναλαµβάνει ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι µη – συµµορφώσεις και να
αποτραπεί η επανεµφάνισή τους. Οι διορθωτικές ενέργειες αναλαµβάνονται µετά την ανασκόπηση
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των µη – συµµορφώσεων, τον προσδιορισµό των αιτιών τους, τον προσδιορισµό του ποιες
ενέργειες να γίνουν και σε πιο σηµείο θα πρέπει να εκτελεστούν. Οι µη συµµορφώσεις µπορεί να
προέρχονται από τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, από τα υλικά, από τους ελέγχους ή τον
ανθρώπινο παράγοντα. Οι προληπτικές ενέργειες που χρησιµοποιούνται για την εξάλειψη των µη
– συµµορφώσεων αφορούν πιο εξειδικευµένους και βελτιωµένους ελέγχους που αφορούν τις
αιτίες των µη συµµορφώσεων που προαναφέρθηκαν.

7.16 Συνεργασία Με τους Προµηθευτές

Όσον αφορά τις αγορές στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση από τους προµηθευτές της, θέτει
κριτήρια τα οποία αφορούν τη συνεργασία της µε αυτούς. Κριτήρια για την επιλογή των
προµηθευτών της είναι η ικανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων που τίθενται, ώστε να
διασφαλίζεται ότι η παράδοση / προµήθεια των υλικών γίνονται στο σωστό χρόνο και στη σωστή
ποιότητα.
Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη κυρίως η εµπειρία από προηγούµενες συνεργασίες
(εξασφάλιση έγκαιρων και χωρίς σφάλµατα παραδόσεων) και οι αξιολογήσεις των προµηθευτών
κατά το παρελθόν. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος της εταιρείας και η φήµη του
προµηθευτή στην αγορά και η διαπίστωση (κατόπιν επίσκεψης στο χώρο του προµηθευτή) της
ικανότητας του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Όλοι οι προµηθευτές αξιολογούνται σε ετήσια
βάση. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών κακής συνεργασίας ή σε περίπτωση νέου
προµηθευτή, η αξιολόγηση διενεργείται εκτός προγράµµατος.
Για κάθε προµηθευτή τηρείται αρχείο όπου φαίνονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας, τα
αποτελέσµατα αξιολογήσεων και τα στοιχεία για καθυστερήσεις παραδόσεων και για
επιστρεφόµενα υλικά.
Ο υπεύθυνος ποιότητας και ο υπεύθυνος προµηθειών είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση των
προµηθευτών και την παρακολούθηση τους και ενηµερώνουν τους προµηθευτές για τις
παρατηρηθείσες αστοχίες και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Τα έγγραφα αγορών από τους προµηθευτές περιέχουν τα δεδοµένα για µια πλήρη περιγραφή
των προϊόντων που πρόκειται να αγοραστούν.
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7.17 Συµπεράσµατα - Προτάσεις

Ανωτέρω παρουσιάστηκε µία περιγραφή του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας
Moraitidis Steel S.A.. Η επιχείρηση φαίνεται να ακολουθεί και να πραγµατοποιεί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ISO 9001:2000 και πολύ σύντοµα θα προχωρήσει στην πιστοποίηση. Αν και το
τεχνικό µέρος φαίνεται να καλύπτεται επαρκώς, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της εταιρείας
φαίνεται να είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες, σε
όλες τις µορφές εργασίας οι οποίες εκτελούνται και στο αποτέλεσµα, δηλαδή το παραγόµενο
προϊόν.
Η ηγεσία της επιχείρησης παρουσιάζει γραπτώς τη δήλωση αποστολής της επιχείρησης η οποία
περιλαµβάνει τόσο τη δέσµευση στην ποιότητα όσο και στην ικανοποίηση του πελάτη. Τη
δέσµευση της αυτή την καθιστά γνωστή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (προµηθευτές, πελάτες,
υπαλλήλους). Οι περισσότεροι υπάλληλοι της επιχείρησης µπορούν να αναγνωρίσουν και να
υποστηρίξουν την αποστολή, το όραµα και τις αξίες της επιχείρησης και να χρησιµοποιήσουν τα
ανωτέρω κατά τη λήψη των αποφάσεων τους. Η ανώτερη διοίκηση θα επιθυµούσε οι εργαζόµενοι
να αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη συναίσθηση της ποιότητας, να πιστεύουν ότι όλοι µαζί
εργάζονται για κοινούς στόχους και να προωθούν την αποστολή της επιχείρησης µέσω της
καθηµερινής τους εργασίας ως πεποίθηση, την οποία κατέχουν, και όχι λόγω κανονισµών
λειτουργίας.
Όλα αυτά δεν παραµένουν γραπτώς µόνο σε επίπεδο εννοιών. ∆ιενεργούνται µετρήσεις της
απόδοσης σχετικά µε την ποιότητα σε κάθε επίπεδο του οργανισµού, οι οποίες στη συνέχεια
χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της συνολικής απόδοσης. Υφίστανται ρητά σχέδια συνεχούς
βελτίωσης, µετρήσιµοι στόχοι, και στοχοθεσία ανά τµήµα. Εν συνεχεία, διενεργούνται µηνιαίες
συναντήσεις ανασκόπησης ελέγχου των πραγµατικών αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε εκείνα που
είχαν σχεδιαστεί. Γίνονται επίσης, προσαρµογές στα σχέδια ώστε να εφαρµόζουν καλύτερα στην
κατάσταση. Παρόλα αυτά δεν αναλύονται κατά συστηµατικό τρόπο οι αιτίες που οδηγούν στις
αποκλίσεις, µε αποτέλεσµα την επανεµφάνιση των ίδιων προβληµάτων. Εάν αναλύονταν
συστηµατικά και κατανοούνταν οι αιτίες των αποκλίσεων, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
την πρόβλεψη µελλοντικών προβληµάτων, την πρόληψη των ίδιων προβληµάτων και την
εκτίµηση της µελλοντικής απόδοσης της επιχείρησης.
Όσον αφορά τους πελάτες, η επιχείρηση καταγράφει λεπτοµερείς αναφορές σχετικά µε τις τιµές
και συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της µε εκείνα του ανταγωνισµού, έτσι ώστε να
στοιχειοθετήσει τη δική της ανταγωνιστική θέση, µε στόχο να καλυφθούν και επιπλέον τµήµατα
της αγοράς. Στη διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται και πληροφορίες από χαµένους πελάτες έτσι
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ώστε να αναλυθούν οι µη καλυπτόµενες ανάγκες από την επιχείρηση. Κατά τη διαδικασία αυτή η
επιχείρηση θα µπορούσε να κάνει χρήση ερωτηµατολογίων έτσι ώστε να διαγνωστούν οι
προτιµήσεις των πελατών και να κατασκευάζει ή να παρέχει τα προϊόντα της µε βάσει τις
προβλέψεις της αγοράς. Οι προβλέψεις αυτές µπορούν να αφορούν καθοριστικούς παράγοντες ή
επερχόµενες αλλαγές όπως οικονοµικές προβλέψεις, αλλαγές στους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, νέες τεχνολογίες κ.α. Επιπροσθέτως,
κατά την εκτέλεση των παραγγελιών και την εφαρµογή των διαδικασιών εκείνοι που εµπλέκονται
κυρίως είναι τα τµήµατα παραγωγής και πωλήσεων. Θα ήταν ίσως ένα µεγάλο βήµα για την
επιχείρηση εάν οι πελάτες µπορούσαν να έχουν διαδραστική θέση µε την επιχείρηση και να
προτείνουν και οι ίδιοι διορθωτικές προτάσεις. Κάτι τέτοιο θα ισχυροποιούσε εξαιρετικά τις
σχέσεις µε τους πελάτες της επιχείρησης επιφέροντας την απόλυτη ικανοποίηση τους.
Η ικανοποίηση των πελατών µετριέται περιστασιακά µε χρήση ερωτηµατολογίων ή µε ευθείες
ερωτήσεις στους πελάτες. Επιπροσθέτως, κάποια ερωτήµατα θέτονται στους πελάτες προς
αξιολόγηση κάποιων υπαλλήλων της επιχείρησης. Παρατηρείται ότι η επιχείρηση εξετάζει την
ικανοποίηση των πελατών της µε βάση το αποτέλεσµα. Η επιχείρηση θα µπορούσε να προχωρήσει
στην εξέταση της ικανοποίησης των πελατών µε βάση την απόδοση των διαδικασιών. Σύµφωνα µε
την πρακτική αυτή, η ικανοποίηση των πελατών εξετάζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των
πωλήσεων, της κατασκευής του προϊόντος και κατά την περίοδο των εγγυήσεων. Τα
αποτελέσµατα από την εξέταση της ικανοποίησης των πελατών βάσει των διαδικασιών µπορούν
να χρησιµοποιηθούν τόσο για τη βελτίωση των διαδικασιών όσο και για τη βελτίωση της
διαδικασίας µέτρησης της ικανοποίησης τους.
Όσον αφορά τον καθορισµό της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης, έχουν οριστεί οι
διαδικασίες – κλειδιά, οι οποίες επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών. Για τον καθορισµό
όλων των σηµαντικών διαδικασιών της επιχείρησης εξαιρετικός παράγοντας διαµόρφωσης
αποτελεί το κόστος. Το κόστος όµως αποτελεί άθροισµα πολλών παραγόντων και το αποτέλεσµα
για την επιχείρηση ενδεχοµένως να είναι το ίδιο ή και καλύτερο, εάν οι ανάγκες των πελατών είναι
εκείνες που καθοδηγούν το σχεδιασµό των διαδικασιών. Παράλληλα, µπορούν να µελετηθούν
συστηµατικά οι διαδικασίες και πρακτικές που χρησιµοποιούνται επιτυχώς από εξωτερικές
επιχειρήσεις και να γίνει benchmarking µε εξαιρετικά αποτελέσµατα.
Όλες οι διαδικασίες – κλειδιά τις επιχείρησης υπόκεινται σε µετρήσεις απόδοσης, οι οποίες
συνδέονται κατευθείαν µε τις συνολικές µετρήσεις απόδοσης της επιχείρησης. Για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας µέτρησης της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης θα µπορούσαν
να υπόκεινται σε µετρήσεις και οι επιµέρους διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαδικασίες –
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κλειδιά της επιχείρησης και διενεργούνται από εργαζοµένους, από οµάδες εντός τις επιχείρησης,
ακόµη και από εξωτερικούς συνεργάτες.
Αναφορικά µε την κατασκευή των προϊόντων, οι προµηθευτές, οι πωλητές και το τµήµα
κατασκευής συνεργάζονται αποδοτικά ώστε να τεθούν και να ακολουθηθούν οι απαιτήσεις
σχετικά µε την ποιότητα. Υφίστανται λίστες ελέγχου των προϊόντων κατά την παράδοσή τους
(λήψη προϊόντων από τους προµηθευτές και παράδοση τελικών προϊόντων στους πελάτες).
Επίσηµες επιθεωρήσεις διενεργούνται σε κάθε φάση κατασκευής των προϊόντων από τον
υπεύθυνο ποιότητας. Τα στοιχεία σχετικά µε τα ελαττωµατικά προϊόντα καταγράφονται,
παρακολουθείται η τάση που παρουσιάζουν και θέτονται στόχοι βελτίωσης. Παρά το γεγονός
αυτό, δεν διενεργείται συστηµατική ανάλυση των αιτιών των ελαττωµατικών προϊόντων ώστε να
προλαµβάνεται η εµφάνισή τους. Επιπροσθέτως, η ανάλυση των αιτιών εµφάνισης ελαττωµάτων
στα προϊόντα θα πρέπει να εστιάζεται στην ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθούνται και η
συνεχής βελτίωση των διαδικασιών να έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη µηδενικών
ελαττωµατικών προϊόντων.
Οι βασικοί προµηθευτές της επιχείρησης θεωρούνται συνεργάτες της. Η επιχείρηση τους βοηθά
να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να περιορίσουν το κόστος τους. Η
επιχείρηση αξιολογεί περιοδικά τους προµηθευτές της και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
Ανεξαρτήτως του γεγονότος της καλής και εύρυθµής συνεργασίας µε τους προµηθευτές της, η
επιχείρηση δεν αντιµετωπίζει την ποιότητα ως ένα κοινό ζήτηµα. Απαιτεί συγκεκριµένη ποιότητα
προϊόντων από τους προµηθευτές της, στο χρόνο και στην τιµή που έχουν οριστεί, όµως δεν
συµµετέχουν από κοινού στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την ποιότητα, ούτε
συµµετέχουν από κοινού στο σχεδιασµό µακροχρόνιων βελτιώσεων, οι οποίες θα έχουν ως
αποτέλεσµα και µακροχρόνια εξέλιξη και συνεργασία.
Σηµαντικό µειονέκτηµα της επιχείρησης αποτελεί η έλλειψη οργανωµένου τµήµατος
ανθρώπινου δυναµικού και η έλλειψη στελέχωσης του τµήµατος ποιότητας. Λόγω της έλλειψης
οργανωµένου τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού και λόγω του γεγονότος ότι ο υπεύθυνος
ποιότητας είναι επιφορτισµένος µε όλες της αρµοδιότητες που αφορούν την ποιότητα αλλά και µε
αρµοδιότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εργαζοµένων και την
παρακολούθηση των ζητηµάτων υγιεινής και ασφάλειας, δηµιουργούνται κενά, έλλειψη
παρακολούθησης και καθυστέρηση των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων. Συνιστάται θέσπιση ενός
οργανωµένου τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού το οποίο να αναλάβει τις διαδικασίες εκπαίδευσης
όλου του προσωπικού, το οποίο και θα συγκροτήσει σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης βάσει
του οποίου να καθορίζονται οι αµοιβές του προσωπικού, θα αναλάβει την παρακολούθηση και
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και θα ρυθµίζει τους µηχανισµούς επίλυσης των προβληµάτων.
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Ο ρόλος του υπεύθυνου ποιότητας θα είναι συµβουλευτικός και διαδραστικός στις περιπτώσεις
που κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να µπορέσει να επικεντρωθεί στα ζητήµατα ποιότητας και να
στελεχώσει και να οργανώσει το τµήµα του µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσει πλήρως
αποδοτικές τις διαδικασίες του συστήµατος διοίκησης ποιότητας και να έχει εξαιρετικά
αποτελέσµατα όσον αφορά την ποιότητα των τελικών προϊόντων που παραδίδονται στον πελάτη.
Εντός του τµήµατος ποιότητας θα µπορούσε επίσης να συγκροτηθεί µία οµάδα, υπό την
επίβλεψη του υπεύθυνου ποιότητας, που να ασχολείται µε την έρευνα και ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και χρήση νέων υλικών. Η οµάδα αυτή θα µπορεί να παρακολουθεί εξελίξεις στο
χώρο της µεταλλουργίας, παρακολουθώντας τις τελευταίες καινοτοµίες στο χώρο. Η πρακτική
αυτή θα επιφέρει µεσοπρόθεσµα εξαιρετικό κέρδος στην επιχείρηση εφόσον η υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών και υλικών έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση κόστους. Επιπρόσθετα, θα ανοίξει στην
επιχείρηση νέες προηγµένες αγορές, διότι τα προϊόντα της θα µπορούν να έχουν χαρακτηριστικά
που να ικανοποιούν ποικίλες απαιτήσεις.
Όλα τα ανωτέρω µπορούν γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη και υποστήριξη της ανώτερης
διοίκησης σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης κουλτούρας από όλους τους
εργαζοµένους. Η κουλτούρα αυτή έχει ως χαρακτηριστικά τη συνειδητοποίηση του κοινού
οράµατος σχετικά µε την ποιότητα, την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, τη συνεχή βελτίωση,
τον υψηλό βαθµό δέσµευσης και ενθάρρυνσης και την ικανοποίηση του πελάτη.
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Επίπεδο 1
Ο βασικός στόχος ποιότητας
της επιχείρησης είναι η
αποφυγή απογοήτευσης &
παραπόνων του πελάτη

Η Ανώτερη ∆ιοίκηση
εµπλέκεται µε την ποιότητα
µόνο για να διαχειρίζεται τα
παράπονα των πελατών

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση
χρησιµοποιεί την εµπειρία
της για να οδηγήσει την
επιχείρηση στο µέλλον

Οι υπάλληλοι µπορεί να
έχουν διαφορετικές
προτεραιότητες, αλλά
υπάρχει µία γενική
αντίληψη σχετικά µε το τι η
επιχείρηση προσπαθεί να
επιτύχει

Κάποιοι εργαζόµενοι
εµπλέκονται προσωπικά σε
δραστηριότητες οι οποίες
επωφελούν την κοινωνία
και το κοινό καλό

1.1
Αποστολή,
Όραµα & Αξίες
Της επιχείρησης

1.2
Συµµετοχή της
Ανώτερης
∆ιοίκησης

1.3
Ηγεσία,
Ανάδραση και
Βελτίωση

1.4
Ζώντας την
Αποστολή

1.5
Κοινωνική
Ευθύνη

Όταν της ζητηθεί η επιχείρηση
υποστηρίζει δραστηριότητες που
συµβάλλον στο κοινό καλό

Οι περισσότεροι υπάλληλοι
γνωρίζουν τα στοιχεία κλειδιά
της αποστολής, των αξιών και
του οράµατος της επιχείρησης
και µπορούν να εξηγήσουν το
πώς συνδέονται µε την εργασία
τους

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση ενεργά
αναζητά την ανάδραση των
εργαζοµένων ώστε να
υπολογίσει την ευθυγράµµιση µε
την αποστολή, το όραµα και τις
αξίες της

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση βλέπει
θετικά την ιδέα της ποιότητας
αλλά δεν εµπλέκεται σε
δραστηριότητες βελτίωσης

Επίπεδο 2
Η ποιότητα και η ικανοποίηση
του πελάτη είναι σηµαντικά
ζητήµατα για την επιχείρηση
αλλά δεν περιλαµβάνονται
σε κάποια γραπτή διατύπωση

Οι περισσότεροι υπάλληλοι
µπορούν να αναγνωρίσουν
και να υποστηρίξουν την
αποστολή, το όραµα και τις
αξίες της επιχείρησης και να
χρησιµοποιήσουν τα
ανωτέρω ώστε στη λήψη
των αποφάσεων τους
Η επιχείρηση εµπλέκεται
ενεργά σε δραστηριότητες
κοινωνικού ενδιαφέροντος

Επιπροσθέτως µε το (2)
µετρήσεις µέσω
ερωτηµατολογίων
αποτελούν µέτρηση της
ευθυγράµµισης.

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση
διατυπώνει προσωπική
δέσµευση στην αποστολή
της επιχείρησης σχετικά µε
την ποιότητα

Επίπεδο 3
Υπάρχει γραπτή
δήλωση αποστολής η οποία
περιλαµβάνει τη δέσµευση
στη ποιότητα & στην
ικανοποίηση του πελάτη

1. Ηγεσία

Επιπροσθέτως µε το (3) η
επιχείρηση δηµιουργεί
ευκαιρίες ώστε να
συµµετέχει στην ευηµερία
της κοινωνίας

Επιπροσθέτως µε το (3)
υπάρχει ένα δυνατό
αίσθηµα ότι όλοι
εργάζονται για κοινούς
στόχους

Επιπροσθέτως µε το (3)
τα ανώτερα στελέχη
σχεδιάζουν πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση του
οράµατος, της αποστολής
& των αξιών της
επιχείρησης

Η Ανώτατη ∆ιοίκηση
συνεχώς επικοινωνεί την
αποστολή ποιότητας της
επιχείρησης σε πελάτες
και υπαλλήλους.

Επίπεδο 4
Επιπροσθέτως µε το
(3) περιλαµβάνονται
στην γραπτή δήλωση
αξίες
& αρχές σηµαντικές
για την επιχείρηση

101

Για το µέγεθός της η
επιχείρηση είναι ηγέτιδα
στην περιοχή της σχετικά µε
δραστηριότητες που
αφορούν το κοινό καλό

Επιπροσθέτως µε το (4) οι
managers και οι
επιθεωρητές όλων των
επιπέδων είναι δεσµευµένοι
στο να ενισχύουν την
αποστολή, το όραµα και τις
αξίες της επιχείρησης
Επιπροσθέτως µε το (4) η
λειτουργία της ηγεσίας
αποτελεί µία διαδικασία η
οποία βελτιώνεται συνεχώς
µέσω της αξιολόγησης, της
προσαρµογής και της
επαλήθευσης των
αποτελεσµάτων
Επιπροσθέτως µε το (4) οι
εργαζόµενοι ενεργά
προωθούν την αποστολή, το
όραµα και τις αξίες της
επιχείρησης µέσω και κατά
τη διάρκεια της
καθηµερινής τους εργασίας

Επίπεδο 5
Επιπροσθέτως µε το (4)
υπάρχει ένα επιτακτικό
όραµα για το µέλλον
για το που µπορεί
να φτάσει η επιχείρηση

Η στρατηγική βελτίωσης
της επιχείρησης είναι
να αυξήσει τις πωλήσεις
και να µειώσει τα κόστη,
αλλά δεν υπάρχουν
συγκεκριµένα σχέδια

Τα ανώτερα στελέχη τα
οποία κάνουν στρατηγικά
σχέδια παίρνουν και τις
πρωτοβουλίες βελτίωσης.
Οι εργαζόµενοι
εµπλέκονται µόνο στα
σηµεία που είναι
απαραίτητο.
Η πρόοδος της
διαδικασίας ελέγχεται
όπου είναι απαραίτητο.

2.2
Στρατηγικά
Σχέδια

2.3
Ανάπτυξη
Σχεδίων

2.4
Έλεγχος
∆ιαδικασίας

Οι µετρήσεις σχετικά µε
την απόδοση της
επιχείρησης
περιορίζονται στις
πωλήσεις
και το κέρδος

2.1
Οδηγοί της
επιτυχίας
και µετρήσεις της
απόδοσης της
επιχείρησης

Επίπεδο 1

Τριµηνιαίες συναντήσεις
οργανώνονται για τον
έλεγχο της προόδου.

Τα ανώτερα στελέχη
αναπτύσσουν το
στρατηγικό σχέδιο µε
µερική εµπλοκή των
εργαζοµένων. Το σχέδιο
συνήθως θέτει του
στόχους ανά τµήµα.

Η ανταγωνιστική
στρατηγική της
επιχείρησης περιλαµβάνει
Την βελτίωση της
Ικανοποίησης του πελάτη
και τα προϊόντα να
αυξάνουν την
προσλαµβανόµενη από το
χρήστη αξία

Επιπροσθέτως µε το (1)
είναι σηµαντική και η
ικανοποίηση του πελάτη
αλλά δεν εξάγονται
στοιχεία που να τη
συνδέουν µε την απόδοση

Επίπεδο 2

Γίνεται µηνιαίες
συναντήσεις ανασκόπησης
ελέγχου των πραγµατικών
αποτελεσµάτων σε
σύγκριση µε εκείνα που
έχουν σχεδιαστεί. Γίνονται
επίσης προσαρµογές στα
σχέδια ώστε να εφαρµόζουν
καλύτερα στην παρούσα
κατάσταση.

Επιπροσθέτως µε το (2) τα
ανώτερα στελέχη
οργανώνουν οµάδες
εργαζοµένων που
αναλαµβάνουν projects
βελτίωσης και τα οποία
εµπλέκουν πολλά τµήµατα.

Επιπροσθέτως µε το (2)
υπάρχουν ρητά σχέδια
βελτίωσης παράλληλα µε
µετρήσιµους στόχους

Το τρέχον επίπεδο
ικανοποίησης του
πελάτη αποτελεί µηνιαία
µέτρηση της απόδοσης η
οποία ανακοινώνεται σε
όλους τους υπαλλήλους

Επίπεδο 3

2. Στρατηγικός Σχεδιασµός

Υπάρχει µία συστηµατική
διαδικασία η οποία εµπλέκει
τους περισσότερους
εργαζοµένους στην ανάπτυξη
των στρατηγικών στόχων, οι
οποίοι εκτελούν και τα σχέδια
δράσης και ελέγχουν την
πρόοδο του project
Επιπροσθέτως µε το (3)
µελετούνται µετρήσιµα
στοιχεία ώστε να ελεγχθεί η
απόδοση σε σχέση µε τους
στρατηγικούς στόχους που
έχουν τεθεί.

Επιπροσθέτως µε το (3) τα
στρατηγικά σχέδια συνδέονται
ευθέως µε τη βελτίωση της
εταιρείας και οι µετρήσεις
αντικατοπτρίζουν την πορεία
της αποστολή και του
οράµατος της

Επιπροσθέτως µε το (3)
οι µετρήσεις απόδοσης
συνδέονται ευθέως µε τους
οδηγούς επιτυχίας που
επιτυγχάνουν την αποστολή
της επιχείρησης

Επίπεδο 4
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Επιπροσθέτως µε το (4) οι
αιτίες των αποκλίσεων από
τους στόχους αναλύονται
συστηµατικά, κατανοούνται
και χρησιµοποιούνται για να
προβλέψουν µελλοντικά
προβλήµατα και τη
µελλοντική απόδοση.

Επιπροσθέτως µε το (4)
υπάρχει µία συστηµατική
προσέγγιση για τη
χρησιµοποίηση της
πληροφορίας και των
δεδοµένων ώστε να
σχεδιαστούν βελτιώσεις, να
επιτευχθεί υψηλή απόδοση
και κυρίαρχη θέση έναντι
του ανταγωνισµού
Επιπροσθέτως µε το (4) οι
πελάτες, οι προµηθευτές και
οι συνεργάτες εµπλέκονται
στην στρατηγική διαδικασία
βελτίωσης της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως µε το (4)
οι µετρήσεις της απόδοσης
σε κάθε επίπεδο του
οργανισµού συµβάλλουν
στην µέτρηση της συνολικής
απόδοσης

Επίπεδο 5

3.3
∆ιοίκηση
Πελατειακών
Σχέσεων

∆ιατήρηση καλών
σχέσεων µε τους
πελάτες µέσω ενός
τελικού ελέγχου. Ο
καθένας µέσα στην
επιχείρηση έχει το
δικό του τρόπο
επικοινωνίας.

Ο σχεδιασµός των
διαδικασιών
δηµιουργείται από
κάποιον ειδικό εντός
της επιχείρησης ή
από συµβούλους
Αποφυγή της
δυσαρέσκειας του
πελάτη µε πρώτη
προτεραιότητα την
ικανοποίηση του
από το
κατασκευασµένο
προϊόν.

3.1 β
Σχεδιασµός
∆ιαδικασιών

3.2
Οδηγοί
Ικανοποίησης
του Πελάτη

Οι απαιτήσεις της
αγοράς γίνονται
γνωστές στην
επιχείρηση από αυτά
που ζητάνε οι
πελάτες.

3.1 α
Έρευνα
Αγοράς

Επίπεδο 1

Το να διατηρείται καλή σχέση µε
τους πελάτες τουλάχιστον µέχρι
το τέλος της εγγύησης αποτελεί
σηµαντική προτεραιότητα της
επιχείρησης. Πολιτικές
διαπραγµάτευσης µε τους
πελάτες υφίστανται µόνο στο
τµήµα πωλήσεων.

Η κύρια µέριµνα της επιχείρησης
είναι η ολοκλήρωση του
προϊόντος εντός της χρονικής
προθεσµίας µε παράλληλο
έλεγχο στο τελικό στάδιο
κατασκευής του.

Επιπροσθέτως µε το (1)
επιλέγονται κάποιοι εργαζόµενοι
να εµπλουτίσουν τη διαδικασία
µε κάποια στοιχεία

Επιπροσθέτως µε το (1) οι τάσεις
της αγοράς γίνονται γνωστές από
δηµοσιευµένα στοιχεία άλλων
επιχειρήσεων ή αναφορές του
κλάδου.

Επίπεδο 2

Οι σχέσεις µε τους πελάτες
αναγνωρίζονται ως προτεραιότητα.
Υπάρχει διαδικασία η οποία
δηµιουργεί θετικές σχέσεις µε τους
πελάτες στις πωλήσεις, στην
παραγωγή και στην παροχή
υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως µε το (2) η σχέση του
πελάτη µε την εταιρεία αποτελεί
σηµαντικό οδηγό της ικανοποίησης
του πελάτη. Το να συναντά η
επιχείρηση τις απαιτήσεις της
απαιτήσεις του πελάτη αποτελεί το
κλειδί της εµπιστοσύνης του πελάτη.

Η νέα οµάδα σχεδιασµού
περιλαµβάνει άτοµα από το τµήµα
παραγωγής και άτοµα από το τµήµα
πωλήσεων.

Επιπροσθέτως µε το (2)
καταγράφονται λεπτοµερείς
αναφορές σχετικά µε τις τιµές και
συγκρίσεις χαρακτηριστικών ώστε να
διαγνωστεί η ανταγωνιστική θέση της
επιχείρησης και να καλυφθούν
κάποια επιπλέον τµήµατα της αγοράς.
Πληροφορίες από χαµένους πελάτες
χρησιµοποιούνται για να αναλυθούν
οι µη καλυπτόµενες ανάγκες από την
επιχείρηση,

Επίπεδο 3

3. Ικανοποίηση του Πελάτη

Το να ξεπερνιούνται οι
προσδοκίες των πελατών
είναι πολύ σηµαντική
προτεραιότητα της
επιχείρησης.
Οι υπάλληλοι κατανοούν
το πώς η οµάδα τους ή το
τµήµα τους συµβάλλουν
στη συνολική ικανοποίηση
των πελατών.
Επιπροσθέτως µε το (3) οι
προσδοκίες των πελατών
διαχειρίζονται
συστηµατικά µέσω των
σχέσεων της επιχείρησης
µε τους πελάτες.

Επιπροσθέτως µε το (3)
όλοι εµπλέκονται στη
διαδικασία σχεδιασµού

Επιπροσθέτως µε το (3) οι
αγορά αναλύεται µε βάσει
δηµογραφικά στοιχεία..
Χρησιµοποιούνται
ερωτηµατολόγια για να
διαγνωστούν οι
προτιµήσεις των πελατών.

Επίπεδο 4
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Επιπρόσθετα µε το (4) η
διαδικασία διαχείρισης
των σχέσεων µε τους
πελάτες σχεδιάζεται
συστηµατικά ώστε να
ξεπερνά τις απαιτήσεις
των πελατών.

Επιπροσθέτως µε το (4)
µε το να προβλέπονται οι
επιµέρους ανάγκες των
πελατών αναγνωρίζεται
ως η µέθοδος
πραγµατοποίησης των
υψηλότερων επιπέδων
ικανοποίησης του
πελάτη.

Επιπροσθέτως µε το (4) ο
σχεδιασµός των
προϊόντων γίνεται µε
βάση τις προβλέψεις της
αγοράς. Σχεδιάζονται µε
βάση τις αλλαγές στα
δηµογραφικά στοιχεία,
τις οικονοµικές
προβλέψεις, τις νέες
τεχνολογίες και άλλους
καθοριστικούς
παράγοντες.
Επιπροσθέτως µε το (4) ο
πελάτης έχει
αναδραστική θέση και
κάνει διορθωτικές
προτάσεις

Επίπεδο 5

3.5
Αποτελέσµατα
σχετικά µε
την
Ικανοποίηση
των
Πελατών

3.4 β
Ενηµέρωση
σχετικά µε την
Ικανοποίηση
των
Πελατών

3.4 α
Μέτρησης της
Ικανοποίησης
του Πελάτη

∆εν µετράται το
ποσοστό των
πελατών που
θα σύστηναν την
επιχείρηση σε
κάποιο συνεργάτη ή
φίλο τους.

Τα στοιχεία σχετικά
µε την ικανοποίηση
των πελατών
προέρχονται από τις
λίστες των τελικών
επιθεωρήσεων και
εκκλήσεις για
εφαρµογή των
εγγυήσεων.
Τα παράπονα των
πελατών
συζητιούνται µε
τους υπεύθυνους
υπαλλήλους.

Περισσότεροι από το 75%
των πελατών που ερωτήθηκαν
θα σύστηναν την επιχείρηση
σε κάποιο συνεργάτη ή φίλο
τους.
Η ικανοποίηση των πελατών
φαίνεται να παρουσιάζει
Βελτίωση.

Οι επιστολές και τα
ερωτηµατολόγια των πελατών
κυκλοφορούν ανάµεσα στους
εργαζοµένους ως µία διαδικασία
ρουτίνας.

Η ικανοποίηση των πελατών
µετριέται περιστασιακά µε χρήση
ερωτηµατολογίων ή µε ευθείες
ερωτήσεις στους πελάτες.
Κάποια ερωτήµατα θέτονται
στους πελάτες για αξιολόγηση
της απόδοσης των υπαλλήλων.

Περισσότεροι από το 85% των
πελατών που ερωτήθηκαν θα
σύστηναν την επιχείρηση σε κάποιο
συνεργάτη ή φίλο τους.
Υφίστανται µετρήσιµα δείγµατα
βελτίωσης της ικανοποίησης των
πελατών.

Επιπροσθέτως µε το (2) τα συνολικά
στοιχεία που προκύπτουν σχετικά
µε την ικανοποίηση των πελατών
είναι διαθέσιµα σε όλους τους
εργαζοµένους. Προβλέπονται οι
τάσεις και ανακοινώνονται σε όλους.
Τα ανώτερα στελέχη συζητούν
συνήθως τα αποτελέσµατα µε τους
εργαζοµένους.

Η ικανοποίηση των πελατών
εξετάζεται κατά τη διάρκεια των
πωλήσεων, της κατασκευής του
προϊόντος και κατά τις περιόδους των
εγγυήσεων.
Τα ερωτήµατα εστιάζουν στην
απόδοση όλης της διαδικασίας παρά
στην αξιολόγηση του προσωπικού.
Υπάρχει διαδικασία
ρουτίνας κατά την οποία
τα αποτελέσµατα σχετικά
µε την ικανοποίηση των
πελατών αποτελούν και
µέτρηση της απόδοσης
της επιχείρησης.
τα στοιχεία αυτά
ανακοινώνονται στους
προµηθευτές και άλλος
συνεργάτες της
επιχείρησης.
Περισσότεροι από το 90%
των πελατών που
ερωτήθηκαν θα σύστηναν
την επιχείρηση σε κάποιο
συνεργάτη ή φίλο τους.
η ικανοποίηση των
πελατών επιφέρει
βελτιώσεις στα προϊόντα
ή τις παρεχόµενες
υπηρεσίες
της επιχείρησης

Επιπροσθέτως µε το (3)
τα ερωτήµατα σχετικά µε
την ικανοποίηση του
πελάτη συνδέονται άµεσα
µε την µέτρηση των
οδηγών ικανοποίησης των
πελατών.
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Περισσότεροι από το
95% των πελατών
που ερωτήθηκαν
θα σύστηναν την
επιχείρηση σε κάποιο
συνεργάτη ή φίλο
τους.
Η ικανοποίηση των
πελατών επιφέρει
πολύ σηµαντικές
βελτιώσεις στα
περισσότερα προϊόντα
και υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως µε το (4)
η ανάδραση από τα
αποτελέσµατα
των ερωτηµατολογίων
χρησιµοποιούνται
για τη βελτίωση της
διαδικασίας µέτρησης
της ικανοποίησης των
πελατών.
Η ικανοποίηση των
πελατών αποτελεί για
την επιχείρηση ένα από
τα ζωτικής σηµασίας
κλειδιά επιτυχίας της
και
εξάγονται µηνιαίες
αναφορές από το
σύστηµα διαχείρισης
της απόδοσης.

Η πληροφορία σχετικά µε το
πώς οι άλλες επιχειρήσεις του
κλάδου κατασκευάζουν τα
προϊόντα τους αποκτάται κυρίως
από δηµοσιεύσεις και σεµινάρια

Η διοίκηση απόδοσης
εφαρµόζεται µε την
παρακολούθηση της ατοµικής
απόδοσης

Τα προβλήµατα
αντιµετωπίζονται όταν
προκύψουν ώστε να
αποφευχθούν παράπονα των
πελατών.

4.2
∆ιοίκηση
Απόδοσης

4.3
Βελτίωση της
∆ιαδικασίας

Επίπεδο 1
Αποτελεί υψηλή προτεραιότητα
όλων των εργαζοµένων η
εκπλήρωση των ελάχιστων
στάνταρ ποιότητας.

4.1 β
Benchmarking
στις ∆ιαδικασίες
της Επιχείρησης

4.1 α
∆ηµιουργία
∆ιαδικασιών
Υψηλής
Απόδοσης

Αλλαγές στις διαδικασίες της
επιχείρησης γίνονται
περιστασιακά ώστε να
προληφθούν
επαναλαµβανόµενα
προβλήµατα. Κάποιοι
εργαζόµενοι εµπλέκονται σε
projects βελτίωσης
διαδικασιών.

Επιπροσθέτως µε το (1) η
συµµόρφωση µε τον
προϋπολογισµό του τµήµατος
χρησιµοποιείται για την
διοίκηση της οικονοµικής
απόδοσης

Περιστασιακές επισκέψεις σε
άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
γίνονται προς απόκτηση
κάποιων νέων ιδεών.

Επίπεδο 2
Οι περισσότεροι εργαζόµενοι
έχουν καλώς οριζόµενες
αρµοδιότητες.
Ο κύριος στόχος των
βελτιωτικών δραστηριοτήτων
είναι η µείωση κόστους.

Το να βελτιώνονται οι
διαδικασίες της επιχείρησης
είναι σηµαντικό κοµµάτι
της εργασίας όλων των
υπαλλήλων της
επιχείρησης. Πολλές
βελτιωτικές κινήσεις
γίνονται σε όλη την
επιχείρηση. Η επιχείρηση
χρησιµοποιεί µία
συστηµατική µέθοδο για να
κάνει βελτιώσεις.

Η διοίκηση της απόδοσης
εστιάζει στην
παραγωγικότητα των
επιχειρηµατικών
διαδικασιών – κλειδιά. Τα
αποτελέσµατα µελετώνται
µηνιαίως.

Συχνές επισκέψεις σε άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου
γίνονται προς σύγκριση των
αποτελεσµάτων της
απόδοσης και στοχοθέτηση
για κινήσεις βελτίωσης.

Επίπεδο 3
Έχουν οριστεί πλήρως
οι διαδικασίες κλειδιά
η ικανοποίηση του πελάτη
και
το κόστος είναι σηµαντικές
προτεραιότητες στην
εργασία.

4. ∆ιοίκηση της Απόδοσης

Εφαρµόζεται µία
αποτελεσµατική στρατηγική
και θέτονται στόχοι.
Εµπλέκεται όλο το
ανθρώπινο δυναµικό στην
επίλυση προβληµάτων και
στην βελτίωση της
ποιότητας. Οι εργαζόµενοι
εκπαιδεύονται από την
επιχείρηση πάνω στις
µεθόδους βελτίωσης.

Επιπροσθέτως µε το (3) η
κάθε διαδικασία κλειδί της
επιχείρησης υπόκειται σε
µετρήσεις απόδοσης οι
οποίες συνδέονται
κατευθείαν µε τις συνολκές
µετρήσεις επιτυχίας της
επιχείρησης.

Επίπεδο 4
Οι ανάγκες των πελατών
καθοδηγούν το σχεδιασµό
των συστηµάτων και των
βελτιώσεων.
κάποια συστήµατα εργασίας
έχουν ως υπόδειγµα τις
καλύτερες
πρακτικές της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως µε το (3)
επιτελείται λεπτοµερή
µελέτη στις λειτουργίες
άλλων επιχειρήσεων του
κλάδου έτσι ώστε να
σχεδιαστούν λειτουργικές
βελτιώσεις.
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Επιπροσθέτως µε το (4)
χρησιµοποιείται µια
συστηµατική προσέγγιση
µελέτης των
επιχειρήσεων και έξω από
τον κλάδο, κάνοντας
βελτιώσεις και θέτοντας
µακροχρόνιους στόχους.
Επιπροσθέτως µε το (4) οι
εργαζόµενοι, οι οµάδες
και οι συνεργάτες της
επιχείρησης υπόκεινται
σε µετρήσεις απόδοσης
για τις επί µέρους
διαδικασίες οι οποίες
υποστηρίζουν τις
µετρήσεις επιτυχίας όλης
της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως µε το (4)
όλοι οι συνεργάτες της
επιχείρησης συµµετέχουν
στην επίλυση
προβληµάτων και στο
σύστηµα βελτίωσης της
ποιότητας.

Επίπεδο 5
Οι διαδικασίες κλειδιά
προσεγγίζονται µε
κριτήριο την υψηλή
απόδοση και οι στόχοι
διαµορφώνονται µε βάση
τα παγκόσµια
benchmarks.

Κάποιες διαδικασίες εργασίας
της επιχείρησης φαίνεται να
βελτιώνονται αν και δεν
υπάρχουν µετρήσεις.

Κάποιες βελτιώσεις έχουν
γίνει, συγκεκριµένα στην
µείωση του κόστους.

4.4
Αποτελέσµατα
Βελτίωσης

4.5
Αποτελέσµατα
Οικονοµικής
Βελτίωσης
Έχουν γίνει σηµαντικές
µειώσεις στο κόστος αλλά
ακόµη δεν υπάρχει επίδραση
στην πώληση των προϊόντων.

Κάποιες διαδικασίες της
επιχείρησης επιδεικνύουν
καταµετρηµένες βελτιώσεις
σχετικά µε την ποιότητα.

Οι πωλήσεις των προϊόντων
και το κέρδος της
επιχείρησης παρουσιάζουν
αύξηση.

Οι περισσότερες
διαδικασίες της επιχείρησης
επιδεικνύουν
καταµετρηµένες βελτιώσεις
σχετικά µε την ποιότητα

Το µερίδιο αγοράς της
επιχείρησης από την
πώληση των προϊόντων της
αυξάνεται. Τα κέρδη της
επιχείρησης δείχνουν
εξαιρετικά αποτελέσµατα µε
θετική τάση.

Οι περισσότερες
διαδικασίες της επιχείρησης
επιδεικνύουν
καταµετρηµένες βελτιώσεις
σχετικά µε την ποιότητα και
αποτελέσµατα αριστείας.
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Οι µετρήσεις της
επιχειρησιακής
αποτελεσµατικότητας
επιδεικνύουν ότι οι
διαδικασίες της
επιχειρήσεις αποτελούν
πρότυπο για
benchmarking από άλλες
επιχειρήσεις.
Επιπροσθέτως µε το (4)
τα κέρδη της επιχείρησης
είναι από τα υψηλότερα
του κλάδου.

Η ατοµική
προσπάθεια αποτελεί
την µόνη πρακτική
κατά την οποία
δουλεύουν τα
πράγµατα στην
επιχείρηση.

5.1 δ
Οµαδική
Εργασία

5.1 γ
Ευθύνες
Εργασίας

Υπάρχουν κάποιες
περιστασιακά
εφαρµοζόµενες
δραστηριότητες
εκπαίδευσης πάνω
στην ασφάλεια
εργασίας.
Οι εργαζόµενοι
µαθαίνουν της
ευθύνες τους πάνω
στην εργασία τους
µέσω της εµπειρίας

Επίπεδο 1
Η επιχείρηση
επιδεικνύει
ένα γενικό
ενδιαφέρον για
την κατάσταση και
το ηθικό
των εργαζοµένων
της.

5.1 β
Ασφάλεια
Εργασίας

5.1 α
Ικανοποίηση
των
Εργαζοµένων

Κάποιες οµάδες
δηµιουργούνται αυθορµήτως
και κατανέµονται κάποιες
αρµοδιότητες.

Περιγραφές της κάθε θέσης
εργασίας ορίζουν της
υπευθυνότητες.

Εκπαίδευση πάνω στην
Υγιεινή και Ασφάλεια των
παρέχεται σε όλους τους
εργαζοµένους της
επιχείρησης.

Επίπεδο 2
Η επιχείρηση δείχνει ότι η
καλή κατάσταση και το ηθικό
των εργαζοµένων της είναι
προτεραιότητες της όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων

Οι περισσότεροι εργαζόµενοι
αποτελούν µέρος ενός
λειτουργικής οµάδας µε
απόλυτα κατανοητό σκοπό από
όλα τα µέλη. Οι οµάδες είναι ο
κύριος τρόπος µε τον οποίο
γίνεται η καθηµερινή εργασία.

Επιπροσθέτως µε το (2) οι
περισσότεροι εργαζόµενοι
κατανοούν τις ευθύνες τους και
το πώς η εργασία τους
συµβάλλει στην απόδοση της
επιχείρησης.

Επίπεδο 3
Επιπροσθέτως µε το (2) η
ικανοποίηση
των εργαζοµένων αναγνωρίζεται
ως
σηµαντικό στοιχείο για την
επιτυχία
της επιχείρησης.
τα υψηλόβαθµα στελέχη
λαµβάνουν
πρωτοβουλίες ώστε να
βελτιώσουν
το εργασιακό περιβάλλον
Η επιχείρηση δείχνει ότι η
Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων της είναι
προτεραιότητες της όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων

5. Ανθρώπινο ∆υναµικό

Επιπροσθέτως µε το (3) η
οµαδική εργασία είναι ο
πρωταρχικός µηχανισµός
επίλυσης προβληµάτων και
βελτίωσης της απόδοσης.

Επιπροσθέτως µε το (3) οι
εργαζόµενοι αισθάνονται
υπεύθυνοι για την εργασία τους
απέναντι σε άλλους
συναδέλφους τους των οποίων η
εργασία αποτελεί συνέχεια των
πρώτων.

Επίπεδο 4
Η επιχείρηση κατανοεί ποιοι
είναι εκείνοι οι παράγοντες
που καθορίζουν την
ικανοποίηση
των εργαζοµένων της.
Ερωτηµατολόγια µετρούν την
ικανοποίηση των
εργαζοµένων και η πληροφορία
που εξάγεται χρησιµοποιείται
για
τη βελτίωση του περιβάλλοντος
εργασίας.
Επιπροσθέτως µε το (3)
υφίσταται µία οργανωµένη
προσέγγιση όσον αφορά την
ανάλυση αιτιών τραυµατισµών
και πρόληψης ατυχηµάτων.
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Επιπροσθέτως µε το (4) οι
εργαζόµενοι είναι ενεργά
µέλη οµάδων και
λαµβάνουν πρωτοβουλίες
ώστε να ξεπεράσουν τις
προσδοκίες των πελατών
και να επιλύουν τα
προβλήµατα που
προκύπτουν από την
εργασία τους.
Επιπροσθέτως µε το (4) οι
εργαζόµενοι είναι
δεσµευµένοι σε οµάδες οι
οποίες εκτελούν
λειτουργίες – κλειδιά για
την επιχείρηση.

Επιπροσθέτως µε το (4)
όλοι οι συνεργάτες της
επιχείρησης εµπλέκονται
σε αυτή την οργανωµένη
προσέγγιση πρόληψης
ατυχηµάτων.

Επίπεδο 5
Επιπροσθέτως µε το (4) η
ικανοποίηση
Των εργαζοµένων
ενσωµατώνεται στη
διαδικασία στρατηγικού
σχεδιασµού της
επιχείρησης θέτοντας
µακροχρόνιους στόχους
και σχέδια δράσης.

Οι ικανότητες
διαµορφώνονται
κατά την εκτέλεση
της εργασίας

Οι περισσότεροι
εργαζόµενοι
λαµβάνουν µία
ετήσια αναφορά
απόδοσης τους.

5.2
Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
∆υναµικού

5.3
Αξιολόγηση
των
Εργαζοµένων
και
Συστήµατα
Αµοιβών

Οι ετήσιες αναφορές
περιλαµβάνουν απόλυτα
κατανοητά κριτήρια για το
πώς καθορίζεται η απόδοση
των υπαλλήλων.

Η εκπαίδευση που σχετίζεται
µε την εκτέλεση της
εργασίας
κρίνεται ως απαραίτητη µόνο
εάν υπάρχει χρόνος και
επιτρέπεται από το
συνολικό προϋπολογισµό
της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως µε το (2) τα
κριτήρια αξιολόγησης της
απόδοσης των εργαζοµένων
συνδέονται µε τις περιγραφές
των θέσεων εργασίας

Στην επιχείρηση υπάρχει
προϋπολογισµός σχετικά µε την
εκπαίδευση. Οι περισσότεροι
εργαζόµενοι λαµβάνουν κάποιου
είδους εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των
εργαζοµένων βασίζεται στο
κατά πόσο εκπληρώθηκαν τα
προσωπικά σχέδια ανάπτυξης
τους και κατά πόσο η απόδοση
τους συνάδει µε την αποστολή,
το όραµα και τις αξίες της
επιχείρησης

Επιπροσθέτως µε το (3) η
εκπαίδευση και το σχέδιο
επιλογής των εργαζοµένων
αποσκοπεί στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων εκείνων που είναι
απαραίτητες για την εκπλήρωση
του µακροχρόνιου οράµατος ης
επιχείρησης
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Επιπροσθέτως µε το (4)
τα µπόνους συνδέονται
ευθέως µε τη µέτρηση
κάποιων συγκεκριµένων
καθοριστικών
παραγόντων απόδοσης.

Επιπροσθέτως µε το (4) η
επιχείρηση έχει
ακολουθεί µία
συστηµατική προσέγγιση
ανάπτυξης ικανοτήτων
για κάποιες θέσεις
εργασίας κλειδιά για την
επιχείρηση.

Η επιχείρηση επιδιορθώνει
όποια ελαττώµατα µπορεί
να εντοπίσει ο πελάτης
κατά την παράδοση ή
κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.

Τα προβλήµατα σχετικά
µε την ποιότητα
επιλύονται όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο.

Οι επιστροφές προϊόντων
διαχειρίζονται αλλά δεν
παρακολουθούνται
συστηµατικά.

Η ποιότητα των προϊόντων
& υπηρεσιών της
επιχείρησης φαίνεται να
βελτιώνεται αλλά δεν
υπάρχουν µετρήσεις που
να δείχνουν αυτή την

6.2 ∆ιασφάλιση
των
Αποτελεσµάτων
που αφορούν
την Ποιότητα

6.3 Πρόληψη
Προβληµάτων
σχετικά µε την
Ποιότητα

6.4
Επιδιόρθωση
κατά την
περίοδο της
Εγγύησης

6.5
Αποτελέσµατα
της Ποιότητας
των Προϊόντων
& Υπηρεσιών

Επίπεδο 1

Υφίστανται ανεπίσηµα
πρότυπα.
«Ξέρουµε αν είναι καλό
σε περίπτωση που το
δούµε».

6.1 Ορισµός
Των
Προσδοκιών
σχετικά µε την
Ποιότητα

Τα προβλήµατα που
εντοπίζονται στην
τελική επιθεώρηση
συνεχώς µειώνονται.

Υπάρχουν συστήµατα
έτοιµα να δεχτούν
διαµαρτυρίες πελατών
και να προβούν στην
ικανοποίηση τους.

Επιπροσθέτως µε το (1)
λαµβάνονται ενέργειες
σχετικά µε την πρόληψη
χρόνιων προβληµάτων.

Το προσωπικό που
κατασκευάζει ή
παρασκευάζει το προϊόν
εντοπίζει το λάθος µέσω
εµπειρίας.

Λεπτοµέρειες σχετικά
µε την κατασκευή των
προϊόντων και
προδιαγραφές
διατηρούν τον έλεγχο
σε γνωστές
προβληµατικές
περιοχές.

Επίπεδο 2

Επιπροσθέτως µε το (2) τα
στοιχεία από επιστροφές και
επιδιορθώσεις εντός της
περιόδου εγγύησης
χρησιµοποιούνται ώστε να
τεθούν προτεραιότητες κατά
την επίλυση των
προβληµάτων ποιότητας.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η
ποιότητα των προϊόντων &
υπηρεσιών της επιχείρησης
συνεχώς βελτιώνεται.

Στοιχεία σχετικά µε τα
ελαττώµατα καταγράφονται,
η τάση που παρουσιάζουν
παρακολουθείται και
θέτονται στόχοι βελτίωσης.

Υπάρχουν λίστες ελέγχου
των προϊόντων κατά την
παράδοσή τους. Επίσηµες
επιθεωρήσεις διενεργούνται
σε κάθε φάση παραγωγής /
παρασκευής του προϊόντος.

Επιπροσθέτως µε το (2)
οι προµηθευτές και οι
πωλητές
συνεργάζονται ώστε να
τεθούν
οι απαιτήσεις σχετικά µε
την
ποιότητα.

Επίπεδο 3

Επιπρόσθετα µε το (3) γίνεται
συστηµατική ανάλυση των
αιτιών των ελαττωµάτων ώστε
να γίνεται πρόληψη τους. Η
πρόληψη των ελαττωµατικών
εστιάζεται στην βελτίωση των
διαδικασιών.
Επιπροσθέτως µε το (3) ο
χρόνος απόκρισης και η
ικανοποίηση του πελάτη από
κάθε τηλεφώνηµα που
πραγµατοποιήθηκε για
επιδιόρθωση αποτελούν
σηµαντικές µετρήσεις για την
απόδοση της επιχείρησης.
Οι περισσότεροι δείκτες
απόδοσης που αφορούν την
ποιότητα επιδεικνύουν
εξαιρετικά αποτελέσµατα µε
θετική τάση.

Επιπροσθέτως µε το (3)
Γίνεται ανάλυση των
απαιτήσεων σχετικά µε την
προµήθεια, κατασκευή,
συσκευασία
των προϊόντων και η ανάλυση
αυτή
χρησιµοποιείται για να τεθούν
οι προδιαγραφές ποιότητας.
Επιπροσθέτως µε το (3) οι
επιθεωρήσεις έχουν την
µορφή παρακολούθησης της
απόδοσης σχετικά την
ποιότητα.

Επίπεδο 4

6. ∆ιαδικασίες Ποιότητας κατά την Κατασκευή των Προϊόντων
Επίπεδο 5
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Όλοι οι δείκτες απόδοσης που
αφορούν την ποιότητα
επιδεικνύουν θετικές τάσεις
βελτίωσης και εξαιρετικά
αποτελέσµατα. Τα περισσότερα
προϊόντα έχουν µηδέν

Τα χαρακτηριστικά της
εγγύησης αποτελούν τα
καλύτερα της αγοράς στην
οποία κινείται η επιχείρηση.

Εφαρµόζεται κάποιο πρότυπο
της σειράς ISO 9000 το οποίο
βασίζεται σε κάποιο σύστηµα
διαχείρισης της ποιότητας της
επιχείρησης. Η συµµόρφωση
στις προδιαγραφές είναι µια
πολύ καλά οργανωµένη µε
έγγραφα διαδικασία.
Επιπροσθέτως µε το (4) όλοι οι
εργαζόµενοι συµµετέχουν
ενεργά στη συνεχή βελτίωση
των διαδικασιών ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι των
µηδενικών ελαττωµατικών.

Επιπροσθέτως µε το (4)
υπάρχουν σχεδιαγράµµατα µε
λεπτοµέρειες για την κάθε φάση
από την οποία περνάει το
προϊόν µέχρι τον πελάτη.

∆ύσκολα προβλήµατα
σχετικά µε την ποιότητα
επιλύονται αντικαθιστώντας
τους προµηθευτές ή τους
µεταπωλητές.

∆εν υπάρχουν επίσηµες
πρωτοβουλίες ώστε να
αναπτυχθούν οι ικανότητες
των µεταπωλητών.

Η ποιότητα των
µεταπωλητών φαίνεται να
βελτιώνεται αλλά δεν
υπάρχουν µετρήσεις που να
δείχνουν την πρόοδο αυτή.

7.2 Ανάπτυξη
του Εµπορίου

7.3
Αποτελέσµατα
των
Προµηθευτών
και των
Μεταπωλητών

Επίπεδο 1

7.1 Σχέσεις µε
τους
Εµπόρους &
τους
Προµηθευτές

πρόοδο.

Κάποιοι µεταπωλητές
δείχνουν µετρήσιµες
βελτιώσεις στην
ποιότητα.

Βελτίωση του εµπορίου
σηµαίνει εστίαση στην
επίλυση των
προβληµάτων.

Υπάρχει µία συστηµατική
διαδικασία επιλογής των
µεταπωλητών. Οι
προµηθευτές και οι
µεταπωλητές
συµµετέχουν στην
επίλυση προβληµάτων.

Επίπεδο 2

Όλοι οι µεταπωλητές
επιδεικνύουν µετρήσιµες
βελτιώσεις.

Υπάρχει µια γενικότερη
στρατηγική ανάπτυξης των
ικανοτήτων και της απόδοσης
των µεταπωλητών.

Οι βασικοί προµηθευτές και
µεταπωλητές της επιχείρησης
θεωρούνται συνεργάτες. Η
επιχείρηση τους βοηθά να
βελτιώσουν την ποιότητα και
να µειώσουν το κόστος.

Επίπεδο 3

7. Συνεργασία µε τους Προµηθευτές

Όλοι οι µεταπωλητές
επιδεικνύουν άριστα
αποτελέσµατα ποιότητας.

Τα σχέδια της επιχείρησης για
την ανάπτυξη των µεταπωλητών
της συνδέονται άµεσα µε την
επίτευξη του µακροπρόθεσµου
οράµατος της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως µε το (3) οι
περισσότεροι προµηθευτές και
µεταπωλητές της επιχείρησης
συµµετέχουν σε µία
συστηµατική προσέγγιση
επίλυσης των προβληµάτων που
σχετίζονται µε την ποιότητα.

Επίπεδο 4
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Επιπροσθέτως µε το (4) οι
βασικοί µεταπωλητές της
επιχείρησης έχουν δικά τους
σχέδια ανάπτυξης τα οποία
ενισχύουν το όραµα της
επιχείρησης.
Επιπροσθέτως µε το (4) όλοι οι
κύριοι µεταπωλητές
παρουσιάζουν θετική τάση
σχετικά µε την βελτίωση της
ποιότητας.

Επιπροσθέτως µε το (4) οι
προµηθευτές και µεταπωλητές
της επιχείρησης συµµετέχουν
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
µακροχρόνιων βελτιώσεων της
ποιότητας.

Επίπεδο 5

ελαττώµατα στις τελικές
επιθεωρήσεις.
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∆ιοίκηση Απόδοσης
Βελτίωση της ∆ιαδικασίας
Αποτελέσµατα
Βελτίωσης
Αποτελέσµατα Οικονοµικής Βελτίωσης

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Ορισµός Των Προσδοκιών σχετικά µε την Ποιότητα
∆ιασφάλιση των Αποτελεσµάτων που αφορούν την
Ποιότητα
Πρόληψη Προβληµάτων σχετικά µε την Ποιότητα
Επιδιόρθωση κατά την περίοδο της Εγγύησης
Αποτελέσµατα της Ποιότητας των Προϊόντων &
Υπηρεσιών

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Συνεργασία µε τους Προµηθευτές

1

2

3

4

5

Σχέσεις µε τους Εµπόρους & τους Προµηθευτές

1

2

3

4

5

Στρατηγικός Σχεδιασµός
Οδηγοί της επιτυχίας και µετρήσεις της απόδοσης της
επιχείρησης
Στρατηγικά Σχέδια
Ανάπτυξη Σχεδίων
Έλεγχος ∆ιαδικασίας

Ικανοποίηση του Πελάτη
Έρευνα Αγοράς
Σχεδιασµός ∆ιαδικασιών
Οδηγοί Ικανοποίησης του Πελάτη
∆ιοίκηση Πελατειακών Σχέσεων
Μέτρησης της Ικανοποίησης του Πελάτη
Ενηµέρωση σχετικά µε την Ικανοποίηση των Πελατών
Αποτελέσµατα σχετικά µε την Ικανοποίηση των
Πελατών

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Ικανοποίηση των
Εργαζοµένων
Ασφάλεια Εργασίας
Ευθύνες Εργασίας
Οµαδική Εργασία
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Αξιολόγηση των Εργαζοµένων και Συστήµατα Αµοιβών

∆ιαδικασίες Ποιότητας κατά την Κατασκευή
των Προϊόντων
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7.2
7.3

Ανάπτυξη του Εµπορίου
Αποτελέσµατα των Προµηθευτών και των Μεταπωλητών

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

112

2Ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000
(πηγή; ISO 9001:2000 Checklist)

Στοιχεία Ερωτώµενου
Ονοµατεπώνυµο: Καραµουσαντάς Λουκάς
Επαγγελµατική Θέση στην Επιχείρηση: Υπεύθυνος Ποιότητας

Στοιχεία Εταιρείας
Ονοµασία Εταιρίας: Moraitidis Steel S.A.
Έτος Ίδρυσης: 1975
Αριθµός Εργαζοµένων: 30
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4.1. Γενικές Απαιτήσεις

Α. Υπάρχει στην επιχείρηση σας γραπτό σύστηµα διοίκησης ποιότητας το οποίο εφαρµόζεται,
διατηρείται και συνεχώς βελτιώνεται;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :

Β. Εφόσον υπάρχει, περιλαµβάνει:
α) Αναγνώριση του ποιες διαδικασίες απαιτούνται για ένα σύστηµα διοίκησης ποιότητας;
β) Τον προσδιορισµό της αλληλουχίας και αλληλεπίδρασης αυτών των διαδικασιών;
γ) Καθορισµένα κριτήρια και µεθόδους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας και ελέγχου αυτών των διαδικασιών;
δ) Τη διαθεσιµότητα της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της λειτουργίας
και του ελέγχου αυτών των διαδικασιών;
ε) Τις µεθόδους µέτρησης και παρακολούθησης ώστε να µετρώνται, να παρακολουθούνται και να
αναλύονται οι εν λόγω διαδικασίες;
στ) Εφαρµογή συγκεκριµένων ενεργειών για την πραγµατοποίηση των σχεδιασµένων
αποτελεσµάτων και της συνεχούς βελτίωσης;

Γ. Έχουν προσδιοριστεί και καταγραφεί οι διαδικασίες που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς
συνεργάτες, οι οποίες µπορεί να επηρεάζουν το παραγόµενο προϊόν;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :

4.2.1 Γενικές Απαιτήσεις Τεκµηρίωσης
Α. Το σύστηµα διοίκησης ποιότητας της επιχείρησης σας περιλαµβάνει καταγεγραµµένες
διαδικασίες και αρχεία που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας και
ελέγχου των διαδικασιών αυτών;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :
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Β. Είναι το εύρος των εγγράφων του συστήµατος διοίκησης ποιότητας κατάλληλο για:
α) Το µέγεθος και τον τύπο του οργανισµού;
β) Την πολυπλοκότητα και την αλληλεπίδραση των διαδικασιών;
γ) Τις ικανότητες του προσωπικού;

Γ. Το σύστηµα διοίκησης ποιότητας περιλαµβάνει:
α) Έγγραφη πολιτική ποιότητας και καταγεγραµµένους στόχους ποιότητας;
β) Εγχειρίδιο Ποιότητας;
γ) Καταγεγραµµένες διαδικασίες που απαιτούνται από το ISO 9001:2000?
δ) Έγγραφα που απαιτούνται από τον οργανισµό;
ε) Αρχεία ποιότητας που απαιτούνται από το ISO 9001:2000;
Σηµειώσεις :

4.2.2. Εγχειρίδιο Ποιότητας
Α. Έχει συγγραφεί εγχειρίδιο ποιότητας το οποίο να περιλαµβάνει:
α)

Περιγραφή

του

συστήµατος

ποιότητας,

συµπεριλαµβανοµένου

λεπτοµερειών

και

αιτιολογήσεων;
β) ∆ιαδικασίες ή αναφορά σε διαδικασίες;
γ) Την αλληλουχία και την αλληλεπίδραση των διαδικασιών του συστήµατος διοίκησης ολικής
ποιότητας ή αναφορά σε αυτές.

4.2.3 Έλεγχος των Εγγράφων
Α. Είναι απαραίτητα τα έγγραφα για να ελεγχθεί ένα σύστηµα διοίκησης της ποιότητας;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :

Β. Υπάρχει κάποια διαδικασία εγγράφων για :
α) Την έγκριση της επάρκειας των εγγράφων;
β) Την επανεξέταση, αν είναι απαραίτητη, την ενηµέρωση και την επανέγκριση των εγγράφων;
γ) Τον προσδιορισµό της τρέχουσας αναθεωρηµένης κατάστασης των εγγράφων;
δ) Την εξασφάλιση ότι σχετικές εκδόσεις είναι διαθέσιµα για χρήση;
ε) Την εξασφάλιση ότι τα έγγραφα παραµένουν ευανάγνωστα, αναγνωρίζονται εύκολα και είναι
ανακτήσιµα;
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στ) Την εξασφάλιση ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης αναγνωρίζονται και ελέγχεται η
αρχειοθέτηση τους;
ζ) Την πρόληψη χρήσης µη ισχυόντων εγγράφων και την κατάλληλη επισήµανσή τους σε
περίπτωση που είναι απαραίτητο να παραµείνουν στα αρχεία;

4.2.4 Έλεγχος των αρχείων της ποιότητας
Α. Είναι διαθέσιµα τα αρχεία ποιότητας ώστε να χρησιµοποιηθούν ως πόροι;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :

Β. Τα αρχεία αυτά αποδεικνύουν τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις και την αποτελεσµατική
λειτουργία του συστήµατος διοίκησης ποιότητας;
Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :

5.1. ∆έσµευση της ∆ιοίκησης
Α. Κατά ποιον τρόπο η ανώτερη διοίκηση δηλώνει την δέσµευση της στην ανάπτυξη και βελτίωση
του συστήµατος διοίκησης ποιότητας;
α)

Με το να επικοινωνεί εντός του οργανισµού την σπουδαιότητα της εκπλήρωσης των

απαιτήσεων του πελάτη στον ίδιο βαθµό που εκπληρώνονται οι κανονισµοί και οι νοµικές
απαιτήσεις;
β) Με την καθιέρωση πολιτικής ποιότητας;
γ) Με την εξασφάλιση ότι έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι σχετικά µε την ποιότητα;
δ) Με την διεξαγωγή επιθεώρησης από τη διοίκηση;
ε) Με την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας των απαιτούµενων πόρων;

5.2. Εστίαση στον πελάτη
Α. Η ανώτερη διοίκηση εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των πελατών καθορίζονται σαφώς και
εκπληρώνονται µε σκοπό την πραγµατοποίηση της ικανοποίησης τους;

Ναι
Όχι
Σηµειώσεις :
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5.3 Πολιτική της Ποιότητας
Α. Η ανώτερη διοίκηση έχει εξασφαλίσει ότι η πολιτική ποιότητας:
α) Είναι κατάλληλη σε σχέση µε το σκοπό της επιχείρησης;
β) Περιλαµβάνει τη δέσµευση για ικανοποίηση του πελάτη και συνεχής βελτίωση;
γ) Παρέχει µία δοµή για τη θέσπιση και επιθεώρηση των στόχων που σχετίζονται µε την ποιότητα;
δ) Επικοινωνείται και γίνεται κατανοητή από όλους εντός του οργανισµού;
ε) Αναθεωρείται για συνεχή καταλληλότητα;

5.4 Σχεδιασµός
5.4.1 Στόχοι της Ποιότητας
Α. Ποιοι είναι οι στόχοι της ποιότητας που έχουν θεσπιστεί σε σχέση µε τις διάφορες λειτουργίες
και τα επίπεδα του οργανισµού;
Απάντηση:

B. Οι στόχοι της ποιότητας είναι µετρήσιµοι και συνεπείς µε την πολιτική ποιότητας που
ακολουθεί η επιχείρηση;
Απάντηση:

Γ. Οι στόχοι της ποιότητας περιλαµβάνουν στοιχεία τέτοια που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση σας;
Απάντηση:

5.4.2 Σχεδιασµός του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας
Με ποιον τρόπο η Ανώτερη ∆ιοίκηση επιβεβαιώνει ότι:
α) Οι διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας εκτελούνται µε σκοπό να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις των πελατών;
β) Το αποτέλεσµα του σχεδιασµού της ποιότητας είναι καταγεγραµµένο σε έγγραφα;
Πως;
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γ) Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται διεξάγονται µε ελεγχόµενο τρόπο και η παραµένει η
αξιοπιστία του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας σταθερή κατά την διάρκεια των αλλαγών
αυτών;
δ) Πως και µε τη χρήση ποιας µεθόδου σχεδιάζονται οι αλλαγές που µπορεί και να επηρεάσουν το
Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας;

5.5 Υπευθυνότητα, Εξουσία και Επικοινωνία
5.5.1. Υπευθυνότητα και Εξουσία
A.Πως δια µορφώνονται οι λειτουργίες και σχέσεις µεταξύ τους εντός του οργανισµού,
συµπεριλαµβανοµένου των υπευθυνοτήτων και των εξουσιών; Πως ορίζονται και πως
επικοινωνούνται;

B. Πως ορίζεται η έννοια της υπευθυνότητας και της εξουσίας;

5.5.3 Εσωτερική Επικοινωνία
Τι είδους κανάλια επικοινωνίας έχουν θεσπιστεί εντός της επιχείρησης, τα οποία να σχετίζονται µε
την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Απάντηση:

5.6 Γενικά – Ανασκόπηση της ∆ιοίκησης
Α. Η Ανώτερη ∆ιοίκηση επιθεωρεί, σε σχεδιασµένα χρονικά διαστήµατα, το Σύστηµα ∆ιοίκησης
Ποιότητας

έτσι

ώστε

να

επιβεβαιώνει

την καταλληλότητα,

την επάρκεια

και

την

αποτελεσµατικότητα του;
Απάντηση:

Β. Κάθε πότε προβαίνει σε αυτή την επιθεώρηση;
Απάντηση:

Γ. Η επιθεώρηση αυτή αξιολογεί τις τυχόν ανάγκες για αλλαγή όσον αφορά την πολιτική ή τους
στόχους ποιότητας;
Απάντηση:
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∆. Πως αξιολογούνται και καταγράφονται οι ευκαιρίες για βελτίωση ή οι αλλαγές που απαιτούνται
για το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Απάντηση:

5.6.2. Εισροή Επιθεώρησης
Η εισροή (αποτέλεσµα) της αναθεώρησης περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την απόδοση ή τη
βελτίωση που να αφορούν τα παρακάτω;
α) αποτελέσµατα ελέγχων;
β) ανατροφοδότηση από τους πελάτες;
γ) απόδοση των διαδικασιών και συµµόρφωση των προϊόντων στις απαιτήσεις;
δ) την κατάσταση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών;
ε) την συνέχεια (follow up) των δραστηριοτήτων από προηγούµενες αναθεωρήσεις;
στ) σχεδιασµένες αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας;
ζ) συστάσεις για βελτίωση;

5.6.3 Εκροή Επιθεώρησης
Το αποτέλεσµα της αναθεώρησης που έγινε από τη διοίκηση περιλαµβάνει στοιχεία απόδοσης και
βελτίωσης που να αφορούν τα κατωτέρω:
α) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας και των διαδικασιών
του;
β) βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πελατών;
γ) καθορισµός των απαιτούµενων πόρων;

6. ∆ιαχείριση Πόρων
6.1 Πρόβλεψη Πόρων
A. Πως παρέχονται οι απαιτούµενοι πόροι για την εφαρµογή και βελτίωση των διαδικασιών του
Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Απάντηση:

B. Υπάρχει επάρκεια πόρων διαθέσιµων για τη εφαρµογή και διατήρηση ενός Συστήµατος
∆ιοίκησης Ποιότητας, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του;
Απάντηση:
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Γ. Υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων που να επιβεβαιώνει ότι η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται
συνεχώς;
Απάντηση:

∆. Έχουν οριστεί οι υπευθυνότητες και οι εξουσίες όλου του προσωπικού, το οποίο επηρεάζει την
ποιότητα;

6.2.2 Ικανότητες, Επίγνωση και Εκπαίδευση
Το προσωπικό, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες εντός του Συστήµατος ∆ιοίκησης
Ποιότητας, πληροί τις προϋποθέσεις των προσόντων, των ικανοτήτων, της µόρφωσης και της
εκπαίδευσης που απαιτούνται;
Απάντηση:

Πως ο οργανισµός:
α) προσδιορίζει τη είναι απαραίτητο;
β) προσδιορίζει τις ικανότητες του προσωπικού;
γ) παρέχει εκπαίδευση ώστε να διαµορφωθούν οι απαραίτητες ικανότητες για το προσωπικό;
δ) αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που λαµβάνονται;
ε) διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;
στ) διατηρεί τα κατάλληλα αρχεία που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, τις
ικανότητες και την εµπειρία του προσωπικού;

6.3 Υποδοµή
Είναι η υποδοµή του οργανισµού τέτοια ώστε:
α) τα κτίρια, το πεδίο εργασίας και οι άλλες σχετιζόµενες µε την εργασία εγκαταστάσεις να είναι
καθορισµένα και διατηρήσιµα;
Απάντηση:

β) να παρέχεται ο εξοπλισµός για τη κάθε διαδικασία, hardware και software.
Απάντηση:

γ) να παρέχονται και να διατηρούνται υποστηρικτικές διαδικασίες όπως η µεταφορά και η επικοινωνία;
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Απάντηση:

6.4 Περιβάλλον Εργασίας

Η επιχείρηση σας αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τους ανθρώπινους και φυσικούς παράγοντες του
περιβάλλοντος εργασίας που απαιτούνται για τη συµµόρφωση των προϊόντων / υπηρεσιών;
Απάντηση:

7.1 Σχεδιασµός για την Πραγµατοποίηση των Προϊόντων / Υπηρεσιών

Ο σχεδιασµός της πραγµατοποίησης των διαδικασιών είναι σε ευθυγράµµιση µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις
του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας της επιχείρησης;
Απάντηση:

Η πραγµατοποίηση των διαδικασιών είναι καταγεγραµµένη σε κατάλληλα έντυπα ώστε να είναι κατάλληλη
για τη λειτουργία της επιχείρησης;
Απάντηση:

Για τον σχεδιασµό της πραγµατοποίησης του προϊόντος/ υπηρεσίας, η επιχείρηση έχει καθορίσει:
α) τους στόχους ποιότητας και τις απαιτήσεις για τα προϊόντα/ υπηρεσίες;
β) την ανάγκη για την καθιέρωση διαδικασιών και εγγράφων και να παρέχει τους πόρους για την παραγωγή
των προϊόντων/ υπηρεσιών;
γ) ότι η επαλήθευση, η εγκυρότητα, η παρακολούθηση, η επιθεώρηση και οι δραστηριότητες των δοκιµών
αποτελούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν αποδεκτά τα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης;
δ) τα αρχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή αποδείξεων της συµµόρφωσης των διαδικασιών
και της κάλυψης των απαιτήσεων των πελατών σχετικά µε τα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης;

7.2 ∆ιαδικασία Σχετιζόµενη µε τον Πελάτη
7.2.1 Καθορισµός των Απαιτήσεων που σχετίζονται µε το Προϊόν / Υπηρεσία
Η επιχείρηση έχει καθορίσει τις απαιτήσεις των πελατών της, συµπεριλαµβανοµένου:
α) Τις απαιτήσεις παράδοσης που έχουν προσδιοριστεί από τους πελάτες;
β) Τις απαιτήσεις παράδοσης που έχουν προσδιοριστεί από τους πελάτες και είναι απαραίτητες για κάποια
συγκεκριµένη χρήση;
γ) τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε το προϊόν, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων που προκύπτουν
από κανονισµούς και νόµους;
δ) επιπρόσθετων απαιτήσεων που προσδιορίζονται από την ίδια την επιχείρηση;
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7.2.2 Αναθεώρηση των Απαιτήσεων που σχετίζονται µε το Προϊόν/ Υπηρεσία
Α. Η επιχείρηση αναθεωρεί τις ήδη καθορισµένες απαιτήσεις µαζί µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις πριν
χαρακτηρίσει ως αποδεκτό το προϊόν ή την υπηρεσία;
Απάντηση:

Β. Η αναθεώρηση αυτή πραγµατοποιείται πριν την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών στον πελάτη;
Απάντηση:

Γ. Η αναθεώρηση των απαιτήσεων που σχετίζονται µε το προϊόν/ υπηρεσία διασφαλίζει ότι:
α)έχουν οριστεί οι απαιτήσεις για την παράδοση του προϊόντος/ υπηρεσίας;
β) αν και ο πελάτης δεν έχει υποβάλλει γραπτώς τις απαιτήσεις του σχετικά µε το προϊόν/ υπηρεσία, οι
απαιτήσεις αυτές επαληθεύονται πριν την αποδοχή του προϊόντος/ υπηρεσίας από τον πελάτη;
γ) απαιτήσεις που είναι διαφορετικές από τις συµφωνηθείσες, επιλύονται µε κάποιο τρόπο;
δ) η επιχείρηση έχει την ικανότητα να είναι επαρκής απέναντι σε ορισµένες από τον πελάτη απαιτήσεις;

∆. Τα αποτελέσµατα από την ανωτέρω αναθεώρηση, οι δράσεις και η ακολουθία των πεπραγµένων είναι
καταγεγραµµένα σε αρχεία;
Απάντηση:

Ε. Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αλλάζουν, η επιχείρηση
επιβεβαιώνει ότι έχουν προσαρµοστεί και τα σχετικά έγγραφα;
Απάντηση:

ΣΤ. Πως γίνεται η διαχείριση και η καταγραφή των προφορικών παραγγελιών;
Απάντηση:

Ζ. Η επιχείρηση επιβεβαιώνει µε κάποιο τρόπο ότι το προσωπικό είναι ενήµερο για τις αλλαγές που έχουν
γίνει στις απαιτήσεις σχετικά µε τα προϊόντα/ υπηρεσίες;
Απάντηση:

Η. Με ποιον τρόπο επιθεωρούνται οι απαιτήσεις των πελατών, πριν την παράδοση των υπηρεσιών της
επιχείρησης;
Απάντηση:

Θ. Με ποιον τρόπο καταγράφονται τα αποτελέσµατα από τις αναθεωρήσεις των απαιτήσεων και από τις εκ
νέου συµφωνίες µε τους πελάτες, καθώς και η ακολουθία όλων αυτών των δράσεων;
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Απάντηση:

7.3.1/7.3.2 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη και Εισροές Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
Α. Ποια είναι η µεθοδολογία σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος, η οποία περιγράφεται στην
διαδικασία σχεδιασµού;
Απάντηση:

Β. Με ποιον τρόπο καθορίζονται και οργανώνονται τα στάδια σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος;
Απάντηση:

Γ. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανασκόπηση, την επαλήθευση και την επικύρωση του κάθε σταδίου του
σχεδιασµού και της ανάπτυξης του προϊόντος;
Απάντηση:

∆. Πως καθορίζονται και διοικούνται οι διαφορετικές οµάδες που εµπλέκονται στον σχεδιασµό;
Απάντηση:

Ε. Οι εισροές που προέρχονται από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προϊόντος και είναι σχετικές µε τις
απαιτήσεις των πελατών, ορίζονται ρητώς σε έγγραφη µορφή;
Απάντηση:

ΣΤ. Οι εισροές αυτές περιλαµβάνουν:
α) απαιτήσεις λειτουργία και απόδοσης;
β) εφαρµόσιµες νοµικές απαιτήσεις και απαιτήσεις που προκύπτουν από κανονισµούς;
γ)όπου είναι εφαρµόσιµο, πληροφορίες που προκύπτουν από παρεµφερείς, προηγούµενους σχεδιασµούς;
δ) άλλες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό και ανάπτυξη του προϊόντος;

7.3.3. Αποτελέσµατα του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης των Προϊόντων/ Υπηρεσιών
Α. Τα αποτελέσµατα από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προϊόντων / υπηρεσιών είναι
καταχωρηµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επαλήθευση σύµφωνα µε τις εισροές
κατά την αρχή της διαδικασίας;

Β. Τα αποτελέσµατα από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των προϊόντων:
α) ικανοποιούν τις αρχικές απαιτήσεις (εισροή) κατά το σχεδιασµό και ανάπτυξη του προϊόντος;
β) παρέχουν ικανοποιητική πληροφόρηση στην παραγωγή και στις λειτουργίες εξυπηρέτησης;
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γ) περιλαµβάνουν ή γίνεται αναφορά στα κριτήρια τα οποία καθορίζουν την αποδοχή ή µη του
προϊόντος;
δ) καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και
κατάλληλη χρήση του;

Γ. Τα έγγραφα που προκύπτουν από την καταγραφή των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού και της
ανάπτυξης εγκρίνονται πριν να δοθούν στο επόµενο στάδιο;
Απάντηση:

∆. Τα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα του σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος
διατηρούνται και είναι προσβάσιµα;

Απάντηση:

Ε. Η ανασκόπηση των αποτελεσµάτων σχεδιασµού, των ανακοινώσεων των αλλαγών, των
παραπόνων των πελατών, και των αναφορών από εσωτερικούς ελέγχους υποδεικνύουν µία συνεπή
και συνεχή προσκόλληση στα πρότυπα της επιχείρησης σχετικά µε το σχεδιασµό του προϊόντος;
Απάντηση:

7.3.4 Ανασκόπηση του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης του Προϊόντος/ Υπηρεσίας
Α. Εκτελούνται συστηµατικές ανασκοπήσεις της διαδικασίας σχεδιασµού και της ανάπτυξης του προϊόντος
σε κατάλληλα στάδια;

Απάντηση:

Β. Οι ανασκοπήσεις αυτές:
α) αξιολογούν την ικανότητα της διαδικασίας του σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για το προϊόν/ υπηρεσία;
β) προσδιορίζουν τα προβλήµατα και προτείνουν τις ακόλουθες ενέργειες;

Γ. Ανάµεσα στους συµµετέχοντες στις ανασκοπήσεις αυτές, υπάρχουν εκπρόσωποι από τα στάδια
λειτουργίας του σχεδιασµού και ανάπτυξης που ανασκοπούνται;
Απάντηση:
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∆. Κρατούνται αρχεία από τα αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων καθώς και από τις ακόλουθες
ενέργειες;
Απάντηση:

Ε. Σε ποια στάδια του σχεδιασµού καταγράφονται τα σχέδια ή άλλα πλάνα;
Απάντηση:

ΣΤ. Που διατηρούνται τα αρχεία από τις ανασκοπήσεις του σχεδιασµού;
Απάντηση:

7.3.5 Επαλήθευση του Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του Προϊόντος/ Υπηρεσίας
Α. Η επαλήθευση της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάπτυξης προϊόντος γίνεται προς επιβεβαίωση
ότι έχουν καλυφθεί τα όσα έχουν τεθεί εξ αρχής (εισροές);
Απάντηση:

Β. Κρατούνται σε µορφή αρχείων τα αποτελέσµατα από την επαλήθευση και οι ακόλουθες
ενέργειες;
Απάντηση:

7.3.6 Επικύρωση του Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του Προϊόντος/ Υπηρεσίας
Α. Η επικύρωση της διαδικασίας του σχεδιασµού και ανάπτυξης του προϊόντος/ υπηρεσίας διενεργείται για
να επιβεβαιώσει ότι το τελικό προϊόν είναι ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την επί σκοπώ χρήση;

Απάντηση:

Β. Όπου είναι εφαρµόσιµο, η επικύρωση ολοκληρώνεται πριν την παράδοση ή την εφαρµογή του
προϊόντος;
Απάντηση:

Γ. Εάν η ολοκληρωµένη επικύρωση δεν µπορεί να επιτελεστεί πριν από την παράδοση ή
εφαρµογή του προϊόντος, γίνεται µερική επικύρωση στα σηµεία όπου είναι εφικτή;
Απάντηση:

∆. Κρατούνται αρχεία από την επικύρωση καθώς και από τις ακόλουθες ενέργειες;
Απάντηση:
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7.3.7 Έλεγχος των Αλλαγών που σχετίζονται µε το Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη του Προϊόντος/
Υπηρεσίας
Α. Οι αλλαγές στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη προσδιορίζονται, καταγράφονται και ελέγχονται;
Απάντηση:

Β. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την αξιολόγηση της επίδρασης των αλλαγών σε συγκεκριµένα
συστατικά µέρη του προϊόντος ή σε όλο το παρεχόµενο προϊόν;
Απάντηση:

Γ. Οι αλλαγές επαληθεύονται και επικυρώνονται πριν εφαρµοστούν;
Απάντηση:

∆. ∆ιατηρούνται σε έγγραφα τα αποτελέσµατα από την ανασκόπηση των αλλαγών καθώς και οι
ακόλουθες ενέργειες;

7.4.1 ∆ιαδικασία Αγορών
Α. Η επιχείρηση ελέγχει τις διαδικασίες αγορών µε σκοπό να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που έχει
αγοράσει συµµορφώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της;

Απάντηση:

Β. Ο τύπος και το εύρος του ελέγχου προς τον προµηθευτή εξαρτάται από την επίδραση που θα
έχει το αγοραζόµενο προϊόν στην πραγµατοποίηση των µετέπειτα διαδικασιών και στο
αποτέλεσµα τους;
Απάντηση:
Γ. Η επιχείρηση αξιολογεί και επιλέγει τους προµηθευτές της µε βάση την ικανότητα τους να
παρέχουν προϊόντα τα οποία να είναι αποδεκτά σύµφωνα τις απαιτήσεις που έχει θέσει;
Απάντηση:

∆. Προσδιορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή και την περιοδική αξιολόγηση των προµηθευτών;
Απάντηση:

Ε. Κρατούνται σε αρχεία τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και των ακόλουθων ενεργειών;
Απάντηση:

126

7.4.2. Πληροφορίες σχετικά µε τις Αγορές
Α. Τα έγγραφα αγορών περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν που αγοράζεται;
Απάντηση:

Β. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν, όπου είναι απαραίτητο:
α) τις απαιτήσεις για έγκριση του προϊόντος, των διαδικασιών, του εξοπλισµού και του
προσωπικού;
β) τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;

Γ. Η επάρκεια των συγκεκριµένων απαιτήσεων καταγράφεται στα έγγραφα αγορών και
επιθεωρείται πριν από τη λήψη των προϊόντων;
Απάντηση:

∆. Όταν η επιχείρηση αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από τους προµηθευτές της, τους παρέχει ακριβείς
λεπτοµέρειες µε σκοπό να επιβεβαιώσει εξαρχής των τα προϊόντα/ υπηρεσίες, έτσι ώστε η διαδικασία να
γίνει σωστά από την αρχή;

Απάντηση:

7.4.3 Επαλήθευση του Αγορασµένου Προϊόντος
Υφίστανται δραστηριότητες για την επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται από την
επιχείρηση;
Απάντηση:

7.5.1 Έλεγχος της Παραγωγής και της Παροχής Υπηρεσιών
Η επιχείρηση ελέγχει τις λειτουργίες παροχής υπηρεσιών µέσω:
α) της διαθεσιµότητας της πληροφορίας που περιγράφει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος;
β) όπου είναι απαραίτητο, τη διαθεσιµότητα των οδηγιών εργασίας;
γ) τη διαθεσιµότητα και χρήση συσκευών ελέγχου και µετρήσεων;
δ) την εφαρµογή διαδικασιών παρακολούθησης
ε) την εφαρµογή καθορισµένων διαδικασιών για την αποδέσµευση, παράδοση και διαδικασίες
µετά την παράδοση;
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7.5.2 Επικύρωση των ∆ιαδικασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών της Επιχείρησης
Α. Η επιχείρηση επικυρώνει κάθε διαδικασία παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών όπου το προϊόν
δεν µπορεί να επαληθευτεί, να µετρηθεί ή να ελεγχθεί;
Απάντηση:

Β. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη τους ότι κάποιες ατέλειες µπορεί να γίνουν
εµφανείς µετά τη χρήση του προϊόντος ή µετά την παροχή της υπηρεσίας;

Απάντηση:

Γ. Η επικύρωση αποδεικνύει την ικανότητα των διαδικασιών να πραγµατοποιούν τα σχεδιαζόµενα
αποτελέσµατα;
Απάντηση:

∆. Οι οριζόµενες ρυθµίσεις της επικύρωσης περιλαµβάνουν:
α) την έγκριση των διαδικασιών
β) την έγκριση του προσωπικού και του εξοπλισµού
γ) τη χρήση καθορισµένων µεθοδολογιών και διεργασιών
δ) τις απαιτήσεις για τήρηση αρχείων
ε) την επανεπικύρωση

7.5.3 Ταυτοποίηση και Ιχνηλασιµότητα
Α. Όπου ενδείκνυται, η επιχείρηση προσδιορίζει το προϊόν µε κατάλληλα µέσα κατά τη διάρκεια
της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών;
Απάντηση:

Β. Η κατάσταση του προϊόντος είναι ξεκάθαρα προσδιορισµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
µέτρησης και παρακολούθησης;
Απάντηση:

Γ. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η ιχνηλασιµότητα, η µοναδική ταυτότητα του προϊόντος ελέγχεται και
κρατείται σε αρχεία;

Απάντηση:
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7.5.4 Ιδιοκτησία του Πελάτη
Α. Με ποιον τρόπο η επιχείρηση φροντίζει την ιδιοκτησία του πελάτη όταν αυτή βρίσκεται κάτω από τον
έλεγχο της επιχείρησης ή χρησιµοποιείται από την επιχείρηση;

Απάντηση:

Β. Με ποιον τρόπο η ιδιοκτησία του πελάτη παρέχεται για χρήση ή για ενσωµάτωση στο προϊόν;
α) ∆ίνει ταυτότητα στο προϊόν;
β) Επαληθεύεται;
γ) Προστατεύεται;
δ) ∆ιατηρείται;

Γ. Εάν χαθεί η περιουσία κάποιου πελάτη, καταστραφεί ή βρεθεί ακατάλληλη για χρήση
καταγράφεται στα αρχεία και ενηµερώνεται ο πελάτης;
Απάντηση:

7.5.5 ∆ιατήρηση του προϊόντος
Α. Το προϊόν διατηρείται, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι διατηρείται και η συµµόρφωσή του µε
τις απαιτήσεις των πελατών κατά τη διάρκεια των εσωτερικών διαδικασιών και µέχρι την
παράδοσή του στον καθορισµένο προορισµό;
Απάντηση:

Β. Η ανωτέρω διαδικασία περιλαµβάνει ταυτοποίηση του προϊόντος, κάποιον ειδικό χειρισµό, να
συσκευαστεί, τα αποθηκευτεί και να προφυλαχθεί;
Απάντηση:

Γ. Οι έλεγχοι αυτοί εφαρµόζονται και σε τµήµατα του προϊόντος;
Απάντηση:

7.6 Έλεγχος των Συσκευών Μετρήσεων και Παρακολούθησης
A. Με ποιον τρόπο η επιχείρηση προσδιορίζει τις µετρήσεις που πρέπει να γίνουν και τις συσκευές
που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τις µετρήσεις και την παρακολούθηση, έτσι ώστε το προϊόν να
επιδεικνύει συµµόρφωση σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις;
Απάντηση:
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B. Οι συσκευές µετρήσεων και παρακολούθησης χρησιµοποιούνται και ελέγχονται για να
διασφαλίσουν ότι η ικανότητα των µετρήσεων είναι συνεπής µε τις απαιτήσεις των µετρήσεων;
Απάντηση:

Γ. Όπου είναι εφαρµόσιµο, οι συσκευές µετρήσεων και παρακολούθησης:
α) βαθµονοµούνται και προσαρµόζονται περιοδικά ή πριν από τη χρήση, σε αντιπαραβολή µε
συσκευές που παρουσιάζουν ιχνηλασιµότητα σε διεθνή πρότυπα;
β) στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν πρότυπα, κρατείται σε αρχεία η βάση σύµφωνα µε την
οποία γίνεται η βαθµονόµηση;
γ) προφυλάσσονται από ρυθµίσεις που µπορεί να ακυρώσουν την βαθµονόµηση;
δ) κρατούνται σε αρχεία τα αποτελέσµατα των µετρήσεων;
ε) επαναξιολογείται η εγκυρότητα προηγούµενων αποτελεσµάτων και λαµβάνονται διορθωτικές
ενέργειες, εφόσον είναι απαραίτητο;

∆. Εξετάζεται η εγκυρότητα του software που χρησιµοποιείται για τις µετρήσεις και την
παρακολούθηση πριν από τη χρήση;
Απάντηση:

8.2.1 Ικανοποίηση Πελατών
Α. Οι δραστηριότητες µέτρησης και παρακολούθησης κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης και η πραγµατοποίηση βελτίωσης προσδιορίζεται και περιλαµβάνεται στο σχέδιο
ποιότητας του προϊόντος;
Απάντηση:

Β. H διαδικασία αυτή περιλαµβάνει εφαρµόσιµες µεθοδολογίες συµπεριλαµβανοµένου
στατιστικών τεχνικών;
Απάντηση:

8.2.2. Εσωτερικός Έλεγχος
Α. Γίνονται περιοδικοί εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας για να προσδιορίσουν ένα εφαρµόζεται και
διατηρείται αποτελεσµατικά το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Απάντηση:
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Β. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας σχεδιάζονται, έχοντας υπόψη την κατάσταση και
σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων και περιοχών που υπόκεινται σε έλεγχο καθώς και τα
αποτελέσµατα των προηγούµενων ελέγχων;
Απάντηση:

Γ. Προσδιορίζεται το πεδίο, η συχνότητα και οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για τον
έλεγχο;
Απάντηση:

∆. Οι έλεγχοι διεξάγονται από ειδικό προσωπικό ή από εκείνους που εργάζονται στην διεργασία
που ελέγχεται;
Απάντηση:

Ε. Υφίστανται γραπτές διαδικασίες που περιλαµβάνουν τις υπευθυνότητες και τις απαιτήσεις για
τους επικείµενους ελέγχους, οι οποίες να διασφαλίζουν την αµεροληψία, να καταγράφουν τα
αποτελέσµατα και να δίνεται στη συνέχεια αναφορά στην διοίκηση;
Απάντηση:

ΣΤ. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τους εσωτερικούς ελέγχους εκπαιδεύεται κατάλληλα;
Απάντηση:

Ζ. ∆ιατηρούνται και είναι ευκόλως προσβάσιµα τα αρχεία από την εκπαίδευση των εσωτερικών
επιθεωρητών;

Απάντηση:

Η. Η διοίκηση λαµβάνει περιοδικά διορθωτικές δράσεις για τις ατέλειες που εντοπίζονται κατά τη
διάρκεια του ελέγχου;
Απάντηση:

Θ. Οι διαδικασίες περιλαµβάνουν την επαλήθευση της διορθωτικής δράσης και την αναφορά των
αποτελεσµάτων της επαλήθευσης;
Απάντηση:
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8.2.3. Μέτρηση και Παρακολούθηση ∆ιαδικασιών
Α. Οι διαδικασίες πραγµατοποίησης του προϊόντος µετρούνται και ελέγχονται από κατάλληλες
µεθόδους ώστε να διασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών;
Απάντηση:

Β. Οι µέθοδοι αυτές επιβεβαιώνουν τη συνεχή ικανότητα της κάθε διαδικασίας να εκπληρώνει το
σκοπό της;
Απάντηση:

8.2.4 Μέτρηση και Παρακολούθηση του Προϊόντος/ Υπηρεσίας
Α. Μετρούνται και παρακολουθούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ώστε να επιβεβαιωθεί ότι
επαληθεύονται οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί;
Απάντηση:

Β. Η ανωτέρω διαδικασία επιτελείται σε κατάλληλα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του
προϊόντος;
Απάντηση:

Γ. Η αποδείξεις της συµµόρφωσης µαζί µε τα κριτήρια που κάνουν αποδεκτό το προιόν
καταγράφονται σε αρχεία;
Απάντηση:

8.3 Έλεγχος της Μη – Συµµόρφωσης
Α. Το προϊόν, το οποίο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις, εντοπίζεται και ελέγχεται ούτως ώστε να
προληφθεί η άσκοπη χρήση ή η παράδοσή του;

Απάντηση:

Β. Οι ανωτέρω διαδικασίες ορίζονται γραπτώς σε γραπτές διαδικασίες;
Απάντηση:

Γ. Εάν το µη συµµορφούµενο προϊόν επιδιορθωθεί, υπόκειται σε επανεπαλήθευση ώστε να
επιβεβαιωθεί η συµµόρφωσή του στις απαιτήσεις;

132

Απάντηση:

∆. Όταν το µη συµµορφούµενο προϊόν εντοπιστεί µετά τη χρήση ή την παράδοσή του, λαµβάνεται
κάποια ενέργεια για να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της µη συµµόρφωσης του προιόντος;
Απάντηση:

8.4 Ανάλυση ∆εδοµένων
Α. Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα κατάλληλα δεδοµένα και µε ποιον τρόπο αναλύονται ώστε να
προσδιοριστεί η καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας
και να προσδιοριστούν οι τυχόν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν;
Απάντηση:

Β. Τα δεδοµένα αυτά συµπεριλαµβάνουν και τα δεδοµένα από τις διεργασίες των µετρήσεων και
της παρακολούθησης καθώς και άλλων πηγών;
Απάντηση:

Γ. Με ποιον τρόπο αναλύονται τα δεδοµένα αυτά ώστε να παρέχουν πληροφορίες για:
α) για την ικανοποίηση ή όχι των πελατών
β) τη συµµόρφωση µε βάση τις απαιτήσεις των πελατών
γ) τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών, του προϊόντος και των τάσεων που αυτά παρουσιάζουν
δ) τους προµηθευτές

8.5.1 Συνεχής Βελτίωση
Είναι απαραίτητες οι διαδικασίες για το σχεδιασµό και τη διοίκηση της βελτίωσης του
Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Απάντηση:

Με ποιον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία βελτίωσης του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ποιότητας;
Μέσω:
α) της πολιτικής ποιότητας
β) των στόχων της ποιότητας
γ) των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους
δ) την ανάλυση των δεδοµένων
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ε) των διορθωτικών και προληπτικών δράσεων
στ) της ανασκόπησης της διοίκησης

8.5.2 ∆ιορθωτικές Ενέργειες
Πως λαµβάνονται οι διορθωτικές δράσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αιτία των µη –
συµµορφώσεων, ώστε να προλαµβάνεται η επανεµφάνισή τους;
Απάντηση:

Με ποιον τρόπο κρίνεται κατάλληλη µία διορθωτική ενέργεια σχετικά µε τα προβλήµατα που
παρατηρήθηκαν;
Απάντηση:

Υφίσταται γραπτή διαδικασία σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες, η οποία να ορίζει τις
απαιτήσεις για:
α) τον προσδιορισµό των µη – συµµορφώσεων (συµπεριλαµβανοµένου των παραπόνων των
πελατών);
β) τον καθορισµό των αιτιών των µη – συµµορφώσεων;
γ) την αξιολόγηση των αναγκών για τη λήψη ενεργειών, οι οποίες να διασφαλίζουν ότι δεν
συµβαίνουν µη – συµµορφώσεις;
δ) την κράτηση αρχείων για τις ανωτέρω ενέργειες;
ε) την ανασκόπηση των ανωτέρω ενεργειών;

8.5.3. Προληπτικές Ενέργειες
Α. Η επιχείρηση προσδιορίζει τις προληπτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι αιτίες των πιθανών µη – συµµορφώσεων, πριν να συµβούν;
Απάντηση:

Β. Οι προληπτικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται είναι ανάλογες µε την επίδραση των πιθανών
προβληµάτων;
Απάντηση:

Γ. Υπάρχει γραπτή διαδικασία για τις προληπτικές ενέργειες, η οποία να ορίζει τις απαιτήσεις για:
α) τον προσδιορισµό των πιθανών µη – συµµορφώσεων και των αιτιών τους;
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β) τον καθορισµό και τη διασφάλιση ότι η προληπτική ενέργεια είναι απαραίτητη;
γ) την τήρηση αρχείων από τις προληπτικές ενέργειες που έχουν ληφθεί;
δ) την ανασκόπηση της προληπτικής ενέργειας που έχει γίνει;

∆. Οι διαδικασίες που πραγµατοποιούνται διασφαλίζουν ότι η σχετική πληροφορία θα φτάσει στην
διοίκηση µε την µορφή ανασκόπησης;
Απάντηση:
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