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Πρόλογος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή (Thesis) εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Οργάνωση & 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ασχολείται με το 

επίκαιρο θέμα της ποιότητας και πιο συγκεκριμένα, την αξιοποίηση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού, τον ρόλο του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων και τον ρόλο 

του Σωματείου των Εργαζομένων σε περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις 

διαπιστώνουν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποκτά 

συνεχώς μεγαλύτερη σημασία για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους 

πλεονεκτήματος. Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας φαίνεται να είναι 

ανάγκη και όχι επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν και να 

επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς τους, αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα και 

αποτελεσματικότητα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς επίσης 

ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού).

Για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη παράλληλα με τα τεχνικά θέματα (hard aspects) 

και τα θέματα Ανθρωπίνων Πόρων, γνωστά και ως “ήπια θέματα” (soft aspects). 

Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ο ρόλος του Τμήματος 

Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων διευρύνεται και αποκτά στρατηγική σημασία και 

συνεισφέρει με την στρατηγική πολιτική διοίκησης του Προσωπικού στην βέλτιστη 

αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιτυχία της επιχείρησης. Ο ρόλος 

του Σωματείου των Εργαζομένων στην διάδοση και υποστήριξη της φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στην επιτυχή υλοποίησή της διαφαίνεται να είναι 

εξίσου σημαντικός.

Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη 

αναφορά στην βιβλιογραφία για θέματα σχετικά με: την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
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και ειδικότερα τα στάδια της ποιότητας βαδίζοντας προς την Ολική Ποιότητα, την 

αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας, τον ρόλο 

του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων , καθώς επίσης και τον ρόλο του 

Σωματείου των Εργαζομένων σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας. Στο δεύτερο μέρος 

αναφέρεται ο σκοπός της παρούσας μελέτης, η ερευνητική μας υπόθεση, καθώς 

επίσης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Τέλος, στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα, οι παρατηρήσεις και οι 

προτάσεις του ερευνητή.

Πριν ξεκινήσει η αναλυτική παρουσίαση των τμημάτων της εργασίας, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κυρία Στυλιανή Ξηροτύρη - Κουφίδου για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ 

με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, καθώς επίσης για τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις 

της στην επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος και την κατανόηση και 

συμπαράστασή της καθ' όλη την διάρκεια της μελέτης.

Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον συνάδελφο, συμφοιτητή και φίλο Γιώργο 

Κωνσταντόπουλο, Υπεύθυνο Βιομηχανικών Συνεργασιών στη Σήμενς Τήλε 

Βιομηχανική Α.Ε., για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε κατά την διόρθωση 

και διαμόρφωση του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων.

Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την συνεργασία 

της εταιρείας Σήμενς Τήλε Βιομηχανικής Α.Ε.. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω σε όλα 

τα στελέχη της εταιρείας, τα οποία με ιδιαίτερη προθυμία, μεγάλο ενδιαφέρον και 

επαγγελματική ευσυνειδησία συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Αναστάσιο Σταφυλίδη Διευθυντή 

Διασφάλισης Ποιότητας στη Σήμενς Τήλε Βιομηχανική, μέλος του Δ.Σ. του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Forum ποιότητας 

και Πρόεδρο του Παραρτήματος του στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, για τα 

εποικοδομητικά σχόλια και τις εύστοχες παρατηρήσεις του που εμπλούτισαν 

σημαντικά τα αποτελέσματα της έρευνας

Ευχαριστώ επίσης όλους τους διδάσκοντες στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα για τις ποιοτικές γνώσεις που μου προσέφεραν βοηθώντας με να τις 

αφομοιώσω μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία και ιδιαίτερα τον κύριο
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Πρόλογος

Γεώργιο Τσιότρα Καθηγητή και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το 

ενδιαφέρον που μου υποκίνησε απέναντι σε θέματα ποιότητας, καθώς επίσης και όλο 

το προσωπικό της βιβλιοθήκης για την υποστήριξή που μου παρείχε με την 

απαραίτητη αρθρογραφία και βιβλιογραφία.

Θερμά ευχαριστώ τους φίλους που μου συμπαραστάθηκαν και συνετέλεσαν με τον 

δικό του τρόπο ο καθένας, στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια μου για τη συνεχή 

ηθική και οικονομική υποστήριξη που μου προσφέρει, χωρίς τη βοήθεια της οποίας 

δε θα μπορούσα να επιτύχω τους στόχους μου.

Αντώνης Αναγνώστου 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1999
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ΜΕΡΟΣ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΤΑ ΣΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανάγκη για ποιότητα

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο η “κατάργηση” των συνόρων 

με την απλοποίηση των τελωνιακών και δασμολογικών περιορισμών και οι 

επιχειρηματικές συμφωνίες (joint ventures), που αφαιρούν την εθνική “ταυτότητα” 

από την τεχνολογία, έχουν δημιουργήσει απαιτητικούς πελάτες που αναζητούν και 

προμηθεύονται ότι καλλίτερο υπάρχει σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εταιρείες , στην 

προσπάθεια τους να ανταποκριθούν, επανεξετάζουν και τροποποιούν τα συστήματα με 

τα οποία λειτουργούν.

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, η τεχνολογική εξέλιξη και τροποποίηση της 

σχετικής νομοθεσίας έχουν οδηγήσει τους επιχειρηματίες στην αναζήτηση νέων 

στρατηγικών και δομών επιχειρήσεων. Ο κορεσμός της αγοράς από τη μαζική 

παραγωγή, οι όλο και περισσότερο ενημερωμένοι και απαιτητικοί πελάτες, ο 

αυξημένος ανταγωνισμός έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Σε απάντηση πολλές επιχειρήσεις εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε περιορισμένες 

αγορές-ομάδες πελατών (niche markets) και αποφεύγουν να στοχεύουν στην μαζική 

παραγωγή αγαθών. Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι πλέον 

σημαντικό χαρακτηριστικό που επιδιώκεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 

τομέα των επιχειρήσεων. Η απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας και η εφαρμογή 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εμφανίζεται ως το κεντρικό μέλημα των επιχειρήσεων 

(Wilkinson, A. 1996).

Ορισμένοι σχολιαστές ερμηνεύουν αυτές τις εξελίξεις ως ενδείξεις του τέλους της 

μαζικής παραγωγής και την εμφάνιση ενός νέου πρότυπου παραγωγής βασισμένου 

στην “ευέλικτη εξειδίκευση” ( “flexible specialisation”) (Piore, M.J. and Sabel, C. 

1984) ή την “ισχνή παραγωγή” (“lean production”) (Womack, J.P., Jones, D.T. and 

Roos, D. 1990).

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η υψηλή ποιότητα προϊόντων και η μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση απέναντι στον πελάτη, δεν είναι πλέον απλά επιλογές αλλά 

απαραίτητα στοιχεία εάν θέλει η επιχείρηση να διατηρήσει και να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς που κατέχει.

Οι Peters και Waterman καταδεικνύουν την σημαντικότητα της ποιότητας στο 

βιβλίο “αναζητώντας την τελειότητα” (In Search of Excellence) : “Συνήθως 

σκεφτόμαστε ότι τα κυριώτερα εμπόδια για την εισαγωγή σε μια αγορά είναι οι 

επενδύσεις που χρειάζονται για την κατασκευή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

Αυτό όμως είναι τελείως λάθος. Τα πραγματικά εμπόδια για την εισαγωγή σε μια 

αγορά είναι τα 75 χρόνια επενδύσεων σε εξυπηρέτηση, ποιότητα και επίλυση 

προβλημάτων πελατών, που έχει η IBM, ή τα 150 χρόνια επένδυσης στην ποιότητα 

των προϊόντων της P&G. Αυτά είναι τα αληθινά ανυπέρβλητα εμπόδια εισαγωγής, που 

βασίζονται στο κεφάλαιο συνδεδεμένο με την αυστηρή παράδοση στην εξυπηρέτηση, 

την αξιοπιστία και την ποιότητα” (Peters, Τ. and Waterman, R.1982).

Η αναζήτηση της ποιότητας είναι βασικά αναζήτηση για ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον Oakland η Διοίκηση της Ποιότητας οδηγείται από το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την βελτίωση κατ’ επέκταση της 

ανταγωνιστικότητας τους (Oakland, J.S. 1993).

Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ποιότητα δεν είναι κάτι 

καινούριο, αλλά η έννοια ότι η ποιότητα είναι το κλειδί για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Όπως 

χαρακτηριστικά έδειξαν οι Lillrank και Kano (1989) σε πρωτογενή εργασία τους για 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, Ο Porter (1980) δεν συμπεριλαμβάνει καν την λέξη 

“ποιότητα” στον κατάλογο των θεμάτων του (LillranK, Ρ and Kano, Ν. 1989; Porter, 

Μ. 1980).

Ο Oakland υποστηρίζει ότι μετά την βιομηχανική επανάσταση του δέκατου ένατου 

αιώνα και την επανάσταση των υπολογιστών στις αρχές του 1980, διανύουμε τώρα 

χωρίς καμία αμφιβολία την επανάσταση της ποιότητας (Oakland, J.S. 1989).

Στοιχεία ερευνών δείχνουν την εξάπλωση των πρωτοβουλιών ποιότητας και 

ειδικότερα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
5



Στάδια Ποιότητας βαδίζοντας προς την Ολική Ποιότητα

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αναφέρεται ευρέως ως η μεγαλύτερη καινοτομία 

στη φιλοσοφία διοίκησης στην δεκαετία 1980-1990 και επευφημείται ως “σημαντική 

επανάσταση” (“thought revolution”) στις μεθόδους διοίκησης (Ishikawa, Κ 1985)

Έως τις αρχές του 1990 η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας φαινόταν να είναι 

περισσότερο αναπτυγμένη σε κατασκευαστικές βιομηχανίες και όχι σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, αλλά σήμερα ακόμη και στις 

τελευταίες, έχουν υλοποιηθεί αρκετές νέες πρωτοβουλίες (Wilkinson, A., Redman, Τ. 

and Snape, E.1993).

Επιθεώρηση ποιότητας (Quality Inspection)

Η πρωταρχική μορφή ελέγχου της ποιότητας ενός προϊόντος είναι η επιθεώρηση. 

Η επιθεώρηση είναι ουσιαστικά σύγκριση του προϊόντος με δεδομένες προδιαγραφές. 

Ο έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών εξελίχτηκε σταδιακά σε ένα σύνολο πιο 

εξελιγμένων τεχνικών που είναι γνωστές σαν έλεγχος ποιότητας.

Έλεγχος ποιότητας (Quality Control)

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ (1990) έλεγχος ποιότητας είναι το σύνολο των 

λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Η κλασική προσέγγιση στον έλεγχο ποιότητας βασίζεται σε επιθεωρήσεις του 

προϊόντος μετά την παραγωγή και φυσικά την επανόρθωση, αν διαπιστωθεί αστοχία.

Ο έλεγχος ποιότητας εντοπίζει ελαττώματα σχεδιασμού και κατασκευής μετά την 

κατασκευή του προϊόντος, τότε δηλαδή, που η επανόρθωση κοστίζει πολύ 

περισσότερο και είναι δυσκολότερη, διότι το κόστος κατασκευής του ελαττωματικού 

προϊόντος / υπηρεσίας έχει ήδη καταβληθεί. Κάθε διορθωτική ενέργεια προϋποθέτει 

κόστος επιπλέον του ήδη καταβληθέντος. Ο έλεγχος ποιότητας διασφαλίζει μεν τον 

εντοπισμό των ελαττωματικών (με υψηλό όμως κόστος) και τη διόρθωση τους, αλλά 

δεν παρέχει δυνατότητα να αποκλεισθεί το ότι τα ελαττωματικά θα ξαναεμφανιστούν. 

Η ευρύτερη έννοια της διασφάλισης ποιότητας καλύπτει αυτή την αδυναμία.
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Διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance)

Η διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

1990).

Ένα γνωστό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας είναι το ISO 9000 1-2-3-4. Το 

πρότυπο αυτό έχει συνταχτεί από τον Διεθνή Οργανισμό διασφάλισης ποιότητας 

(International Standardization Organization). Ενώ ο έλεγχος ποιότητας διαπιστώνει 

και καταγράφει μια απόκλιση του προϊόντος από δεδομένες προδιαγραφές, ένα 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας, διασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν θα είναι σύμφωνο 

με τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Άρα, είναι εκτενέστερο του ελέγχου 

ποιότητας κατά ένα επίπεδο.

Κανένα από τα προαναφερθέντα συστήματα δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη 

ποιότητα με ταυτόχρονη μείωση κόστους, αξιοποίηση καινοτομιών, ή ολική 

συμμετοχή του προσωπικού και των λειτουργιών της επιχείρησης στην προσπάθεια. 

Η Ολική ποιότητα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές, αποτελεί επομένως ευρύτερο 

σύστημα ποιότητας. Η Ολική ποιότητα απαιτεί ειδική νοοτροπία των ανθρώπων της 

επιχείρησης και συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες ποιότητας και όχι απλά τήρηση 

κάποιων προδιαγραφών. Οι περισσότερες εταιρείες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τη 

διαφορά μεταξύ διασφάλισης ποιότητας και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Και στις 

δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα για τον εξωτερικό πελάτη είναι το ίδιο, μόνο που στη 

δεύτερη κοστίζει λιγότερο στην εταιρεία και ικανοποιεί περισσότερο τον εσωτερικό 

πελάτη (εργαζόμενος).

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων 

που εφαρμόζονται από την επιχείρηση, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη 

(εσωτερικού και εξωτερικού) και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και συμμετοχή όλου 

του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) της επιχείρησης με το μικρότερο δυνατό 

κόστος.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει ότι οι αρχές της θα εφαρμοστούν σε 

κάθε επίπεδο της επιχείρησης. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας θα 

χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα, έστω και μη παραγωγική, όπως οι 

πωλήσεις, οι οικονομικές υπηρεσίες και η διοίκηση του προσωπικού. Η Ολική 

Ποιότητα απαιτεί εφαρμογή τεχνικών που διασφαλίζουν και μεγιστοποιούν τη 

συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. Στην όλη διαδικασία επιδίωξης της ποιότητας 

συμμετέχουν σε αρμονική συνεργασία, όλοι σε μια ατέλειωτη αλυσίδα όπου ο 

προμηθευτής του ενός είναι πελάτης του προηγούμενου και η ποιότητα είναι τρόπος 

ζωής .

Δ.Ο.Π. 

Δ.Π. 

Ε.Π.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δ.Ο.Π._________________________________
Συνεχής Βελτίωση
Συμμετοχή πελατών - προμηθευτών
Εμπλέκονται όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης
Μέτρηση απόδοσης
Ομαδική εργασία
Συμμετοχή εργαζομένων

Δ.Π.(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ)^__________________
Έλεγχος συστημάτων
Σχεδιασμός ποιότητας
Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος (SPC)
Πιστοποίηση από τρίτους
Κόστος της ποιότητας
Ανάλυση αιτίων αστοχιών

Ε.Π. (ΕΛΕΓΧΟΣ) \__________________
Εγχειρίδιο ποιότητας
Επιθεωρήσεις
Δοκιμές προϊόντος (tests)
Βασικός σχεδιασμός ποιότητας 
Βασική στατιστική 
Τήρηση στοιχείων

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ I
Βαθμολόγηση, αξιολόγηση 
Διορθωτικές ενέργειες 
Προσδιορισμός αιτιών αστοχίας
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Στάδια Ποιότητας βαδίζοντας προς την Ολική Ποιότητα

Επίπεδα αποδοχής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Αρκετοί συγγραφείς συμφωνούν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένα ταξίδι 

με στόχο την επιχειρηματική τελειότητα (Business Excellence), κατά τη διάρκεια του 

οποίου η επιχείρηση περνά από διάφορα στάδια αποδοχής και ανάπτυξης των αρχών 

της Διοίκησης ολικής Ποιότητας. Σύμφωνα με τον Holmegaard (1990) υπάρχουν 

τρία επίπεδα ανάπτυξης των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Holmegaard, J. 1990):

1. Μικρός βαθμός Δ.Ο.Π. (Low Degree of TQM)

Η επιχείρηση βρίσκεται στο αρχικό στάδιο δίνοντας μεγάλη προσοχή στην 

επιθεώρηση και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την παραγωγή. Οι 

προσπάθειες διοχετεύονται κυρίως σε βραχυχρόνια καθήκοντα και στην επίλυση 

προβλημάτων και σε μικρότερο βαθμό στην δημιουργία αποτελεσματικών 

προληπτικών δραστηριοτήτων ποιότητας, με μακροχρόνια ισχύ. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας κατά συνέπεια δεν εφαρμόζεται με ένα συστηματικό και δομημένο τρόπο. 

Η βελτίωση πραγματοποιείται με πολύ αργό ρυθμό, διότι η Διοίκηση δίνει 

προτεραιότητα σε άλλα θέματα, παρά στην εφαρμογή Δ.Ο.Π.

2. Μέσος βαθμός Δ.Ο.Π. (Some Degree of TQM)

Μια δέσμη προληπτικών δραστηριοτήτων ποιότητας είναι εμφανής, χωρίς όμως να 

είναι πλήρης. Κάποιες δραστηριότητες απουσιάζουν εντελώς, ενώ άλλες βρίσκονται 

σε χαμηλότερη προτεραιότητα από αυτή που θα έπρεπε. Οι πιο συνηθισμένες 

δραστηριότητες ποιότητας συνδέονται με την επιθεώρηση και την επίλυση 

προβλημάτων. Στόχοι ποιότητας καθορίζονται σπάνια, αλλά καταβάλλεται μεγάλη 

προσπάθεια, ώστε να τηρούνται τα προγράμματα της παραγωγής. Η επιχείρηση δεν 

αγνοεί την Δ.Ο.Π., αλλά την αξιολογεί οικονομικά και σε σχέση με τις συνθήκες της 

αγοράς, έτσι ώστε να πραγματοποιεί μια βέλτιστη κατάσταση με όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη διοίκηση ποιότητας.

3. Μεγάλος βαθμός Δ.Ο.Π. (High Degree of TQM)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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Η επιχείρηση έχει πετύχει ένα αξιόλογο επίπεδο αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας 

σε μεγάλο βαθμό τις αρχές της Δ.Ο.Π.. Συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές σε 

θέματα ποιότητας, πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

συστηματικούς ελέγχους, μελέτες και επιθεωρήσεις σε σχέση με θέματα ποιότητας. 

Δίδεται μικρότερη έμφαση σε επιθεωρήσεις που συνδέονται με την παραγωγή, καθώς 

οι διαδικασίες παραγωγής είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες. Η Διοίκηση 

είναι ευαισθητοποιημένη και συμμετέχει σε θέματα Δ.Ο.Π.

Η προσέγγιση του UMIST αναγνωρίζει έξι επίπεδα αποδοχής της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Dale, B.G., Lascelles D.M. and Boaden R. J. 1990) τα οποία είναι:

1. Επίπεδο “μη δέσμευσης - ουδέτερο” (Uncommitted)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Δίδεται μεγάλη έμφαση στην απόδοση των πωλήσεων (return of sales) και στα 

καθαρά κέρδη (net assets)

• Ένας από τους κύριους σκοπούς είναι να εκπληρωθούν οι στόχοι των 

πωλήσεων και της παραγωγής, οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος

• Βραχυχρόνιοι στόχοι που αποδεικνύονται με συχνές αλλαγές προτεραιοτήτων, 

έλλειψη επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, σε τεχνολογία, σε υποδομή και 

προσπάθειες μείωσης κόστους

• Συμπεριφορές “εμείς και αυτοί”, μη ευέλικτες πρακτικές εργασίας, ασαφής 

διαχωρισμός θέσεων εργασίας και μικρή αναγνώριση

• Η πλειονότητα των εργαζομένων δείχνει μικρό ενδιαφέρον για ποιότητα

• Γίνεται πλήρης επιθεώρηση στις πρώτες ύλες, σε διάφορα στάδια της 

παραγωγής, καθώς επίσης και στο τελικό προϊόν

• Εφαρμόζεται σύστημα αμοιβής με το κομμάτι για τους εργάτες και τους 

επιθεωρητές

• Οποιαδήποτε πρωτοβουλία βελτίωση της ποιότητας γίνεται από κάτω προς τα 

πάνω

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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• Η επαφή με τους πελάτες είναι ελάχιστη

• Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων

• Οι άνθρωποι της επιχείρησης κυριαρχούνται από αίσθημα φόβου

2. Επίπεδο “επιφανειακό” (Drifters)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Η βελτίωση της ποιότητας θεωρείται ακόμη ως ένα πρόγραμμα και όχι σαν μια 

διαδικασία και δεν είναι ευρέως γνωστή μέσα στην επιχείρηση

• Δεν υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης και εφαρμογής της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. στην 

επιχείρηση. Η επικοινωνία είναι περιορισμένη και η φιλοσοφία Δ.Ο.Π. δεν έχει 

διεισδύσει στο εργατικό δυναμικό

• Η επιχείρηση είναι πολύ ευαίσθητη σε εξωτερικές παρεμβάσεις

• Η Διοίκηση έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από τα συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας και δυσκολεύεται να διακρίνει μεταξύ της απλής 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα και της εφαρμογής Δ.Ο.Π.

• Οι δραστηριότητες βελτίωσης της ποιότητας δεν είναι ουσιαστικές

• Το τμήμα ποιότητας έχει μικρό κύρος μέσα στην επιχείρηση

• Η έννοια της ομαδικής εργασίας είναι επιφανειακή και τα διάφορα τμήματα 

συνεργάζονται απλά για να ρίξουν το οποιοδήποτε σφάλμα προκύψει σε άλλο 

τμήμα

• Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό καχυποψία, όσο αφορά τη Δ.Ο.Π., από την πλευρά 

τόσο των στελεχών, όσο και του εργατικού δυναμικού και αρκετά ανώτερα και 

μέσα στελέχη δεν αποδέχονται την φιλοσοφία Δ.Ο.Π.

• Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κατανοήσει την φιλοσοφία Δ.Ο.Π. και πολλές από τις 

διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας αντιμετωπίζονται επιπόλαια

• Ο φόβος της αποτυχίας κυριαρχεί στην επιχείρηση

3. Επίπεδο “οπαδών εργαλείων ποιότητας” (Tool-pushers)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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• Διαρκή αναζήτηση εύρεσης της τελευταίας πανάκειας για “γρήγορη 

επιδιόρθωση”

• Δεν συμμετέχουν όλα τα ανώτερα στελέχη στην εφαρμογή Δ.Ο.Π. και αρκετά 

από αυτά που συμμετέχουν δεν είναι πλήρως ενημερωμένα, ή θεωρούν ότι δεν 

είναι δική τους αρμοδιότητα

• Η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας συγκεντρώνεται στο τμήμα της 

παραγωγής και παραμελούνται τα υπόλοιπα τμήματα

• Η εκπλήρωση των στόχων της παραγωγής είναι το κύριο μέλημα των 

περισσότερων προϊσταμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά διαμάχες 

ανάμεσα στο τμήμα παραγωγής και στο τμήμα ποιότητας

• Το στυλ της Διοίκησης είναι αντιδραστικό (reactionary)

• Δίδεται έμφαση στην επίλυση των επίκαιρων προβλημάτων, παρά στην 

αποφυγή των μελλοντικών

• Η επιχείρηση έχει αναγνωρισμένη φήμη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, 

αλλά οι διαδικασίες της επιβάλλεται να βελτιωθούν

• Υπάρχουν επισημάνσεις από ορισμένα τμήματα της επιχείρησης ότι η Δ.Ο.Π 

δεν δουλεύει σωστά και μια τάση για εφαρμογή των παλιών παραδοσιακών 

μεθόδων που τους φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές

4. Επίπεδο “καινοτομίας-βελτίωσης” (Improvers)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Αναπτυγμένες συστηματικές πρακτικές και υποδομή επίλυσης προβλημάτων 

συνδυασμένες με ένα εύρωστο σύστημα ποιότητας

• Ύπαρξη συστήματος υψηλού βαθμού πρόβλεψης και αποφυγής λαθών, μέσα 

από συστηματικό έλεγχο των βασικών διαδικασιών παραγωγής

• Εκτεταμένη υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όλο 

το προσωπικό

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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• Δραστηριότητες βελτίωσης των διαδικασιών, όπου οι εργαζόμενοι επιδιώκουν 

με δική τους πρωτοβουλία να βελτιώνουν τις δραστηριότητες που βρίσκονται 

στο δικό τους αντικείμενο εργασιών

• Αναγνωρισμένη η σημαντικότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε διάφορες 

διαλειτουργικές ομάδες

• Πραγματοποίηση διαφόρων μελετών οριοθέτησης (benchmarking) και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, για διεκόλυνση των δραστηριοτήτων 

βελτίωσης

• Εμφάνιση κουλτούρας ποιότητας, με αρκετούς φανατικούς οπαδούς

• Κλίμα εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και τους 

εργαζόμενους

• Η υπερβολή που συνήθως συνδέεται με την Δ.Ο.Π., έχει αντικατασταθεί με την 

αποδοχή της ως δέσμης καλών αρχών Διοίκησης

5. Επίπεδο “διεκδίκησης βραβείων” (Award winners)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Διάχυτη κουλτούρα ποιότητας σε όλη την επιχείρηση. Όλοι οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν στις προσπάθειες βελτίωσης

• Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αποτελεσματικές οργανωσιακές αλλαγές

• Αποτελεσματικές διαλειτουργικές διαδικασίες διοίκησης και βελτιώσεις στην 

ροή των διαδικασιών, έχουν επιτευχθεί και είναι μετρήσιμες

• Στρατηγικές μελέτες οριοθέτησης, διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα σε 

συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης της απόδοσης

• Εφαρμογή περισσότερο συμμετοχικού (participative) στυλ Διοίκησης

• Μετατόπιση της εξουσίας προς χαμηλότερα επίπεδα και συμμετοχή των 

εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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• Η Δ.Ο.Π. γίνεται αντιληπτή από όλους τους εργαζόμενους, ως ο τρόπος 

διοίκησης της επιχείρησης, με τον οποίο ικανοποιούνται τόσο οι εξωτερικοί, 

όσο και οι εσωτερικοί πελάτες

6. Επίπεδο “παγκόσμιας κλάσης” (World class)

Η επιχείρηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Ευθυγράμμιση της φιλοσοφίας βελτίωσης ποιότητας με την επιχειρησιακή 

στρατηγική της επιχείρησης, με κυρίαρχο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη

• Έμφαση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της εφαρμογής 

Δ.Ο.Π.

• Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης επιδιώκουν σαν στόχο την ικανοποίηση 

του πελάτη. Αυτοί που δεν έχουν άμεση επαφή με τον εξωτερικό πελάτη 

προσπαθούν συνεισφέρουν μέσω ικανοποίησης των αναγκών του εσωτερικού 

πελάτη

• Οι απαιτήσεις του πελάτη, οι στόχοι της επιχείρησης και οι στρατηγικές 

ανάπτυξης, αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι

Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες - επίπεδα, που χαρακτηρίζουν το στάδιο βελτίωσης ποιότητας στο οποίο 

βρίσκονται:

1. Κυριαρχία των “ειδικών” της ποιότητας

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από το οποίο όλες οι επιχειρήσεις περνούν 

προκειμένου να πετύχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας. Στο στάδιο αυτό η 

επιχείρηση έχει ένα ισχυρό παραδοσιακό τμήμα ποιότητας. Το θέμα της ποιότητας 

βρίσκεται στα χέρια των “ειδικών” της ποιότητας και επιθεώρηση του τελικού 

προϊόντος είναι ο συνηθέστερος τρόπος ελέγχου της ποιότητας.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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2. Αποδοχή των αρχών προσέγγισης ενός “γκουρού “ της ποιότητας

Σε όλο το εύρος της επιχείρησης εφαρμόζονται πρωτοβουλίες ποιότητας όπως 

κύκλοι ποιότητας, ομάδες συνεχούς βελτίωσης, συνέδρια ενημέρωσης για την 

ποιότητα. Προσπαθώντας να μεταφερθούν από το στάδιο ελέγχου της ποιότητας στις 

αρχές Δ.Ο.Π. εισαγάγουν και υλοποιούν διάφορα προγράμματα ποιότητας. Στην 

πλειονότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο αυτό οι πρωτοβουλίες 

είναι βραχυχρόνιες και εφαρμόζονται κυρίως στο επίπεδο παραγωγής.

3. Η ποιότητα είναι ενσωματωμένη σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης

Αυτό συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

(όπως αυτά της σειράς ISO 9000) και την προετοιμασία του εδάφους υλοποιώντας 

δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα ποιότητας της παραγωγής (hard aspects). 

Η καταγραφή διαδικασιών και η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση είναι 

συνηθισμένες ενέργειες του σταδίου αυτού. Νέες τεχνικές και μέθοδοι υλοποιούνται 

και πραγματοποιούνται διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων του 

τμήματος παραγωγής.

4. Η ποιότητα ως πυρήνας οργάνωσης της επιχείρησης, Δ.Ο.Π.

Στο στάδιο αυτό συνυπάρχουν και όλα τα προηγούμενα στάδια, τα οποία όμως 

είναι αλληλένδετα και αποτελούν τον πυρήνα οργάνωσης της επιχείρησης. Η 

επιχείρηση επιδεικνύει εξαιρετικές τεχνικές - πρακτικές διοίκησης και η ποιότητα 

αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οργανωσιακής της κουλτούρας.

Εφόσον η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν αποτελεί μια αμετάβλητη-πάγια 

προσέγγιση και δεν παρέχει μια συνταγή εφαρμογής, αλλά αποτελεί μια φιλοσοφική 

προσέγγιση διοίκησης, η οποία ενσωματώνει μια δέσμη αρχών για την βελτίωση της 

απόδοσης της επιχείρησης, είναι αναμενόμενο να εμφανίζει διάφορες μορφές 

(Morhman, S.A., Tenkasi, R.V., Lawler Ε.Ε. Ill and Ledford G.E.Jr 1995).

Ως μέσο αξιολόγησης των προσπαθειών για την επίτευξη Ολικής Ποιότητας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως: 

EFQM, BALDRIDGE, DEMING, J.M. JURAN, OAKLAND, SHIGEO SHINGO,

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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PHILIP CROSBY, KAORU ISHIKAWA, DR GENICHI TAGUCHI, CLAUS 

MOELLER.

Δεδομένου ότι στην παρούσα μελέτη το πλαίσιο ανάλυσης αφορά το μοντέλο του 

EFQM, που περιγράφεται μέσα από τα κριτήρια για το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας 

EQA, παρατίθεται μια σύντομη ανάλυσή του.

Το Ευρωπαϊκό βραβείο Ποιότητας (EQA, European Quality Award), 

υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διοίκησης Ποιότητας (EFQM, European Foundation for Quality Management), και 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ποιότητα (EOQ, European Organization for 

Quality) και αποτελεί τον οδικό χάρτη προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Τα εννέα κριτήρια - αρχές του μοντέλου EFQM

Τα εννέα κριτήρια - αρχές του μοντέλου EFQM είναι:

1. ΗΓΕΣΙΑ

Η συμπεριφορά των Διευθυντικών Στελεχών για την κατεύθυνση της 

Επιχείρησης προς την Ολική Ποιότητα. Πως το ανώτατο στέλεχος (Διευθύνων 

σύμβουλος) και τα άλλα διευθυντικά στελέχη, εμπνέουν και κατευθύνουν την 

Ολική ποιότητα σαν βασική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας. 

Διοίκηση εργαζομένων Σχέσεις προϊσταμένων - υφισταμένων.

2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Περιλαμβάνονται οι αξίες, το όραμα και η στρατηγική της επιχείρησης και ο 

τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός τους επιτυγχάνει. Πως ο οργανισμός 

ενσωματώνει την Ολική Ποιότητα στη διαδικασία προσδιορισμού, 

δημοσιοποίησης, υλοποίησης και αναθεώρησης της πολιτικής και της στρατηγικής 

του.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Πως η επιχείρηση απελευθερώνει το δυναμικό των ανθρώπων της για να 

βελτιστοποιήσει τις εργασίες της.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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4. ΠΟΡΟΙ

Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η διαφύλαξη των πόρων της επιχείρησης. Πως η 

επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τη θέση της, μέσω άριστης αξιοποίησης των πόρων 

της.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η διαχείριση όλων των διαδικασιών που συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία στις 

υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης. Πως οι κύριες και οι δευτερεύουσες 

διαδικασίες της επιχείρησης προσδιορίζονται, αναθεωρούνται και βελτιώνονται 

συνεχώς, για να εξασφαλίσουν συνεχή βελτίωση αποτελεσμάτων.

6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποια είναι η αντίληψη των εξωτερικών πελατών (έμμεση ή άμεση), για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Πως η επιχείρηση βελτιώνει την 

ικανοποίηση των πελατών.

7. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ποια είναι τα αισθήματα των στελεχών της εταιρείας για την εταιρεία τους. Μια 

προσέγγιση Ολικής Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων 

της επιχείρησης.

8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποια είναι η αντίληψη του κοινωνικού συνόλου για την επιχείρηση γενικά. Πως 

η επιχείρηση προσφέρει με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ποιότητα ζωής, 

φροντίδα για το περιβάλλον και διαφύλαξη των ενεργειακών πηγών. Η προσέγγιση 

της Ολικής Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες της 

κοινότητας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τι αποτελέσματα επιτυγχάνει η επιχείρηση σε σχέση με τον επιχειρησιακό της 

σχεδίασμά.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
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Προσανατολισμός ποιότητας στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ερευνητικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι όταν η διοίκηση της ποιότητας εξελίσσεται 

από τον έλεγχο της ποιότητας ή την διασφάλιση της ποιότητας έχει την τάση να 

εστιάζεται στις διαδικασίες και στα τεχνικά θέματα (hard aspects) της ποιότητας και 

όχι στα θέματα ανθρωπίνων πόρων (soft aspects) (Marchingthon, Μ.., Dale, Β., & 

Wilkinson, A. 1993).

Κατά συνέπεια η επιχείρηση δεσμεύεται σε μια προσέγγιση διασφάλισης της 

ποιότητας προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα, χωρίς συνήθως να αφήνει αρκετό 

χώρο για συμμετοχή και συνεισφορά του προσωπικού. Τα προγράμματα εκπαίδευσης 

απευθύνονται συνήθως μόνο στους εργαζόμενους στο τμήμα παραγωγής. Το Τμήμα 

Προσωπικού έχει συνήθως ένα περιφερειακό παραδοσιακό ρόλο.

Σχετική έρευνα του ΙΡΜ (Institute of Personnel Management), δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση σε μια προσέγγιση της ποιότητας βασισμένη στις 

διαδικασίες (process), έχουν την τάση να παραλείπουν το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

κατά το σχεδίασμά και την υλοποίηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

(όπως για παράδειγμα της σειράς ISO 9000). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ρόλος 

του είναι περιορισμένος και προσανατολισμένος κυρίως στην ενημέρωση των 

εργαζομένων για τα πρότυπα ποιότητας (Quality awareness) και στην διαχείριση 

διοικητικών θεμάτων των προσπαθειών ποιότητας (ΙΡΜ 1993).

Από την άλλη πλευρά, ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που 

στοχεύουν σε μια προσέγγιση ποιότητας που ενσωματώνεται σε όλο το εύρος της 

επιχείρησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας), φαίνεται να υιοθετούν μια περισσότερο 

παραγωγική και εποικοδομητική προσέγγιση στη διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων. 

Αναβαθμίζουν το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού, ανασχεδιάζοντας και 

διευρύνοντας τις παραδοσιακές πολιτικές προσωπικού, ώστε να ταιριάζουν στα 

προγράμματα και στους στόχους ποιότητας. Παρέχουν συστηματική εκπαίδευση και 

επιμόρφωση, ανταμοιβές και αναγνώριση σε σχέση με την ποιότητα και εδραιώνουν 

συμφωνίες με το Σωματείο των εργαζομένων (Flowler, a. Μ. Wibberley and Μ. 

Sheard 1992; Marchingthon, M., Dale, Β., & Wilkinson, A. 1993; Blackburn, R. and 

Rosen, B. 1993).
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Είναι γενικά παραδεκτό ότι όταν μια επιχείρηση μεταβαίνει από το στάδιο 

διασφάλισης της ποιότητας σε μια πιο ευρεία προσέγγιση της ποιότητας, παράλληλα 

λαμβάνει χώρα μια μετάβαση από τη διοίκηση Προσωπικού σε διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (ΙΡΜ 1993; Hart, C. & Schlesinger, L. 1991).

Οι διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις των 

πρωτοβουλιών ποιότητας και έχουν το ρόλο του “διευκολιντή - συντονιστή” 

(facilitator) σε όλες τις προσπάθειες (ΙΡΜ 1993; Vloeberghs, D. and Bellens, J. 1996).

Η συμμετοχή του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων στις λειτουργίες της ποιότητας 

υλοποιείται με τρεις κυρίως τρόπους:

• Με συμμετοχή του στον σχεδίασμά, την εισαγωγή και την διατήρηση 

διαφόρων πρωτοβουλιών ποιότητας (ΙΡΜ 1993; Wilkinson A., Allen Ρ and 

Snape E. 1991)

• Με αλλαγή των παραδοσιακών πολιτικών Προσωπικού, έτσι ώστε να 

υποστηρίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Tuttle Τ. 1991; Blackburn, R. and Rosen, Β. 1993; Bowen, D.E. and Lawler, 

E.E. 1992)

• Με την υιοθέτηση / εδραίωση ενός προσανατολισμού ποιότητας μέσα στις 

λειτουργίες του ίδιου του Τμήματος (Easton G. 1993; Flowler, a. Μ. 

Wibberley and M. Sheard 1992; Bowen, D.E. and Lawler, E.E. 1992)

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας 

στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση επηρεάζει σημαντικά τις αλλαγές που υλοποιούνται 

στην επιχείρηση, μπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτές οι αλλαγές ίσως με την σειρά τους 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

διαμορφώνονται σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους ποιότητας.

Επιπλέον, η άμεση αυτή συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της ποιότητας 

φέρνει στην επιφάνεια το θέμα της συμπεριφοράς του Σωματείου των εργαζομένων 

απέναντι στην εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το οποίο μπορεί να θεωρήσει 

ότι παρακάμπτεται η επιροή του. Το Σωματείο συνήθως αποδέχεται την εφαρμογή 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, θεωρώντας ότι βελτιώνει την ικανοποίηση των 

εργαζομένων από την εργασία τους, εξασφαλίζει μεγαλύτερο έλεγχο της εργασίας 

από τον εργαζόμενο και αναπτύσσει σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Διοίκηση και
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Στάδια Ποιότητας βαδίζοντας προς την Ολική Ποιότητα

στους εργαζόμενους. (Snape, Ε-Α. Wilkinson-M. Marchington and Τ. Redman 1995; 

ΙΡΜ 1993).

Ωστόσο, στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι το Σωματείο συνήθως δεν συμμετέχει 

στον σχεδίασμά και στην εισαγωγή των προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας ή 

στις πρωτοβουλίες ποιότητας (Gill, C. 1993).

Πράγματι η έλλειψη επικοινωνίας και άμεσης συμμετοχής κάνει το Σωματείο να 

είναι επιφυλακτικό φοβούμενο ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις, σε μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, καθώς επίσης και 

σε μεγαλύτερη ένταση εργασίας χωρίς πρόσθετη ανταμοιβή (Snape, Ε. Wilkinson, A., 

Marchington, Μ. and Redman, Τ. 1995; Wilkinson, A., Marchington, M., Goodman, 

J. and Ackers, P. J. 1992).
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1.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας αναφέρει ότι είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να καταλάβουν την 

διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης, καθώς επίσης ότι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 

(Crosby, Ρ. Β. 1979; Deming, W.E. 1986).

Σύμφωνα με τον Ishikawa τα ανώτερα και μεσαία διευθυντικά στελέχη πρέπει να 

είναι αρκετά τολμηρά, ώστε να αναθέτουν όση περισσότερη εξουσία γίνεται στους 

εργαζομένους. Αυτός είναι ο τρόπος να καθιερώσουν το σεβασμό για τον ανθρώπινο 

παράγοντα ως την φιλοσοφία διοίκησης που ακολουθούν. Πρόκειται για ένα σύστημα 

διοίκησης στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι από τον κατώτερο έως τον 

ανώτερο και όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πλήρως σεβαστός. (Ishikawa, Κ. 

1985).

Η έμφαση δίνεται στην αυτονομία, την δημιουργικότητα, την ενεργή συνεργασία 

και τον αυτοέλεγχο των εργαζομένων, όπου η συμμετοχή των εργαζομένων είναι το 

θέμα κλειδί. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας περιλαμβάνει τρία στοιχεία για την 

συμμετοχή των εργαζομένων (Wilkinson, A. and Marchington, Μ. 1994):

• Αρχικά εφαρμόζεται μια μορφωτική διαδικασία στο επίπεδο της επιχείρηση, με 

οδηγίες, βίντεο, πόστερ και εγκυκλίους, που χρησιμοποιούνται για να 

λανσάρουν και στηρίξουν το μήνυμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

• Στη συνέχεια συμμετοχικές δομές όπως κύκλοι ποιότητας, ομάδες βελτίωσης 

και δράσης μπορούν να καθιερωθούν πάνω σε μια κατά περίπτωση ή μόνιμη 

βάση. Αυτό δημιουργεί και καθιερώνει μια εστίαση σε δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό.

• Τέλος, ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να συνδέεται με αλλαγές στην 

οργάνωση της εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας τον περιορισμό των 

επιθεωρήσεων, ή τουλάχιστον την ελάττωση του αριθμού τους, περισσότερη 

ομαδική εργασία και καθιέρωση ημι-αυτόνομων ομάδων εργασίας. Και εδώ η 

έμφαση δίνεται σε μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοέλεγχο, με την διοίκηση να 

μεταβιβάζει υπευθυνότητες για βελτίωση ποιότητας, παρά να ψάχνει να 

κατηγορήσει κάποιον εργαζόμενο για λάθη (Deming, W.E. 1986)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
21



Αξιοποίηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Υπάρχουν δύο βαθύτερα συμπεράσματα κλειδιά σε όλα αυτά. Πρώτον, η έμφαση 

στην δέσμευση, τον αυτοέλεγχο και την εμπιστοσύνη υπονοεί μια “θεωρία Υ” 

άποψης για το κάθε άτομο: ότι εάν του δινόταν αυτονομία και υπευθυνότητα, ο 

εργαζόμενος θα ανταποκρινόταν με μια υψηλής δέσμευσης και υποκίνησης 

συμπεριφορά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή “θεωρία X” άποψης για 

τον εργαζόμενο, που τον θεωρεί αρκετά τεμπέλη, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη 

στενής παρακολούθησης και ελέγχου. Έτσι σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει ένα θετικό, ελπιδοφόρο μήνυμα για τους 

εργαζόμενους αλλά και για τους πελάτες, το ότι προσφέρει ευκαιρίες για 

αυτοπραγμάτωση σε ένα προκλητικό αλλά ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας.

Η δεύτερη υπόθεση μας οδηγεί ίσως σε ένα λιγότερο αισιόδοξο συμπέρασμα. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας υποθέτει ότι όλοι σε μια επιχείρηση μοιράζονται μια 

δέσμη κοινών ενδιαφερόντων και αξιών, με το δικαίωμα της Διοίκησης να 

κατορθώνει να είναι αυτόματα αποδεκτή ως νόμος. Οι καθορισμένοι στόχοι του 

πελάτη δεν ερευνώνται ποτέ πραγματικά και η Διοίκηση υποβιβάζεται σε τεχνικά 

θέματα μετασχηματισμού εισόδων σε εξόδους, ώστε να αυξήσει στον μέγιστο βαθμό 

την ικανοποίηση του πελάτη. Ο υπέρτατος στόχος της Διοίκησης είναι να 

εξασφαλίσει την δέσμευση των εργαζομένων στο να καλύψουν τις ανάγκες του 

πελάτη. Έτσι οι εργαζόμενοι είναι απορροφημένοι στη λογική της αγοράς και είναι 

πιθανό να έχουν πεισθεί ότι οι αποφάσεις της εταιρείας είναι νόμος (Wilkinson, A. 

and Witcher, B. 1991).

Η συμμετοχή των εργαζομένων, αν και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, παρ’όλα αυτά εστιάζεται στα εργασιακά καθήκοντα, 

παρά σε ευρύτερα θέματα όπως η στρατηγική της επιχείρησης, οι επενδύσεις, ή η 

στρατολόγηση Προσωπικού. Πράγματι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ίσως μειώνει 

την αυτονομία των εργαζομένων σε τέτοιο βαθμό, ώστε η συμμετοχή στην Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας να φαίνεται αναγκαστική (Geary, J.F. 1993) και η από πάνω προς 

τα κάτω προσέγγιση η οποία υποστηρίζεται στην βιβλιογραφία Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, ίσως παρόμοια περιορίζει την πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων, 

σε αποφάσεις κλειδιά (Lawler, Ε.Ε.ΙΙΙ 1992).
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Η συνεχής βελτίωση απαιτεί η απόδοση της κάθε εργασίας να είναι στενά 

καθορισμένη και μηχανικά τετριμμένη, με τις βελτιώσεις να γίνονται με μορφή 

επαυξητικών αλλαγών πάνω στον ήδη υπάρχον καθορισμό (Oakland, J.S. 1993).

Το γεγονός ότι ζητείται οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στον σχεδίασμά των 

καθηκόντων και το ότι η καθημερινή ρουτίνα του εργαζόμενου συμπεριλαμβάνει 

ίσως τώρα ένα μεγαλύτερο εύρος καθηκόντων, κάνει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

ευπρόσδεκτη στους εργαζόμενους (Cappelli, Ρ. and Rogovsky, Ν. 1994), αλλά τελικά 

το γεγονός είναι ότι η συμμετοχή παραμένει περιορισμένη σε εύρος.

Κριτικές εκτιμήσεις βλέπουν την Διοίκηση Ολικής ποιότητας και τα συστήματα 

JIT (Just In Time) σαν το μέρος μιας προσπάθειας να γίνει πιο έντονη η εργασία, 

περιορίζοντας τον μη παραγωγικό χρόνο και αυξάνοντας την αυτοκριτική μέσω της 

ομαδικής εργασίας (Delbridge, R., Turnbull, Ρ. and Wilkinson, Β. 1992; Sewell, G. 

and Wilkinson, B. 1992a; Sewell, G. and Wilkinson, B. 1992b)

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι απλά ένα 

ακόμα επεισόδιο στον μακρύ αγώνα για τα όρια του ελέγχου της εργασίας και το 

οποίο βλέπει την Διοίκηση να ασκεί πίεση και την δικαιολογημένη θέληση του 

πελάτη να διατάζει πιο εκτεταμένο έλεγχο από την Διοίκηση. Κατά συνέπεια υπάρχει 

ένας καθαρός διαχωρισμός των απόψεων σε αυτούς που βλέπουν την Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας, να οδηγεί σε εξουσιοδότηση - ενδυνάμωση (empowerment) και σ' 

αυτούς που υποστηρίζουν ότι εντατικοποιεί την εργασία (intensification).

Η υλοποίηση και επιτυχία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εξαρτάται άμεσα από 

την συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου εντός της οργάνωσης. Με το σκεπτικό αυτό, 

εξετάζονται, μέσα στα πλαίσια του τρίτου κριτηρίου του μοντέλου του EFQM (3: 

Διοίκηση ανθρώπων), όλες οι δυνατότητες αποδέσμευσης του δυναμικού του 

προσωπικού, με στόχο την βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Πρωταρχικός στόχος είναι η αποδοχή από το προσωπικό της διαδικασίας συνεχούς 

βελτίωσης, με την αντίστοιχη ανάθεση αρμοδιοτήτων, με στόχο την αύξηση της 

λήψης πρωτοβουλιών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η διοίκηση της επιχείρησης 

να επεξεργασθεί και να δημιουργήσει προγράμματα σχετικά με την διοίκηση του 

προσωπικού, τα οποία και θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζει 

και ενδεχομένως να αναθεωρεί, προσαρμόζοντάς τα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της
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επιχείρησης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε τον προγραμματισμό σε 

ανάγκες προσωπικού, τόσο όσον αφορά τον συνολικό αριθμό όσον αφορά και τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες εκπαίδευσης που προκύπτουν. Η επιλογή 

του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την κάλυψη των απαιτήσεων που 

υπάρχουν, για τις προς κάλυψη θέσεις εργασίας, και να βασίζεται σε ποιοτικά 

κριτήρια.

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο σχετικά με την διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, αποτελεί η παρακίνηση του προσωπικού, η οποία και πηγάζει από την 

κάλυψη των αναγκών του. Πέρα από την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, όπως 

είναι η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων και η διασφάλιση των θέσεων 

εργασίας, όσο αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει η επιχείρηση να δείξει ιδιαίτερη 

ευαισθησία και σε άλλα θέματα. Η αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων 

και η δημιουργία προοπτικών καριέρας αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία 

οδηγούν στην ικανοποίηση του προσωπικού και στην υψηλότερη απόδοση, με άμεσο 

θετικό αντίκτυπο στην λειτουργία της επιχείρησης.

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε και την δυνατότητα συμμετοχής του 

προσωπικού στον καθορισμό των στόχων, τουλάχιστον όσον αφορά το πεδίο ευθύνης 

τους, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων, 

στοιχείο το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην παρακίνηση του προσωπικού. Το 

όφελος που έχει η επιχείρηση, είναι ότι η σαφής ρύθμιση των αρμοδιοτήτων σε 

συνδυασμό με την προώθηση της λήψης πρωτοβουλιών, βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της εργασίας του προσωπικού. Παράλληλα σημαντικό είναι ότι 

η προώθηση της λήψης πρωτοβουλιών, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, οδηγεί 

στην αξιοποίηση νέων ιδεών του προσωπικού και στην ενίσχυση της συμμετοχής 

όλων των μελών της οργάνωσης στις διαδικασίες της επιχείρησης.
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1.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι θέμα ανθρώπων

Η πλειονότητα των “γκουρού “ της ποιότητας, όπως ο Crosby και ο Ishkawa, 

συμφωνούν ότι η επιτυχής εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εξαρτάται από 

τους ανθρώπους (Crosby, Ρ.Β. 1979; Ishikawa, Κ. 1990). Ανάμεσα στις πιο συχνές 

αναφορές για τις αρχές κλειδιά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας υπάρχουν ξεκάθαρα 

αρκετές που είναι προσανατολισμένες στον άνθρωπο.

Εκτός από συζητήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την ομαδική εργασία 

(Aubrey, C.A., and P.K.Felkins 1988), το στυλ Διοίκησης (Juran, J.M. 1965) και τις 

υπευθυνότητες της Διοίκησης (Deming, W.E. 1982), είναι πολύ περιορισμένη η 

βιβλιογραφία που δίνει τις κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αναπτύσσονται τα θέματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που αναφέρονται στον 

ανθρώπινο παράγοντα και είναι γνωστά ως “ήπια θέματα” (soft aspects).

Ο ρόλος του τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων

Δίνοντας την απαραίτητη σημασία στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων όσο αφορά 

την επιτυχή εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί ο 

ρόλος του Τμήματος Προσωπικού. Αναμένεται ξεκάθαρα, η συμμετοχή του στον 

σχεδίασμά και την υλοποίηση νέων πολιτικών διοίκησης προσωπικού, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για να υποστηρίξουν τις αλλαγές, που ενδεχομένως να χρειαστούν. 

Τέτοιες πολιτικές μπορούν να δράσουν ως αποφασιστικά σύμβολα των αλλαγών που 

λαμβάνουν χώρα και κατά συνέπεια η συνεισφορά των ειδικών σε θέματα 

Προσωπικού, μπορεί να αποκτήσει κεντρική θέση μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας.

Η διοίκηση του Προσωπικού ωστόσο, αναγνωρίζεται ως ένα ασαφές ειδικό θέμα, 

του οποίου η διακριτή συνεισφορά παρουσιάζει δυσκολίες στο να εκτιμηθεί. Οι 

ειδικοί σε θέματα Προσωπικού δυσκολεύονται στο να διεκδικήσουν μια σαφώς 

καθορισμένη περιοχή της ειδικότητας τους. Εξάλλου όλα τα διευθυντικά στελέχη 

ασχολούνται με την διοίκηση ανθρώπων. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι αν και τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα Ανθρωπίνων
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Πόρων στις επιχειρήσεις, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και μεγαλύτερη έμφαση 

στους ειδικούς σε θέματα Προσωπικού, διότι τα ανώτερα στελέχη και τα στελέχη 

γραμμής αναμένεται να επιδείξουν μεγαλύτερη πληροφόρηση και υπευθυνότητα για 

τα θέματα Ανθρωπίνων Πόρων (Storey, J. 1992).

Ίσως πάλι απλά, το θέμα είναι, ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι τόσο 

σημαντική, που δεν μπορεί να παραμείνει στα χέρια των ειδικών του τμήματος 

Προσωπικού. Διότι, λόγο της εξειδίκευσής τους, δεν γνωρίζουν σφαιρικά την 

κατάσταση της επιχείρησης, έχουν περιορισμένη ενημέρωση γύρω από τα 

πραγματικά θέματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς επίσης υπάρχει και 

έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Τμήμα Προσωπικού, από την πλευρά της Διοίκησης, 

διότι τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού θεωρείται ότι έχουν περιορισμένες 

ικανότητες και έλλειψη αυτοπεποίθησης (Bowen, D. and Lawler, Ε.Ε. 1992).

Παρακάτω θα αναφερθούν οι πιθανοί ρόλοι τους οποίους μπορεί να έχει το Τμήμα 

Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

όσον αφορά τον στρατηγικό προσανατολισμό του Τμήματος και τις λειτουργίες του. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εκτενέστερα οι επιπτώσεις της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, όσο αφορά την εξέλιξη του Τμήματος προσωπικού στο μέλλον.

Μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από το ΙΡΜ (Institute of Personnel 

Management), μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον ρόλο του Τμήματος Προσωπικού 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΙΡΜ 1993; 

Wilkinson, A. and Marchington, Μ. 1994).

Ο διαχωρισμός ανάμεσα στους τέσσερις ρόλους που θα αναφερθούν γίνεται με 

βάση δύο μεταβλητές. Πρώτον, με βάση αν το Τμήμα Προσωπικού έχει στρατηγικό 

(strategic), ή λειτουργικό (operational) ρόλο, όσον αφορά τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Ουσιαστικά αν υιοθετεί ένα παραδοσιακό “περιθωριακό” διοικητικό 

ρόλο, ή εναλλακτικά ένα ρόλο υψηλής εμπλοκής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

την αξιολόγηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Δεύτερον, με βάση αν η παρουσία 

του Τμήματος Προσωπικού είναι έντονα εμφανής, ή όχι (High / Low profile), στα 

υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Οι τέσσερις πιθανοί ρόλοι του Τμήματος 

Προσωπικού παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα και στην συνέχεια αναλύονται:
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Ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού σε περιβάλλον Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (Πηγή: Wilkinson, A., Marchington, Μ. and Dale, B. 1993, (b))

• Ρόλο “διευκολυντή - συντονιστή” (facilitator):

Έχει συντονιστικό ρόλο προσφέροντας υποστήριξη στα στελέχη γραμμής σε 

θέματα προσανατολισμού στην βελτίωση ποιότητας, καθώς επίσης και σε διαδικασίες 

σχετικές με την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, κυρίως σε λειτουργικό 

επίπεδο. Αναλαμβάνει την επιμέλεια και έκδοση περιοδικών της εταιρείας, που 

προωθούν τη φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης και το στυλ διοίκησης, που 

υποστηρίζει τη βελτίωση Ποιότητας. Αν και ο ρόλος αυτός είναι βασικός για την 

υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ουσιαστικά ισοδυναμεί με κάτι 

παραπάνω από τον παραδοσιακό διοικητικό ρόλο του Τμήματος προσωπικού.

• Ρόλο “εσωτερικού εργολάβου” (internal contractor):

Η συνεισφορά του είναι εμφανής σε ολόκληρη την επιχείρηση όσο αφορά τα 

θέματα λειτουργικού επιπέδου. Ο ρόλος του περιλαμβάνει τους συμφωνημένους 

στόχους και πρότυπα, για παροχή και διαχείριση υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων 

στους εσωτερικούς πελάτες. Δημιουργεί σε συνεργασία με επιλεγμένες ομάδες 

εσωτερικών πελατών (συνεργατών), συστήματα μέτρησης της απόδοσης των 

υπηρεσιών του Τμήματος Προσωπικού, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που 

παρέχει είναι αποτελεσματικές.
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Ο Bowen καν Lawler σκιαγραφούν πως πρέπει να μοιάζει ένα τέτοιο Τμήμα 

Προσωπικού. Ο στόχος είναι να εκτελείται κάθε εργασία σωστά με την πρώτη φορά, 

για παράδειγμα αποφεύγοντας να χρειαστεί ανασχεδιασμός προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ή σχημάτων ανταμοιβής που απέτυχαν. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 

ξεκάθαρη εστίαση στις ανάγκες του πελάτη, παρέχοντας υπηρεσίες που είναι 

προσαρμοσμένες στον κάθε πελάτη και όχι ίδιες για όλους. Αυτό συνεπάγεται την 

συμμετοχή των εσωτερικών πελατών, για παράδειγμα τα στελέχη γραμμής ή τους 

εργαζόμενους στον καθορισμό και σχεδίασμά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής ποιότητας, περιλαμβάνει επίσης την εξουσιοδότηση 

- ενδυνάμωση (empowerment) των στελεχών του Τμήματος Προσωπικού και την 

συγκέντρωση στη συνεχή βελτίωση (Bowen, D. Ε. and Lawler, Ε.Ε. 1992).

Κατά συνέπεια ο ρόλος αυτός, όπως και ο ρόλος του “διευκολυντή - συντονιστή”, 

εστιάζονται περισσότερο στο λειτουργικό παρά στο στρατηγικό επίπεδο, αλλά παρ’ 

όλα αυτά ο ρόλος του “εσωτερικού εργολάβου”, είναι πιο έντονα εμφανής 

προσπαθώντας να τονίσει και να δημοσιοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει. Η 

προσέγγιση αυτή, θεωρεί ότι το Τμήμα Προσωπικού είναι υπεύθυνο απέναντι στους 

εσωτερικούς του πελάτες, για τα πρότυπα ποιότητας τον υπηρεσιών του, κάτι που 

αποτελεί βασική αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ίσως υπάρχει η ένδειξη ότι 

το Τμήμα Προσωπικού προσπαθεί να οδηγήσει το πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας και 

ότι η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις λειτουργίες του ίδιου 

του Τμήματος, θεωρείται ότι είναι το πρώτο βήμα που βοηθάει στην υλοποίησή τους 

στην ευρύτερη επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, λείπει από τον συγκεκριμένο ρόλο η 

στρατηγική συμμετοχή στον σχεδίασμά του προγράμματος Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Clinton, R. J., Williamson, S. and Bethke, A.L. 1994).

• Ρόλο “συντελεστή μεταβολών” (change agent):

Κατέχει αναγνωρισμένη στρατηγική θέση και η προσφορά του στην βελτίωση 

ποιότητας είναι έντονα εμφανής σε ολόκληρη την επιχείρηση. Αποτελεί ενεργό μέλος 

της οργανωτικής επιτροπής βελτίωσης ποιότητας. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτό 

σημαίνει ότι το Τμήμα Προσωπικού παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στον σχεδίασμά του 

προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την 

ανάπτυξη “κουλτούρας ποιότητας” και βοηθάει καθοδηγώντας το πρόγραμμα. Η
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι κατά συνέπεια ταυτόσημη με την οργανωσιακή 

αλλαγή της επιχείρησης (organisational change) και το Τμήμα Προσωπικού 

παρουσιάζεται ως το πιο ικανό και κατάλληλο να καθορίσει και να οδηγήσει αυτή την 

διαδικασία

• Ρόλο “κρυφού παρακινητή” (hidden persuader):

Έχει στρατηγικό ρόλο στις πρωτοβουλίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Διευθυντή. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη και μελετάει τις διάφορες προτάσεις τους προτού 

συζητηθούν με τα υπόλοιπα μέλη της ανώτερης Διευθυντικής Ομάδας. Παρέχει 

αναμφισβήτητα υψηλή συνεισφορά στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο, η οποία όμως 

δεν είναι εμφανής στην υπόλοιπη επιχείρηση και τους εργαζόμενους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν οι διάφορες παγίδες που κρύβουν οι 

παραπάνω προσεγγίσεις ρόλων του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων. Ο 

ρόλος του “συντελεστή αλλαγών”, ενώ προσφέρει έναν εμφανή και σημαντικό ρόλο 

στο Τμήμα Προσωπικού, ριψοκινδυνεύει να το αποξενώσει από τα άλλα τμήματα, σε 

περίπτωση που το πρόγραμμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας θεωρηθεί ή φανεί ότι 

αποτυγχάνει.

Σε αντίθεση ο ρόλος του “κρυφού παρακινητή” αντιμετωπίζει τον αντίθετο 

κίνδυνο. Να κερδίσει δηλαδή μικρή αναγνώριση για την επιτυχία του προγράμματος, 

έναν κίνδυνο που διατρέχει επίσης και ο ρόλος του “διευκολυντή - συντονιστή”. Ο 

ρόλος του “εσωτερικού εργολάβου” φέρει τον εμφανή κίνδυνο ότι τοποθετεί την 

απόδοση και την αναγνώριση της λειτουργίας του Τμήματος Προσωπικού ανοικτή σε 

δημόσια διερεύνηση, παρ’ όλο που αυτό είναι ακριβώς ότι η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας προσπαθεί να πετύχει για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Μια 

ιδιαίτερη απειλή για το Τμήμα Προσωπικού είναι ότι σαν ένα τμήμα λειτουργιών 

Προσωπικού που είναι, η προσέγγιση του ρόλου του “εσωτερικού εργολάβου” 

αυξάνει την πιθανότητα να θελήσουν οι διευθυντές να το αξιοποιήσουν μέσω 

συμβολαίου για τις υπηρεσίες του και εκτός της επιχείρησης. Αυτό φυσικά στα 

πλαίσια του γεγονότος ότι τέτοιες πιέσεις οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας και της
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αποτελεσματικότητας, επιτρέπει στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας να επιτύχει τους 

στόχους της.

Ένα συγκεκριμένο Τμήμα Προσωπικού δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στους 

τέσσερις αυτούς ρόλους . Στις περισσότερες περιπτώσεις συναντάμε τον ρόλο του 

“διευκολυντή - συντονιστή”, διότι απλά είναι κατά ένα μέρος ο παραδοσιακός ρόλος 

του Τμήματος Προσωπικού και επιπλέον μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε και κάποιον 

από τους άλλους, ή έναν συνδυασμό τους.

Κατά συνέπεια, δεν είναι καθόλου απίθανο να εμφανίζεται με ρόλο “διευκολυντή - 

συντονιστή” για παροχή υποστήριξης στις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και 

επικοινωνίας, ενώ την ίδια στιγμή να συνεισφέρει στρατηγικά στον σχεδίασμά του 

προγράμματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στην σύνδεση του με τις 

στρατηγικές διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και επίσης να υλοποιεί τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εσωτερική του λειτουργία, παίζοντας το ρόλο του 

“εσωτερικού εργολάβου”.

Η έκταση στην οποία το Τμήμα Προσωπικού έχει κάποιον ή συνδυασμό των 

παραπάνω ρόλων, δεν εξαρτάται μόνο από την δική του επιλογή, δηλαδή την επιλογή 

του Διευθυντή Προσωπικού. Εξαρτάται κυρίως από τρεις κρίσιμους παράγοντες:

• Πρώτον από την υπάρχουσα θέση στην οποία βρίσκεται και το στυλ με το 

οποίο λειτουργεί. Ένα Τμήμα Προσωπικού το οποίο έως τώρα απέδιδε λίγο 

περισσότερο από τις βασικές διοικητικές εργασίες, είναι λιγότερο πιθανό να 

έχει την εξειδίκευση , την εμπειρία και την αξιοπιστία, ώστε να αποκτήσει 

ξαφνικά στρατηγικό ρόλο με σεβασμό στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

• Δεύτερον, η προέλευση - πρωτοβουλία της εφαρμογής φιλοσοφίας Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Μια εφαρμογή που έχει ξεκινήσει από τον Διευθυντή του 

Τμήματος Μάρκετινγκ, είναι φυσικό να έχει διαφορετική έμφαση από μια 

άλλη που ξεκίνησε από τον Γενικό Διευθυντή, καθώς επίσης το περιεχόμενο 

και τα ενδιαφέροντα του καθενός πιθανώς να επηρεάσουν την αντίληψη 

σχετικά με την διάσταση των Ανθρωπίνων Πόρων.

• Τρίτον, το παρελθόν της διοίκησης ποιότητας μέσα στην επιχείρηση είναι 

αρκετά σημαντικό. Όταν προηγούμενες “συστημικές” (systems-based) 

προσεγγίσεις διοίκησης ποιότητας έχουν αποτύχει, μπορεί να δίνεται η
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ευκαιρία στο Τμήμα Προσωπικού να απαιτήσει έναν περισσότερο στρατηγικό 

ρόλο προσφέροντας νέα έμφαση στο καινούριο πρόγραμμα.

Ο ρόλος που αποδέχεται το Τμήμα Προσωπικού δεν είναι κατ’ ανάγκη μόνιμος. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μια συνεχής διαδικασία, παρά ένα στατικό 

πρόγραμμα, προσφέρει την ευκαιρία στο Τμήμα Προσωπικού να εμπλακεί σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και έκταση, με το πέρασμα του χρόνου. Είναι πιθανό 

να εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στο αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

και στην συνέχεια να διατηρήσει μια μικρότερη συμμετοχή, ενθαρρύνοντας τα 

στελέχη γραμμής να αναλάβουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τα θέματα ποιότητας 

που αφορούν τους Ανθρώπινους Πόρους. Επίσης το Τμήμα Προσωπικού μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά και σε μεγάλο βαθμό σε περιοδικές αξιολογήσεις, ή διαδικασίες 

επιθεώρησης, για παράδειγμα μέσω ερευνών για τη συμπεριφορά των εργαζόμενων, 

ή συγκρίσεων με τους ανταγωνιστές.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το μέλλον του Τμήματος Προσωπικού - 
Ανθρωπίνων Πόρων

Σύμφωνα με τον Storey η λειτουργία της διοίκησης Προσωπικού από παλιά 

κλονιζόταν με προβλήματα αξιοπιστίας, περιθωριοποίησης, ασάφειας και επιπόλαιας 

εργασίας, παράγοντες που έχουν υποβιβάσει τη θέση του Τμήματος Προσωπικού 

(Storey, J. (ed.) 1989).

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτεί εστίαση στον πελάτη σε όλες τις 

δραστηριότητες του Τμήματος Προσωπικού και κατά συνέπεια υπόσχεται να 

απομακρύνει τις οργανωσιακές και ιδεολογικές ασάφειες των λειτουργιών του. 

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

υπενθυμίζει στο Τμήμα Προσωπικού ότι ο ρόλος του είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των (εσωτερικών) πελατών του (Giles, Ε. and Williams, R. 1991), το ίδιο προσπαθεί 

να βρει τρόπους για να καθορίσει ποιες είναι οι ανάγκες αυτές.

Σε ακραίες καταστάσεις το Τμήμα Προσωπικού παίρνει τον ρόλο του 

“εσωτερικού εργολάβου”, όπου τα στελέχη γραμμής καθορίζουν τις ανάγκες τους και 

έχουν την δυνατότητα να απορρίπτουν τις υπηρεσίες και τις συμβουλές από στελέχη 

του Τμήματος Προσωπικού που είναι εξειδικευμένα σε θέματα προσωπικού.
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Σύμφωνα με τον Fowler ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού δεν είναι μόνο να 

ικανοποιεί τις ανάγκες των στελεχών γραμμής. Μέσα στις αρμοδιότητες του είναι 

επίσης να συνεισφέρει στους επιχειρησιακούς στόχους, ένας ρόλος που πολλές φορές 

απαιτεί την στάση που υιοθετούν πολλοί διευθυντές, να έχουν δηλαδή θάρρος και να 

διεκδικούν αυτό που θέλουν και τους ανήκει (Fowler, A. 1993).

Εάν το Τμήμα Προσωπικού σκοπεύει να διατηρήσει την επαγγελματική του 

ακεραιότητα, χρειάζεται να υπερβεί τα στενά όρια του ρόλου του “διευκολυντή - 

συντονιστή” και του “εσωτερικού εργολάβου” και να υιοθετήσει μια περισσότερο 

στρατηγική συνεισφορά.

Ο Fowler βλέπει ότι ένα αποτελεσματικό Τμήμα Προσωπικού πρέπει να έχει τα 

τρία σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά:

• Την επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση

• Την σχετικότητα όσο αφορά τις ανάγκες της επιχείρησης και των στελεχών 

γραμμής, για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης σε βραχυχρόνιο και 

μακροχρόνιο προγραμματισμό

• Μια προνοητική προσέγγιση, προτείνοντας εισηγούμενα σχέδια δράσης και όχι 

μόνο απλή ανταπόκριση σ’ αυτά που προτείνουν οι άλλοι

Αναφέροντας τους τρεις κρίσιμους συντελεστές που πρέπει να έχει ο ρόλος του 

Τμήματος Προσωπικού για μια επιτυχή εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

γίνεται φανερό ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για 

ανάπτυξη της λειτουργίας του Τμήματος Προσωπικού και για επίδειξη της 

αποτελεσματικότητας του, αλλά η ερώτηση που παραμένει είναι εάν το ίδιο είναι 

ικανό να επιδείξει αυτούς τους συντελεστές.

Μελετώντας στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

είναι δυνατό να έχουμε μια αρχική εκτίμηση για την απάντηση της παραπάνω 

ερώτησης.

Καταρχήν, όσο αφορά την απόκτηση επαγγελματικής γνώσης και εξειδίκευσης, 

σχετικές έρευνες, προτείνουν ότι η αναλογία των Διευθυντών Προσωπικού σε 

Βρετανικές επιχειρήσεις, που έχουν τυπικά επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την 

εργασία τους είναι περίπου 54% (1990) με μια παρατηρούμενη αύξηση κατά τις
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αρχές του 1980 και στην συνέχεια μικρή πτώση στο τέλος της δεκαετίας 1980 

(Millward, Ν., Stevens, Ν., Smart, D. and Hawes, W. 1992).

To IPD (Institute of Personnel and Development), το οποίο προέκυψέ ως 

συγχώνευση του ΙΡΜ (Institute of Personnel Management) και του ITD (Institute of 

Training and Development) το 1994, φαίνεται ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην 

ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων για τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού, 

αναπτύσσοντας κώδικες επαγγελματικών πρακτικών, παρέχοντας εκπαιδευτικές και 

επιμορφωτικές υπηρεσίες, συμβουλεύοντας και γενικότερα δίνοντας έμφαση στην 

συνεχή ανάπτυξη του επαγγελματισμού. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ωστόσο, ότι με 

μια μικρή αναλογία διευθυντών προσωπικού που είναι μέλη, η επίδραση του IPD 

είναι σαν να μην υπάρχει.

Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι 

“επαγγελματίες” διευθυντές προσωπικού έχουν πρόσβαση σε ένα αναγνωρισμένο 

οργανισμό παροχής επαγγελματικής γνώσης και εξειδίκευσης.

Επιπλέον η έκταση στην οποία τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού είναι ικανά 

να επιδείξουν συνάφεια με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης σε βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια βάση και να αποδεχτούν μια προνοητική προσέγγιση, είναι υπό 

αμφισβήτηση.

Ο Purcell και Ahlstrand προτείνουν ότι τα θέματα Ανθρωπίνων Πόρων συνήθως 

εκτιμούνται στο στάδιο της υλοποίησης των στρατηγικών αποφάσεων όταν γίνεται 

λόγος για ανασχηματισμό της δομής της επιχείρησης, για περικοπή θέσεων εργασίας 

και κλείσιμο κάποιας μονάδας, αλλά τέτοιου είδους θέματα σπάνια είναι σημαντικά 

στο στάδιο του σχεδιασμού, όπου οι οικονομικοί και οι τεχνικοί παράγοντες έχουν 

κυρίαρχη σημασία (Purcell, J.and Ahlstrand, Β.1994).

Ωστόσο, μελέτη του Storey πάνω στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε μεγάλες 

Βρετανικές επιχειρήσεις, δείχνει ότι ενώ οι λειτουργίες του Τμήματος Προσωπικού 

μπορεί γενικά να βρίσκονται στο περιθώριο, όταν πρόκειται για τα σημαντικά θέματα 

οργανωσιακής αλλαγής είναι αποδεδειγμένο ότι τα ανώτερα στελέχη και τα στελέχη 

γραμμής αναγνωρίζουν την σημαντικότητα των θεμάτων διοίκησης του ανθρώπινου 

παράγοντα και αναλαμβάνουν σημαντική υπευθυνότητα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όπως έχει αποδειχτεί οι πρωτοβουλίες οργανωσιακής αλλαγής γίνονται από τα
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ανώτερα στελέχη και τα στελέχη γραμμής, παρά από το Τμήμα Προσωπικού (Storey, 

J. 1992).

Το συμπέρασμα είναι ότι πρωτοβουλίες όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

προχωρούν με ή χωρίς την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος Προσωπικού. Η άποψη 

μας είναι ότι επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε πολιτικές και πρακτικές διοίκησης 

ανθρωπίνου δυναμικού στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, το τμήμα Προσωπικού έχει να συνεισφέρει και ότι με τη συμμετοχή του 

αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω, ωστόσο, φαίνεται ότι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια από την πλευρά του 

Τμήματος Προσωπικού για να αξιοποιηθεί έχοντας ολοκληρωμένο ρόλο μέσα στην 

επιχείρηση.

Επέκταση της συνεισφοράς του τμήματος Προσωπικού στην Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας

Παρακάτω γίνεται ενδεικτικά αναφορά σε μια σειρά από δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και τις οποίες τα στελέχη του 

Τμήματος Προσωπικού καλό θα ήταν να αναπτύξουν ώστε να αυξήσουν την 

συνεισφορά τους στο πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Οι δραστηριότητες αυτές διαχωρίζονται σε πέντε τομείς επέμβασης και οδηγούν 

στην διεύρυνση του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού πέρα από την παραδοσιακή 

τυπική διαχείριση των διοικητικών θεμάτων προσωπικού (Wilkinson, A., 

Marchington, Μ. and Dale, B. 1993, (b)).

• To πρώτο στάδιο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει το Τμήμα Προσωπικού 

είναι στον σχεδίασμά του προγράμματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

στην φάση της διατύπωσης και της ανάπτυξης. Τα στελέχη του Τμήματος 

Προσωπικού μπορούν να έχουν ένα δημιουργικό ρόλο όσον αφορά την 

φιλοσοφία πίσω από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τον βαθμό της 

ενσωμάτωσης της με τις τρέχουσες οργανωσιακές πρακτικές και τον 

χαρακτήρα της επιχείρησης. Η ολοκλήρωση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης, είναι 

σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της πλήρους αποδοχής του 

προγράμματος (Wilcox, Μ., R.J. Boaden, and B.G. Dale 1993). Φυσικά πολλά
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εξαρτώνται από την επιροή και την δυνατότητα πρόσβασης που έχουν στα 

ανώτατα διοικητικά επίπεδα, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στην 

επιχείρηση. Οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν στις παρακάτω περιοχές:

^ Επεξεργασία και μελέτη εκθέσεων άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν 

εμπειρία στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε συνεργασία με την 

Διευθυντική Ομάδα

Παροχή βοήθειας στην επιλογή υιοθέτησης μοντέλου προσέγγισης της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και καθορισμό των εξωτερικών συμβούλων 

που ενδεχομένως μπορούν να παρέχουν κατάλληλες συμβουλές

Αναγνώριση οποιασδήποτε εσωτερικής πηγής εμπειρίας

Αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων επιχειρήσεων μεσώ πρόσβασης στο 

τοπικό δίκτυο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (για παράδειγμα μέσω 

πρόσβασης σε πληροφορία που παρέχει ο ΕΑΟΤ ή ο EFQM)

Εξασφάλιση ότι έχει γίνει η κατάλληλη υποδομή για την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και ότι έχουν ληφθεί σημαντικά υπόψη τα θέματα Ανθρωπίνων 

Πόρων

Εξέταση όλων των πρακτικών, τρόπων συμπεριφοράς και στάσεων μέσα 

στην επιχείρηση και εκτίμηση του βαθμού στον οποίο συμβαδίζουν με 

την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Διαμόρφωση του κατάλληλου τύπου της οργανωσιακής δομής και 

κουλτούρας για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

^ Σχεδιασμός και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα ανώτερα 

στελέχη, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας

^ Ανάπτυξη ενός καταλόγου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που να περιέχει 

τις εσωτερικές πηγές και εμπειρίες

• Το δεύτερο στάδιο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει το Τμήμα Προσωπικού 

είναι στην φάση εισαγωγής του προγράμματος της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Στο στάδια αυτό ένας αποφασιστικός ρόλος “διευκολυντή- 

συντονιστή” από την πλευρά του Τμήματος Προσωπικού μπορεί να
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εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

και ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι.. Οι παρακάτω δραστηριότητες 

μπορούν να πραγματοποιηθούν:

^ Εκπαίδευση μεσαίων στελεχών και προϊσταμένων πάνω στις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, επισηραίνοντας την σημασία της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας στις περιοχές της αρμοδιότητας τους και 

ενθάρρυνση τους να μεταβιβάζουν υπευθυνότητες στους εργαζόμενους 

για την διασφάλιση της ποιότητας και την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης 

της ποιότητας

Καθορισμός των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή χρησιμοποίηση 

των εργαλείων και τεχνικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Καθοδήγηση για την επιτυχή δημιουργία ομάδων εργασίας που 

εστιάζονται στην βελτίωση της ποιότητας και την ομαλή ενσωμάτωση 

τους στη δομή της επιχείρησης

Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στους συντονιστές και τα μέλη των 

ομάδων, με στόχο την διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την εκμάθηση 

διαχείρησης των διαδικασιών βελτίωσης

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της επικοινωνίας, ώστε να 

γίνουν γνωστές οι πρώτες επιτυχίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στους εργαζόμενους

Συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (Σωματείο) γύρω από 

τα θέματα εφαρμογής και ανάπτυξης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

^ Παροχή βοήθειας στην Διευθυντική Ομάδα για την ανάπτυξη οράματος 

και αποστολής της επιχείρησης, καθώς επίσης και στόχων ποιότητας που 

πρέπει να γίνουν γνωστοί και να κατανοηθούν από τους εργαζόμενους και 

τους πελάτες

• Το τρίτο στάδιο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει το Τμήμα Προσωπικού είναι 

στην διατήρηση και την ενίσχυση του προγράμματος της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας μέσα στην επιχείρηση. Τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού 

επεμβαίνουν για να εξασφαλίσουν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνεχίζει
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να είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους και δεν έχει χάσει την κινητήρια 

δύναμή της. Οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν στις παρακάτω περιοχές:

^ Υπενθύμιση και αναβάθμιση των στοιχείων της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και γενικότερα ενημέρωση των εργαζομένων μέσα από 

επίσημα σεμινάρια

Καθορισμός των πιο κατάλληλων μηχανισμών αναγνώρισης και 

ανταμοιβής των επιτυχιών και ιδιαίτερα αναζήτηση για νέες μεθόδους 

ανταμοιβής που να συμβαδίζουν με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας

Εξασφάλιση ότι συνεχίζει να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στα εργαλεία 

διοίκησης της ποιότητας και ότι μεταδίδεται η γνώση με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τους 

εργαζόμενους

Ανασχεδιασμός διαδικασιών αξιολόγησης, ώστε να περιλαμβάνουν 

κριτήρια που σχετίζονται με τους ποιοτικούς στόχους

^ Προετοιμασία ενημερωτικών εντύπων με θέματα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας

Υποστήριξη των ομάδων βελτίωσης της ποιότητας και των σχημάτων 

υποβολής προτάσεων, ώστε να δουλεύουν αποτελεσματικά και να 

συνεισφέρουν με παραγωγικές ιδέες
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• Το τέταρτο στάδιο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει το Τμήμα Προσωπικού 

είναι στην επιθεώρηση που γίνεται ανά τακτά προγραμματισμένα διαστήματα, 

είτε συμμετέχοντας σε επιτροπές επιθεώρησης που δημιουργούνται κατά 

περίπτωση. Οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν συμπεριλαμβάνουν τις 

παρακάτω δραστηριότητες:

^ Συνεισφορά ή καθοδήγηση στην προετοιμασία της ετήσιας επισκόπησης 

(annual report) για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εκτίμηση της αποδοτικότητας της υποδομής της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου της οργανωτικής επιτροπής, των 

συμβουλίων ποιότητας, των ομάδων βελτίωσης της ποιότητας, των 

συντονιστών βελτίωσης κ.λ.π.

^ Προετοιμασία και διεξαγωγή ερευνών εξέτασης των στάσεων των 

εργαζομένων απέναντι στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων

Επεξεργασία των σχολιασμών των πελατών για την βελτίωση της 

επιχείρησης

^ Οριοθέτηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

συγκριτικά με τους ανταγωνιστές

Συντονισμός της λειτουργίας των εσωτερικών επιθεωρήσεων με χρήση 

κριτηρίων προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως αυτό του 

EFQM

^ Αναγνώριση των πιθανών εμποδίων στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας
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• Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να συνεισφέρει το Τμήμα 

Προσωπικού σε συνδυασμό με τα τέσσερα προηγούμενα είναι στην 

επιθεώρηση των δικών του εσωτερικών λειτουργιών σε σχέση με τις αρχές 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης και η δέσμευση του στον ρόλο 

του “εσωτερικού εργολάβου” που υποστηρίζει τα υπόλοιπα τμήματα 

παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες. Οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν 

εξαρτώνται άμεσα από την συγκεκριμένη λειτουργία που έχει η επιχείρηση και 

ενδεικτικά συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω δραστηριότητες:

Διεξαγωγή αναλυτικής μελέτης για την συνεισφορά των λειτουργιών του 

Τμήματος σε όλη την επιχείρηση, καθορίζοντας εσωτερικούς πελάτες και 

προμηθευτές, μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που 

παρέχει, καθορισμός δραστηριοτήτων του Τμήματος που δεν προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία, συμμετοχή σε διαλειτουργικές ομάδες επίλυσης 

προβλημάτων

Ενημέρωση του προσωπικού για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας

Συστηματική εκτίμηση απαιτήσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης

Συστηματική πληροφόρηση των στελεχών γραμμής για θέματα σχετικά 

με απουσίες, άδειες, αποχωρήσεις προσωπικού

Ο Boaden και ο Dale (Boaden, R.J., and B.G. Dale 1992) ανέπτυξαν ένα γενικό 

πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, την 

οργάνωση, τα συστήματα και τις τεχνικές, τις μετρήσεις και την ανατροφοδότηση 

(feedback) και την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας. Το πρώτο και το δεύτερο 

στάδιο επέμβασης του Τμήματος Προσωπικού που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

σχετίζονται με τις ενότητες της οργάνωσης και της αλλαγής της οργανωσιακής 

κουλτούρας. Το τρίτο στάδιο σχετίζεται κυρίως με την ενότητα των συστημάτων και 

τεχνικών και το τέταρτο στάδιο με την ενότητα μετρήσεων και ανατροφοδότησης.

Φυσικά δεν θα πρέπει να γίνει παρανόηση και να υποτεθεί ότι όσο περισσότερες 

από τις παραπάνω επεμβάσεις αναλαμβάνει το Τμήμα Προσωπικού, τόσο το 

καλλίτερο. Μάλιστα, ακολουθώντας μια τέτοιου είδους στρατηγική είναι πιθανό να
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έχουμε μικρότερη απόδοση, διότι οι παραγωγικοί πόροι του Τμήματος Προσωπικού 

διασκορπίζονται και χάνουν την δύναμή τους. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση, είναι το πως το Τμήμα Προσωπικού μπορεί να βελτιώνει συνεχώς την 

συνεισφορά του στο πρόγραμμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και κατά συνέπεια 

στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας οι Διευθυντές Προσωπικού να διευκρινίσουν ποια 

είναι η συνεισφορά του Τμήματος Προσωπικού στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

μέσα από τις δραστηριότητές του στις παραπάνω περιοχές, πως η συνεισφορά αυτή 

εκτιμάται από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και τι μπορεί να γίνει 

προκειμένου να διευρυνθεί αυτή η συνεισφορά.
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1.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πως βλέπει το Σωματείο την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας δεν γίνεται καμία νύξη για το θέμα της σύγκρουσης μεταξύ της Διοίκησης 

και των εργαζόμενων. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων, 

παρά μόνο γίνεται η υπόθεση ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προσφέρει ένα 

μεγάλο εύρος συμμετοχής και εδραιώνει την εξασφάλιση των θέσεων για τους 

περισσότερους εργαζόμενους. Επίσης το Σωματείο των εργαζομένων και οι 

συλλογικές συμβάσεις σπάνια αναφέρονται. Ωστόσο, τέτοιες παραλήψεις μπορεί να 

είναι κρίσιμες, διότι το Σωματείο θεωρείται ο νόμιμος αντιπρόσωπος των 

εργαζομένων που διαπραγματεύεται θέματα, για τα οποία πολλές φορές έρχεται σε 

αντίθεση με την Διοίκηση, όπως για παράδειγμα τα θέματα αμοιβών, παροχών και 

γενικότερα συνθηκών εργασίας. Επιπλέον οι αντιπαραθέσεις και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις εργασιακές σχέσεις έρχονται φανερά σε αντίθεση με το όραμα της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για υψηλή δέσμευση των εργαζομένων (Guest, D. 1987; 

Wilkinson, A., Allen, P. and Snape, E. 1991).

Σε ορισμένες περιπτώσεις το Σωματείο έχει την άποψη ότι η εφαρμογή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι θέμα της Διοίκησης, το οποίο δεν ενδιαφέρει 

άμεσα το Σωματείο (Wilkinson, A., Marchington, Μ., Goodman, J. and Ackers, P. 

1992; Dawson, P. 1994). Όταν όμως αρχίσει η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και οι επιπτώσεις στις οργανωσιακές και εργασιακές σχέσεις γίνουν πιο 

ξεκάθαρες, το Σωματείο φαίνεται ξαφνικά να αυξάνει το ενδιαφέρον του για την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Τα Σωματεία γενικά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον όσο αφορά την επίδραση των 

πρωτοβουλιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της συμμετοχής των εργαζομένων, 

την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών. Τα 

Σωματεία φοβούνται ότι η ανάπτυξη τέτοιου είδους θεμάτων ίσως απειλεί να κλονίσει 

τον ρόλο τους στον εργασιακό χώρο, δημιουργώντας αντίπαλα κανάλια επικοινωνίας 

και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται μόνοι τους. Ανησυχούν 

επίσης για τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα έχουν για τα μέλη του Σωματείου, για 

πιθανές δυσμενείς παρατηρήσεις από τους πελάτες που κατηγορούν κάποιους
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εργαζόμενους, καθώς επίσης και για τις επιπτώσεις των περισσότερο ευέλικτων 

ωραρίων και σχημάτων εργασίας (Heery, Ε. 1993).

Οι εργαζόμενοι και το Σωματείο επίσης φοβούνται την πιθανή επίδραση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εντατικοποίηση της εργασίας και να βλέπουν ότι η 

εφαρμογή της συμπεριλαμβάνει αυξημένη υπευθυνότητα και πίεση με μικρή ή καμία 

επιπρόσθετη ανταμοιβή. Εδώ εμφανίζεται και πάλι το θέμα της ανταμοιβής. Όπου 

αναμένεται η επιπλέον προσπάθεια να αναγνωρίζεται μέσω ανταμοιβών, η άρνηση 

της Διοίκησης να ανταποκριθεί σ’ αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο της δυσαρέσκειας και 

του κλονισμού της υποκίνησης (Drummond, Η. and Chell, Ε. 1992).

Ωστόσο, τα Σωματεία δεν είναι απαραιτήτως αντίθετα με την εφαρμογή Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Το 1994 η ένωση Βρετανικών συνδικάτων (Trades Union 

Congress) δημοσίευσε ένα άρθρο πάνω στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, το οποίο 

πρότεινε ότι η Διοίκηση και το Σωματείο μπορούν να υιοθετήσουν μια σχέση 

συνεργασίας κατά τον σχεδίασμά και την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Ένα άλλο άρθρο, της ένωσης για τη συμμετοχή και εμπλοκή των 

εργαζομένων στη Διοίκηση (Involvement and Participation Association), που 

υποστηρίχτηκε από ανώτατα στελέχη καθώς και από προέδρους Σωματείων 

εργαζομένων, προτείνει συνεργασία στο επίπεδο παραγωγής (Marchington, Μ. 1995). 

Τέτοιες απόψεις θεωρούν μια δομή επιχείρησης που βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα 

Διοίκησης και εργαζομένων, όπου το Σωματείο συμμετέχει στην ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας. Το πόσο διαδεδομένο μπορεί να είναι ένα τέτοιο 

μοντέλο, εξαρτάται τόσο από τις οργανωσιακές αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τον χειρισμό τους από την Διοίκηση, όσο και από 

την πολιτική που ακολουθεί το Σωματείο.
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Ο ρόλος του Σωματείο στην εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, τα οποία εξετάζουν την εμπλοκή του Σωματείου 
των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο, το Σωματείο των εργαζομένων 
συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες της ποιότητας μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή 
του προγράμματος λόγω της επιρροής που έχει στους εργαζόμενους. Επίσης 
γνωρίζοντας την φιλοσοφία των εργαζόμενων μπορεί να προσφέρει σημαντική 
πληροφορία στην Διοίκηση, βοηθώντας την να λάβει πιο αποτελεσματικές αποφάσεις. 
Ο ρόλος του Σωματείου μπορεί να έχει τις παρακάτω τέσσερις μορφές (Colin Gill 
1993):

• Καμία συμμετοχή. Η διοίκηση σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα χωρίς 

καμία ανάμιξη αντιπροσώπων των εργαζομένων.

• Ενημέρωση - πληροφόρηση. Η διοίκηση ενημερώνει τους αντιπροσώπους των 

εργαζομένων γραπτά ή πραγματοποιώντας συσκέψεις.

• Συμβουλευτική. Δημιουργούνται επιτροπές όπου οι αντιπρόσωποι των 

εργαζόμενων δεν πληροφορούνται απλά από τη διοίκηση, αλλά παρουσιάζουν 

τις απόψεις τους και σε περίπτωση αντιθέσεων περιμένουν αιτιολόγηση από την 

πλευρά της διοίκησης.

• Διαπραγματευτική. Δημιουργούνται επιτροπές διαπραγμάτευσης σε 

λειτουργικό επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο. Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων 

έχουν το δικαίωμα βέτο. Οι τελικές αποφάσεις απαιτούν την αμοιβαία 

συμφωνία και από τα δύο μέρη.

Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του Σωματείου στην ανάπτυξη, 

διατήρηση και αξιολόγηση των πρωτοβουλιών ποιότητας δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και δεν διευκολύνει την επιτυχία της εφαρμογής τους. Μάλιστα 

επισημαίνουν το γεγονός ότι στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπου 

δημιουργούνται ανοικτά κανάλια επικοινωνίας των εργαζομένων με την Διοίκηση, 

ίσως οι εργαζόμενοι προτιμούν να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά σε θέματα που
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τους αφορούν και να επικοινωνούν προσωπικά με την Διοίκηση (Kathy Monks, 

Finian Buckley and Anne Sinnott 1997).

Κάποιες άλλες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή του 

Σωματείου ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο εφαρμογής και υλοποίησης της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας είναι απαραίτητη και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της.

Επιπλέον, επισημαίνουν την σημαντική υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το 

Σωματείο στις προσπάθειες της Διοίκησης για διάδοση της φιλοσοφίας της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Επιχειρήσεις, οι οποίες συμπεριέλαβαν το Σωματείο από τα 

αρχικά στάδια εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας πέτυχαν ευκολότερη και 

πιο ομαλή αποδοχή της από όλους τους εργαζόμενους (Mann, R. and Kehoe, D. 

1995).

Γενικά το Σωματείο έχει υποστηρικτικό ρόλο στην εφαρμογή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις 

επιτροπές που δημιουργούνται από την Διοίκηση. Τόσο από την πλευρά της 

Διοίκησης όσο και από του Σωματείου θα πρέπει να εξετάζονται απόψεις που 

καθιστούν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα τους. Επιθυμίες για 

μονοπώλιο εξουσίας θα πρέπει να αντικαθίστανται με συμμετοχή στην εξουσία, με 

σκοπό το καλλίτερο συμφέρον των εργαζομένων και της επιχείρησης. Η Διοίκηση θα 

πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τον μοναδικό ρόλο που έχει το Σωματείο στην 

συμμετοχή των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες ποιότητας. Μια σχέση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας πρέπει να κυριαρχεί μεταξύ Διοίκησης και Σωματείου 

(Dale Η. Besterfield, Carol Besterfield, Clen H. Besterfield and Mary Besterfield- 

Sacre 1995).
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Σκοπός της Έρευνας - Υπόθεση

ΜΕΡΟΣ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΥΠΟΘΕΣΗ

Έχοντας μελετήσει αναλυτικά την σχετική βιβλιογραφία, στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό η καθημερινή 

πρακτική προσεγγίζει την θεωρία. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της έρευνας είναι:

1. Να εξετάσει το βαθμό στον οποίο αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό όταν 

η επιχείρηση στοχεύει στη Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας.

2. Να σκιαγραφήσει το ρόλο και να εκτιμήσει τη συνεισφορά του Τμήματος 

Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στην προσπάθεια για Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας

3. Να σκιαγραφήσει το ρόλο και να εκτιμήσει τον βαθμό εμπλοκής του 

Σωματείου των εργαζομένων στο πρόγραμμα ποιότητας

Η θεωρητική υπόθεση μας είναι:

Όσο μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση ποιότητας, τόσο 

μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η εμπλοκή του τμήματος Προσωπικού -Ανθρωπίνων 

Πόρων, του οποίου ο ρόλος διευρύνεται και αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα για την 

επιχείρηση. Επίσης βαδίζοντας προς τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία η στρατηγική διοίκηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος 

αν και δεν υπάρχουν ξεκάθαρα ερευνητικά στοιχεία για τη συνεισφορά του 

Σωματείου σε περιβάλλον ποιότητας (Kathy Monks, Finian Buckley and Anne Sinnott 

1997; Colin Gill 1993), ωστόσο διαφαίνεται ότι μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας του Σωματείου με τη Διοίκηση, έχει θετική επίδραση στην αποδοχή 

του προγράμματος ποιότητας, ιδιαίτερα κατά το στάδιο εισαγωγής του, από τους 

εργαζόμενους (Mann, R. and Kehoe, D. 1995).
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επιλογή της εταιρείας

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης επελέγη η εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας έγινε με βάση την αναγνωρισμένη 

παράδοση του Οίκου Σήμενς στην εφαρμογή της φιλοσοφίας ποιότητας. Η εταιρεία 

έχει εμπλακεί εδώ και αρκετά χρόνια σε προσπάθειες βελτίωσης ποιότητας, ενώ έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης (case study) λόγω των ιδιαίτερα επιτυχημένων 

προσπαθειών της να εξασφαλίσει την “ολόψυχη” συμμετοχή του εργοστασιακού 

Σωματείου στη φιλοσοφία ποιότητας. Η εταιρεία κατέχει ήδη πιστοποιητικό ISO 

9001, ISO 14001 για περιβαλλοντική διαχείριση, ενώ ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση 

για το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας (EQA). Επίσης η Σήμενς Τήλε Βιομηχανική 

Α.Ε. αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παραγωγικής επιχείρησης, που 

λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις 

και πρωτοπορεί στον Ελλαδικό χώρο, τόσο στον τομέα της τεχνολογίας, όσο και στον 

τομέα της φιλοσοφίας ποιότητας.

Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη επιχείρηση, που έχει καταφέρει να είναι 

ανταγωνιστική και μακροχρόνια επιτυχημένη εφαρμόζοντας την φιλοσοφία ποιότητας 

και βαδίζει με την βοήθεια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον στόχο της 

επιχειρηματικής τελειότητας μέσα από την συνεχή βελτίωση, προσφέρεται για τον 

σκοπό της έρευνας που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Να εξετάσουμε δηλαδή 

ποιος είναι ο ρόλος και η εμπλοκή του Τμήματος Προσωπικού, καθώς επίσης και του 

Σωματείου των εργαζομένων της εταιρείας στα πλαίσια εφαρμογής Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον αξιοποιείται το Ανθρώπινο Δυναμικό.
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Μεθοδολογία έρευνας

Για τους παραπάνω λόγους ως μέσο αξιολόγησης των προσπαθειών για την 

επίτευξη Ολικής Ποιότητας και αξιοποίησης του Ανθρώπινου δυναμικού 

χρησιμοποιήθηκαν τα εννέα κριτήρια - αρχές, που αποτελούν το πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA, European Quality Award), δεδομένου ότι η 

επιχείρηση στοχεύει στην απόκτηση του. Το βραβείο αυτό υποστηρίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας 

(EFQM, European Foundation for Quality Management), και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ποιότητα (EOQ, European Organization for Quality) και αποτελεί 

τον “οδικό χάρτη” προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Ουσιαστικά υποστηρίζεται ότι η ικανοποίηση των πελατών, η ικανοποίηση των 

υπαλλήλων και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο επιτυγχάνονται μέσω της 

καθοδήγησης της ηγεσίας, της πολιτικής και στρατηγικής, της διοίκησης των 

ανθρώπων, των πόρων και των διαδικασιών, που οδηγούν τελικά σε βέλτιστα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα. Τα εννέα κριτήρια - αρχές βάση του πρότυπου 

προσέγγισης του EFQM είναι:

• Ηγεσία

• Πολιτική & στρατηγική

• Διοίκηση ανθρώπων

• Πόροι

• Διαδικασίες

• Ικανοποίηση πελατών

• Ικανοποίηση των ανθρώπων

• Επίδραση στο κοινωνικό σύνολο

• Επιχειρηματικά αποτελέσματα

Κάθε ένα από τα κριτήρια αναλύεται σε επιμέρους παράγοντες σύμφωνα με το 

πρότυπο της EFQM.
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Ο ρόλος και η συνεισφορά του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 

εκτιμήθηκε με βάση :

Το στρατηγικό προσανατολισμό του Τμήματος, δηλαδή το βαθμό στον οποίο 

εμπλέκεται στο στρατηγικό σχεδίασμά, στον σχεδίασμά πολιτικών προσωπικού και 

συμμετέχει στα ανώτατα διοικητικά όργανα (Wilkinson, A. and Marchington, Μ. 

1995; Wilkinson, A. Marchington, M. and Dale, B. 1993; Storey, J. 1995)

Τις αρμοδιότητες που έχει και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα στελέχη γραμμής 

(Tummala, R.V.M. and Tang, C.L. 1996) και στα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, 

καθώς επίσης το βαθμό εμπλοκής στην ανάπτυξη πολιτικών διοίκησης του 

Προσωπικού που προσανατολίζονται στην ποιότητα (Bowen, D.E. and Lawler, Ε.Ε 

1992; Blackburn, R. and Rosen, B. 1993) και οι οποίες είναι:

• Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

• Στρατολόγηση & επιλογή προσωπικού

• Προγραμματισμός εξέλιξης καριέρας

• Εκπαίδευση & ανάπτυξη προσωπικού

• Αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων

• Αναγνώριση & ανταμοιβή προσωπικού

• Προστασία-υγιεινή-ασφάλεια εργαζομένων

• Εργασιακές σχέσεις

• Επικοινωνία

Την εφαρμογή των αρχών ποιότητας στο εσωτερικό του τμήματος με βάση τις 

αρχές βελτίωσης της ποιότητας (Bowen and Lawler, 1992) που είναι:

• Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά

• Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη

• Στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης

• Συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής

• Εμπιστοσύνη & ομαδική εργασία
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Ο ρόλος και η εμπλοκή του Σωματείου των εργαζομένων εκτιμήθηκε με βάση :

. Τη θέση του Σωματείου στην επιχείρηση (Colin Gill 1993)

• Την στάση του Σωματείου απέναντι στη φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Snape,E., Wilkinson, A., Marchington, M. and Redman, T. 1995)

• Την εμπλοκή του Σωματείου στις προσπάθειες βελτίωση ποιότητας (Colin Gill 

1993; Kathy Monks, Finian Buckley and Anne Sinnott 1997; Mann, R. and 

Kehoe, D. 1995; Kochan, T., Hoffer Gittell, J. Lautsch, B.1995)

Για την συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώθηκε με συνέντευξη, γεγονός που επέτρεψε να συλλέξουμε τα στοιχεία που 

απαιτούνται με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιέλαβε τα εξής μέρη:

• Στο πρώτο μέρος διερευνάται η φιλοσοφία της επιχείρησης ως προς την 

ποιότητα και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε περιβάλλον Ολικής 

Ποιότητας

• Στο δεύτερο μέρος διερευνάται ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού σε 

περιβάλλον Ολικής Ποιότητας

• Στο τρίτο και τελευταίο μέρος διερευνάται η εμπλοκή του Σωματείου των 

εργαζομένων και ο ρόλος του σε περιβάλλον Ολικής Ποιότητας

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις, ώστε να δοθεί 

η ευκαιρία στα στελέχη να περιγράφουν με λεπτομέρεια την επικρατούσα κατάσταση.

Οι συνεντεύξεις έγιναν με τα βασικά ανώτερα και ανώτατα στελέχη : Γενικό 

Διευθυντή, Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας, Διευθυντή Παραγωγής, Διευθυντή 

Προσωπικού και τον Πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων της εταιρείας, οι 

οποίοι αποτελούν τους διαμορφωτές, καθώς και τους φορείς υλοποίησης της 

φιλοσοφίας ποιότητας και γνωρίζουν την εξέλιξη της ποιότητας μέσα στην 

επιχείρηση, από το αρχικό στάδιο έως και σήμερα. Επίσης αποτελούν την βασική
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ομάδα προώθησης και συντονισμού υλοποίησης των θεμάτων Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στην εταιρεία. Οι συνεντεύξεις έγιναν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

και είχαν διάρκεια 2 περίπου ώρες η κάθε μία (το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας).
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ΜΕΡΟΣ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Γενικές πληροφορίες - παρουσίαση της εταιρείας

Η Σήμενς Τήλε Βιομηχανική κοινή δημιουργία της Siemens AG με ποσοστό 

μετοχικού κεφαλαίου 70% και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με το υπόλοιπο 

30% του μετοχικού κεφαλαίου παράγει πλέον των τριάντα ετών, τηλεπικοινωνιακό 

υλικό υψηλής τεχνολογίας συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες 

βιομηχανικές μονάδες με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της τηλεπικοινωνιακής 

τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού υλικού. Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1964 και από 

το 1971 λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με σύγχρονο μηχανολογικό 

εξοπλισμό σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Στο εργοστάσιο στη 

Θεσσαλονίκη απασχολούνται 300 άτομα περίπου, από τα οποία ένα είναι το ανώτατο 

Διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος), δέκα 

κατέχουν ανώτερες Διευθυντικές θέσεις, δεκαέξι αποτελούν στελέχη γραμμής και τα 

υπόλοιπα αποτελούν το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Από το σύνολο του 

ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο είναι εξολοκλήρου Έλληνες ένα στέλεχος είναι 

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου, δεκαεννέα στελέχη είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων 

σχολών, είκοσι δύο κατέχουν πτυχίο ανωτέρων σχολών, εκατόν πενήντα δύο έχουν 

μέση εκπαίδευση και οι υπόλοιποι στοιχειώδη εκπαίδευση. Το σύνολο των 

εργαζομένων, εκτός του Γενικού Διευθυντή ανήκει στο Σωματείο των εργαζόμενων 

της εταιρείας. Μια φορά το χρόνο γίνεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του Σωματείου 

των εργαζομένων και της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας. Επίσης υφίστανται 

στην εταιρεία όλες οι συμβάσεις των κλαδικών Σωματείων.

Το 25% της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται στις διεθνείς αγορές ενώ το 

υπόλοιπο 75% προορίζεται για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης με βασικότερο 

πελάτη τον ΟΤΕ. Το συνολικό μερίδιο αγοράς στον Ελλαδικό χώρο αγγίζει περίπου
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το 50%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 1998 έφτασε τα σαράντα δισεκατομμύρια 

δραχμές.

Σήμερα το φάσμα παραγωγής της Σήμενς Τήλε Βιομηχανικής καλύπτει:

• Το ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα επιλογής EWSD

• Ψηφιακά συστήματα πολυπλεξίας ανώτερης τάξης

• Ψηφιακές ραδιοηλεκτρικές διατάξεις

• Μονάδες συστημάτων κινητής τηλεφωνίας

• Υπόγεια κιβώτια αναγεννητών

Την τελευταία πενταετία ο ρυθμός των επενδύσεων της εταιρείας ήταν κατά μέσο 

όρο 1 δις Δρχ. ανά έτος, γεγονός που εξασφάλισε το συνεχή εκσυγχρονισμό του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγής, την πλήρη μηχανοργάνωση της 

επιχείρησης, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα 

το 1998 επενδύθηκαν 1,7 δισεκατομμύρια δραχμές, από τα οποία 852 εκατομμύρια 

σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 61 εκατομμύρια σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 770 

εκατομμύρια δραχμές στο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού.

Η υιοθέτηση και εφαρμογή του προγράμματος Ολικής Ποιότητας, που αποτελεί 

πρωτοβουλία της εταιρείας ξεκίνησε ουσιαστικά το 1991 κατόπιν ενθάρρυνσης από 

την μητρική εταιρεία. Ο βασικός λόγος που οδήγησε την εταιρεία στην απόφαση 

εφαρμογής προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ήταν ή επιθυμία της να 

ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα κάνοντας περισσότερο ανταγωνιστική 

την επιχείρηση και προσφέροντας άριστη ποιότητα προϊόντος στον πελάτη. Με τις 

σκέψεις αυτές καθορίστηκε ο στρατηγικός στόχος "Business Excellence" 

(Επιχειρηματική τελειότητα). Για την υλοποίηση αυτού του στόχου καταρτίστηκε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων η εταιρία στόχευε στην πλήρη ικανοποίηση των 

πελατών και των εργαζομένων αναμένοντας παράλληλα και βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της.

Στην πορεία επίτευξης του στόχου της εφάρμοσε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 9002. Εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και
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διαχείρισης των πόρων, των παραγωγικών διαδικασιών και με την συμμετοχή όλων 

των εργαζομένων ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτό το έργο. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

την πρώτη πιστοποίηση του Συστήματος το έτος 1992 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9002 από τον ΕΛΟΤ και το έτος 1994 από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας σύμφωνα 

με το πρότυπο AQAP-120. Το 1995 η απονομή του Βραβείου Ποιότητας από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται να επιβεβαιώσει την σταθερή πορεία της εταιρείας 

στον δρόμο της Ποιότητας και το 1996 βραβεύεται με το Α’ Βραβείο Ποιότητας 

προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.

Με την ένταξη της διαδικασίας του σχεδιασμού στο Σύστημα Ποιότητας της 

εταιρίας πραγματοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση του το έτος 1997 σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001 από τον ΕΛΟΤ και σύμφωνα με το πρότυπο AQAP-110 από το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ακολουθώντας το δρόμο για την ολοκλήρωση του στρατηγικού στόχου 

επιχειρηματικής τελειότητας (Business Excellence) δημιούργησε η εταιρία Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο ISO 14001. Στα 

πλαίσια αυτού του έργου επανεξέτασε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, με στόχο 

την ελαχιστοποίηση, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση φυσικών πόρων και τη μείωση 

στο ελάχιστο δυνατό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικούς 

ρύπους.

Ακολούθησε η αξιολόγηση το έτος 1997, όπου αποφασίστηκε από το Συμβούλιο 

πιστοποίησης του ΕΛΟΤ η απονομή για πρώτη φορά στην Ελλάδα του 

πιστοποιητικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 14001. Την ίδια χρονιά το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της απένειμε 

το Βραβείο Ποιότητας.

Οι προσπάθειές της δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων των προϊόντων που παράγει, αλλά στοχεύουν και στη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος, όπου θα είναι δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της.

Ο στόχος της εταιρείας όσο αφορά την ποιότητα είναι να παράγει όσο το δυνατόν 

πιο ανταγωνιστικά προϊόντα Με τη δέσμευση της Διοίκησης για ενθάρρυνση και 

υποστήριξη κάθε προσπάθειας για συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της
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επιχείρησης ακολουθώντας την στρατηγική της Ολικής Ποιότητας ευελπιστεί στην 

εκπλήρωση του στρατηγικού της στόχου επιχειρηματικής τελειότητας (Business 

Excellence).

Με την πλήρη συνδρομή της Διοίκησης και την καθολική αποδοχή και 

συνεργασία όλου του Προσωπικού ακολουθείται το Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας 

του EFQM, η επιλογή του έγινε διότι ή επιχείρηση δραστηριοποιείται μέσα στον 

Ευρωπαϊκό χώρο, καθώς επίσης διότι το συγκεκριμένο μοντέλο βρίσκεται πιο κοντά 

στις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση.

Η πρώτη αξιολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα σε συνδυασμό 

με τις ενέργειες που έχουν καθοριστεί, θα έχουν ευνοϊκή επίδραση στην επιχείρηση, 

ενισχύοντας παράλληλα την υποψηφιότητα της Σήμενς Τήλε Βιομηχανικής, για το

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA).
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Φιλοσοφία και υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας 

1. Ηγεσία

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Ηγεσία είναι:

Ο προϊστάμενος πρέπει να λειτουργεί σαν πρότυπο για την εκπλήρωση των 

στόχων της επιχείρησης. Συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως θέσεως στην 

ιεραρχική κλίμακα, στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης όλων των 

δραστηριοτήτων.

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με:

• Συμμετοχή των προϊσταμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ομάδες 

εργασίας

• Αναγνώριση και επιβράβευση των επιδόσεων των συνεργατών τους

• Καθορισμό προτεραιοτήτων, δημιουργία και υποστήριξη 

δραστηριοτήτων βελτίωσης

• Αυτοαξιολόγηση

Η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών σε όλες τις δραστηριότητες της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι εμφανής. Υπάρχει συνεχής παρότρυνση και 

υποστήριξη των εργαζομένων για κάθε πρωτοβουλία του προγράμματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας.

Ενισχύεται η υποβολή δημιουργικών ιδεών βελτίωσης της ποιότητας μέσω 

συγκεκριμένου συστήματος προώθησης των ιδεών-πρωτοβουλιών των εργαζομένων 

(σύστημα 3-ϊ). Οι προτάσεις αξιολογούνται και αν είναι ωφέλιμες για την εταιρεία 

εφαρμόζονται. Εκτός από την ηθική επιβράβευση του εργαζομένου υπάρχει και 

οικονομικό όφελος γι’ αυτόν, το οποίο είναι ένα ποσοστό του συνολικού οφέλους 

για την εταιρεία και δίδεται στον εργαζόμενο για διάστημα ενός έτους.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει με σαφήνεια την πολιτική ποιότητας και 

δεσμεύεται για την υλοποίηση του προγράμματος ποιότητας. Έχει εκχωρήσει 

αρμοδιότητες για την επίλυση προβλημάτων, επίσης έχει καθορίσει συγκεκριμένες 

προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ποιότητας και αντίστοιχα
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χρονοδιαγράμματα σύμφωνα με τα οποία παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των 

στόχων που έχει θέσει. Υπάρχει ειδικό μηχανογραφικό πρόγραμμα το οποίο 

υπολογίζει μηνιαία το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων, καθώς επίσης και τα 

έξοδα ποσοστιαία επί της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. Η εταιρεία παρέχει 

τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για την βελτίωση της 

ποιότητας.

Όσο αφορά τις πωλήσεις υπεύθυνο είναι το τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα, 

ωστόσο ο τομέας των βιομηχανικών συνεργασιών ελέγχεται από την Θεσσαλονίκη.
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2. Πολιτική & Στρατηγική

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Πολιτική & Στρατηγική είναι:

Συνεχή δημιουργία κερδών. Καλά αποτελέσματα για την επιχείρηση 

εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και ακολουθώντας όλες τις διεθνείς εξελίξεις 

για κάθε δραστηριότητα (ποιότητα, πελάτες, εργαζόμενοι). Όραμα η 

επιχειρηματική τελειότητα (Business Excellence).

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με την εκτίμηση των διεθνών εξελίξεων και 

των δυνατοτήτων της αγοράς από την Διευθυντική Ομάδα και την λήψη 

αποφάσεων από την Γενική Διεύθυνση με στόχο την ικανοποίηση των μετόχων 

μέσω της πλήρους ικανοποίησης των πελατών και των εργαζομένων της 

επιχείρησης.

Ο καθορισμός του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης γίνεται στην 

Θεσσαλονίκη από την Γενική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο με την 

υποστήριξη των στελεχών της Διευθυντικής ομάδας. Οι πηγές πληροφόρησης που 

βοηθούν στον καθορισμό της πολιτικής και της στρατηγικής της επιχείρησης είναι 

κυρίως οι πελάτες, οι προμηθευτές, καθώς επίσης και οι ανταγωνιστές που δίνουν 

στην επιχείρηση την δυνατότητα να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των 

συνθηκών της αγοράς. Η στρατηγική ποιότητας που ακολουθεί η επιχείρηση 

ενσωματώνεται στον επιχειρησιακό σχεδίασμά (business plan) της εταιρείας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην λήψη αποφάσεων σχετικών με τις 

αρμοδιότητες τους, η τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης , το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του Προσωπικού και η 

ενθάρρυνση έκφρασης της γνώμης των εργαζομένων, η εκτεταμένη χρήση ομάδων 

εργασίας για την επίλυση προβλημάτων και προώθηση βελτιώσεων, καθώς και η 

ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα κοινωνικής συνεισφοράς 

χαρακτηρίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρείας.

Η πολιτική διοίκησης Προσωπικού της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και των διαφόρων 

τμημάτων της εταιρείας, καθώς επίσης προωθεί την ομαδική εργασία. 

Προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και
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επιμόρφωσης στο σύνολο του Προσωπικού, ώστε να βελτιστοποιείται διαρκώς η 

αποδοτικότητα του και παράλληλα να μεγιστοποιείται η αξιοποίησή του. 

Συγκεκριμένα υπάρχει ειδικό τμήμα Οργάνωση, Πληροφόρηση/Εσωτερικός έλεγχος 

(ΟΙ/REV), το οποίο σε συνεργασία με την διοίκηση του κάθε Τμήματος και 

σύμφωνα με τις ανάγκες του, σχεδιάζει σε ετήσια βάση και υλοποιεί τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο έργο της εκπαίδευσης συνεισφέρουν σημαντικά 

τόσο το Τμήμα Προσωπικού, όσο και τα στελέχη γραμμής.

Η παροχή εκπαίδευσης στο Προσωπικό, σε συνδιασμό με την σωστή αρχική 

επιλογή κατά την στρατολόγηση προσωπικού με αντιλήψεις, ικανότητες, και 

εμπειρίες που εξυπηρετούν τους στόχους για ποιότητα, οδηγούν στην απαραίτητη 

αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας προκειμένου να επιτευχθούν οι 

προκαθορισμένοι στόχοι του προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Κατά την διαδικασία επιλογής προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα 

βελτίωσης της ποιότητας, η αποτελεσματικότητα στην ομαδική εργασία, η ικανότητα 

λήψης αποφάσεων και η υπευθυνότητα στην εκπλήρωση στόχων.
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3. Διοίκηση ανθρώπων

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Διοίκηση ανθρώπων είναι:

Η εκπαίδευση, η καλή ενημέρωση, καθώς και η δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης, είναι οι βασικοί παράγοντες απόδοσης των εργαζομένων. 

Εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής του άρτια εκπαιδευμένου Προσωπικού στην 

βελτίωση της ποιότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας. Μόνο σε ένα 

άρτια εκπαιδευμένο Προσωπικό μπορεί κανείς να θέτει υψηλούς στόχους.

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με:

• Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων

• Συστηματική ενημέρωση

• Επιβράβευση των προσπαθειών τους

• Ενθάρρυνση για συμμετοχή στη βελτίωση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης

• Συμμετοχή των εργαζομένων (στο επίπεδο που ανήκουν, δηλαδή στην 

ειδικότητά τους) στις αποφάσεις, μέσω του συστήματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες προκειμένου 

να εντοπίζονται και στη συνέχεια να επιλύονται διάφορα προβλήματα. Αυτό γίνεται 

με την γνωστοποίηση της σημαντικότητας που έχει για την εταιρεία η συμβολή 

τους, με την επιβράβευσή τους και την προσδοκία εξέλιξης τους στην εταιρεία. 

Υπάρχει ειδικό έντυπο αρμοδιοτήτων-καθηκόντων για την κάθε θέση εργασία, όμως 

δεν είναι περιοριστικό και επιτρέπει την ευελιξία και την ανάληψη πρωτοβουλίας 

από την μεριά του εργαζόμενου, ώστε να επιτυγχάνεται με βέλτιστο τρόπο ο στόχος 

της εργασίας του.

4. Πόροι

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την διαχείριση των Πόρων είναι:

Η διάθεση των αναγκαίων πόρων (οικονομικοί & ανθρώπινου δυναμικού) είναι 

βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης.
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Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με την διάθεση των απαραίτητων πόρων για 

τεχνικό εξοπλισμό και για ανθρώπινο δυναμικό με βάση την στρατηγική και τα 

προγράμματα της επιχείρησης.

Η εταιρεία υπολογίζει και παρακολουθεί συστηματικά το κόστος λειτουργίας των 

ομάδων εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, το κόστος σχεδιασμού και 

συντήρησης των διαδικασιών, το κόστος αξιολόγησης των προμηθευτών και 

γενικότερα το κόστος εφαρμογής του προγράμματος Ποιότητας.

Σημαντικοί παράγοντες για την κατανομή των οικονομικών πόρων είναι η 

συνεισφορά στην βελτίωση της ποιότητας, η ικανοποίηση του πελάτη, καθώς επίσης 

και η ικανοποίηση των μετόχων της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει εισάγει μηχανισμούς ελέγχου και βελτιώνει συνεχώς την 

τεχνολογία της πληροφορικής και τη στρατηγική ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή και τήρηση αξιόπιστων 

πληροφοριακών στοιχείων, η πρόσβαση της πληροφορίας και η βέλτιστη αξιοποίησή 

της από τα στελέχη της, τους πελάτες και τους προμηθευτές.

Όσο αφορά τη διαχείριση των πρώτων υλών και πηγών προμηθειών, η εταιρεία 

δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες, 

καταβάλλει προσπάθειες ώστε να μειωθούν οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και 

να αποφευχθεί η χρήση τοξικών ουσιών.

Η Διεύθυνση της εταιρείας υιοθετεί τη νέα τεχνολογία και αναπροσαρμόζεται 

ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο προγραμματισμός του 

Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται σε αρμονικό συνδυασμό με την εισαγωγή της νέας 

τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5. Διαδικασίες

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Διαδικασίες είναι:

Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών οδηγεί σε μείωση του κόστους 

παραγωγής, και αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με αποτέλεσμα 

την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
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Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με:

• Αποδέσμευση, απελευθέρωση των διαδικασιών

• Αξιολόγηση των διαδικασιών πριν εφαρμοστούν

• Συστηματική εξέταση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

• Ενθάρρυνση όλων για καθημερινή βελτίωση των διαδικασιών

Για τον βέλτιστο σχεδίασμά των διαδικασιών έχει προγραμματιστεί πλήρης 

αναθεώρηση όλων των διαδικασιών ξεκινώντας από μηδενική βάση και 

ακολουθώντας μια καθορισμένη από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας μέθοδο 

σχεδίασης.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των σχεδιαζόμενων διαδικασιών πραγματοποιείται 

με συγκεκριμένη μέθοδο (FMA), η οποία ελέγχει την αποδοτικότητα μιας 

παραγωγικής διαδικασίας.

6. Ικανοποίηση πελατών

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Ικανοποίηση των πελατών είναι:

Ο πελάτης πρέπει να ικανοποιείται πλήρως λαμβάνοντας άριστης ποιότητας 

(όπως αυτός την καθορίζει) προϊόντα.

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με:

• Ύπαρξη επιτροπών που παρακολουθούν την εξέλιξη των συμβάσεων με 

τους πελάτες και μετρούν την ικανοποίηση των πελατών κατά την 

διάρκεια της σύμβασης

• Ύπαρξη πρωτοκόλλου παραλαβής που διαπιστώνει εάν το προϊόν έφτασε 

στον πελάτη σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και δίνει την δυνατότητα 

στον πελάτη να σημειώσει τις παρατηρήσεις του (θετικές ή αρνητικές)

Πραγματοποιούνται ειδικές συζητήσεις με ομάδες πελατών (focus groups), ώστε 

ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων να είναι βέλτιστος και τα χαρακτηριστικά τους να 

ανταποκρίνονται πλήρως και να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.
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Για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πελατών πραγματοποιείται συστηματική 

καταγραφή των παραπόνων των πελατών (ουσιαστικά δεν υπάρχουν παράπονα, αλλά 

νέες απαιτήσεις), ελέγχεται η ποιότητα και αντιμετωπίζονται συστηματικά τα 

ελαττωματικά προϊόντα, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία τους, καθώς επίσης 

δίδεται μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και στην έγκαιρη 

παράδοση τους.

Η Γενική Διεύθυνση έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη για την πλήρη 

εξυπηρέτηση των πελατών και με σκοπό την ευαισθητοποίηση του Προσωπικού σε 

αυτήν την κατεύθυνση έχει υιοθετήσει την έννοια του εσωτερικού πελάτη μεταξύ 

των Τμημάτων, αλλά και μεταξύ των εργαζομένων του κάθε Τμήματος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ πριν την απόκτηση του πιστοποιητικού 

διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 η επιμόρφωση του Προσωπικού σε 

θέματα ποιότητας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, κατά την εισαγωγή του προγράμματος 

διασφάλισης της ποιότητας πραγματοποιήθηκε εντατική ενημέρωση σε όλο το 

Προσωπικό για την φιλοσοφία της διασφάλισης της ποιότητας. Στην πορεία προς την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εξακολουθεί να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και 

εκπαίδευση πάνω στις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και πιο συγκεκριμένα 

στις αρχές και την εφαρμογή του μοντέλου EFQM. Όλοι οι εργαζόμενοι της 

εταιρείας και ιδιαίτερα τα ανώτερα στελέχη γνωρίζουν που βρίσκεται η εταιρεία και 

που στοχεύει να φτάσει.

7. Επίδραση στο κοινωνικό σύνολο

Η φιλοσοφία της εταιρίας για την Επίδραση των δραστηριοτήτων της στο 

κοινωνικό σύνολο είναι:

Η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για τον χώρο μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιείται.

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με:

• Συνεισφορά, χωρίς να επιδιώκει αυτή η συνεισφορά να γίνει γνωστή στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να δράσει ως διαφήμιση

• Επιπλέον κοινωνικές παροχές στους εργαζόμενους
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• Προστασία του περιβάλλοντος

• Διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως υιοθέτηση Ακριτικού 

χωριού, παροχή βοήθειας σε σεισμόπληκτους, βράβευση αριστούχων 

φοιτητών κ.τ.λ.

Η εταιρεία εκδηλώνει την κοινωνική της ευθύνη εκφράζοντας την ανάγκη της να 

βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης 

εσωτερικά για τους εργαζομένους οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και γενικά 

φροντίζει να βελτιώνει την ποιότητα της εργασιακής, αλλά και γενικότερα της 

προσωπικής ζωής των εργαζομένων της.

8. Επιχειρηματικά αποτελέσματα

Η φιλοσοφία της εταιρίας για τα Επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι:

Η βελτίωση της ποιότητας έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 

επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Η υλοποίησή της επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας μέσω της προσέγγισης του μοντέλου του EFQM σε όλο το εύρος 

και τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τα βασικά στοιχεία μέτρησης των επιδόσεων που λαμβάνονται υπόψη 

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας είναι 

το κόστος διατήρησης πελατών μέσω βελτίωσης της ικανοποίησης τους, η 

προστιθέμενη αξία των προϊόντων και τα κέρδη που προκύπτουν για τους μετόχους. 

Τα βασικότερα στοιχεία μέτρησης της παραγωγικότητας είναι η συστηματική 

καταγραφή των λαθών ανά μονάδα παραγωγής και η παρακολούθηση του κόστους 

λόγω έλλειψης ποιότητας σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης.
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3.2. Ο ΡΟΛ ΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Στρατηγικός προσανατολισμός του Τμήματος Προσωπικού

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μια 

επιχείρηση, παρέχει στο Τμήμα Προσωπικού την ευκαιρία να διευρύνει τον ρόλο του 

και να αναπτύξει πρωτοβουλίες πέρα από τις παραδοσιακές αρμοδιότητες του σε 

διοικητικά θέματα διοίκησης προσωπικού, λαμβάνοντας περισσότερο στρατηγικό 

χαρακτήρα και μεταβαίνοντας σε στρατηγική διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Ο 

διευρυμένος αυτός ρόλος δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις δεδομένος. 

Πολλές φορές τα ανώτερα στελέχη και η Διοίκηση δεν κατανοούν την συνολική 

διάσταση της βελτίωσης της ποιότητας, ώστε να δώσουν την απαραίτητη σημασία σε 

θέματα διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα. Από την άλλη μεριά πολλές φορές τα 

στελέχη του Τμήματος Προσωπικού είναι τόσο εξειδικευμένα σε θέματα 

Προσωπικού, ώστε να αγνοούν την προοπτική που χρειάζεται για την διοίκηση της 

ποιότητας. Επίσης ο αυταρχικός χαρακτήρας των στελεχών του ή η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης είναι πιθανό να αποτελούν λόγο για την μη ανάληψη στρατηγικού 

ρόλου από το Τμήμα (Bowen, D.E.and Lawel, Ε.Ε. 1992).

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την εκτίμηση του στρατηγικού 

προσανατολισμού Του Τμήματος Προσωπικού στη Σήμενς Τήλε είναι:

1. Η τυπική θέση και δομή του Τμήματος Προσωπικού και η ιεραρχική βαθμίδα 

στην οποία βρίσκεται ο Διευθυντής Προσωπικού

2. Οι γνώσεις, η εξειδίκευση, οι αρμοδιότητες, και η εξουσία που διαθέτουν τα 

στελέχη του Τμήματος

3. Η στρατηγική διοίκησης Προσωπικού της εταιρείας

4. Τα χαρακτηριστικά του ρόλου του Τμήματος σε περιβάλλον ποιότητας

5. Ο επιθυμητός ρόλος του τμήματος

6. Η οργανωτική ένταξη του Τμήματος

7. Ο ρόλος του Τμήματος στα διάφορα στάδια εξέλιξης της βελτίωσης της 

ποιότητας
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Η λειτουργική ευθύνη της διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εστιάζεται σε ένα 

κεντρικό Τμήμα Προσωπικού, το οποίο συνθέτουν η Διευθύντρια Προσωπικού και 

τέσσερα ακόμη στελέχη. Η Διοίκηση της εταιρίας έχει συνειδητοποιήσει σε μεγάλο 

βαθμό την συνεισφορά του στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και εξουσιοδοτεί το 

Τμήμα να χειρίζεται θέματα προσωπικού που σχετίζονται με την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Ειδικότερα η Διευθύντρια Προσωπικού συμμετέχει στον Διευθυντικό 

κύκλο και αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση. Επηρεάζει την επιχειρησιακή 

στρατηγική της εταιρείας μέσω πληροφόρησης για θέματα διαχείρισης Προσωπικού, 

εργατικού δικαίου και νομοθεσίας. Επίσης συμμετέχει στο συμβούλιο επιθεώρησης 

(management review council), σε επιτροπές επιλογής Προσωπικού που αποτελούνται 

από ανώτερα διευθυντικά στελέχη, σε υπηρεσιακά συμβούλια (κρίσεων, πειθαρχικά) 

και σε κατά περίπτωση συμβούλια που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της.

Τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού έχουν εκπαιδευτεί μέσω εσωτερικών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων πάνω σε θέματα ποιότητας. Τα θέματα 

για τα οποία είναι υπεύθυνα είναι:

• Η εφαρμογή της πολιτικής βελτίωσης της ποιότητας

• Ο υπολογισμός των μισθών και ημερομισθίων

• Θέματα εξυπηρέτησης του προσωπικού, εστιατόριο, μεταφορές

• Προσλήψεις και αποχωρήσεις προσωπικού

• Θέματα αδείας, χρόνος παρουσίας, ασθένειες

Τις τελικές αποφάσεις λαμβάνει η Διευθύντρια Προσωπικού για θέματα που 

αφορούν τις αρμοδιότητές της και κατά περίπτωση η Γενική Διεύθυνση

Η στρατηγική διοίκηση Προσωπικού που εφαρμόζει η εταιρεία θεωρεί ότι η 

συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται μέσα από την άρτια και συστηματική εκπαίδευση, 

την καλή αμοιβή, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την εξασφάλιση άριστων 

συνθηκών εργασίας και την εκπλήρωση όλων των σχετικών νόμων εργασίας. Η 

στρατηγική αυτή η οποία χαράζεται από την Γενική Διεύθυνση της επιχείρησης 

ευθυγραμμίζεται με βάση της αρχές του πρότυπου προσέγγισης της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας του EFQM προσαρμοσμένες φυσικά στις ανάγκες που 

εξυπηρετούν την επιχείρηση.
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Ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά του ρόλου που εμφανίζει το Τμήμα 

Προσωπικού μπορούμε να πούμε ότι προσπαθεί να δώσει έμφαση στην έννοια του 

“εσωτερικού” πελάτη και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης 

στα στελέχη γραμμής. Έχει ενεργό ανάμιξη στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της 

ποιότητας και προσαρμόζει την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να 

βοηθάει και να υποστηρίζει την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Εμφανίζει όμως περιορισμένη συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων Προσωπικού 

που επηρεάζουν την ποιότητα της εργασιακής ζωής και συνδέει τις λειτουργίες της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με την επιχειρησιακή στρατηγική.

Η συμμετοχή του στην επικοινωνία και τη διάδοση των αρχών της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, στην δημιουργία ομάδων και την διαμόρφωση στάσεων 

υπευθυνότητας για την διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και την βελτίωση 

αυτών φαίνεται να είναι κάπως περιορισμένη και το τμήμα Διασφάλισης της 

Ποιότητας φαίνεται να αναλαμβάνει πιο ενεργά αυτές τις πρωτοβουλίες.

Ο επιθυμητός ρόλος του Τμήματος Προσωπικού σύμφωνα με τις απαντήσεις 

αυτών που ερωτήθηκαν είναι να φροντίζει για την πλήρη ικανοποίηση των 

εργαζομένων και να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

ώστε να εκπληρώνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης.

Ο ρόλος αυτός φαίνεται ότι προσεγγίζεται ως ένα βαθμό στην επιχείρηση, 

ωστόσο για τα ειδικά θέματα που αφορούν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αυτή την 

στιγμή αναλαμβάνει την μεγαλύτερη ευθύνη το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας, 

διότι έχει ασχοληθεί εκτενέστερα και πιο λεπτομερειακά με αυτά, όμως έχει 

προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον να αναλάβει πλήρως το Τμήμα Προσωπικού τα 

θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (και την ευθύνη εκπλήρωσης των αντίστοιχων 

κριτηρίων του EFQM) που σχετίζονται με δραστηριότητες Ανθρωπίνων Πόρων.

Ως προς την οργανωτική ένταξη του Τμήματος Προσωπικού μπορούμε να πούμε 

ότι φαίνεται η Διευθύντρια Προσωπικού να συνεργάζεται στενά με την Γενική 

Διεύθυνση. Επιπλέον έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη σε εργασιακά και γενικότερα θέματα Ανθρωπίνων Πόρων. Παρέχει 

αναμφισβήτητα υψηλή συνεισφορά στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο, η οποία όμως 

δεν είναι έντονα εμφανής στην υπόλοιπη επιχείρηση. Επιπρόσθετα υλοποιεί 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί από άλλους κατόπιν συνεργασία τους φυσικά με το
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Τμήμα Προσωπικού όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο και γενικότερα μπορούμε να 

πούμε ότι εμφανίζει τον ρόλο του “εσωτερικού εργολάβου” σε συνδυασμό με τον 

ρόλο του “διευκολυντή-συντονιστή”.

Ο ρόλος του τμήματος Προσωπικού φαίνεται να εξελίσσεται παράλληλα με τα 

διάφορα στάδια εξέλιξης της βελτίωσης της ποιότητας.

Πριν την απόκτηση του πιστοποιητικού διασφάλισης της ποιότητας της σειράς 

ISO 9000 ο ρόλος του ήταν περιορισμένος στην διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού σε ότι αφορά διαδικαστικά θέματα και στην δημιουργία καλού 

εργασιακού κλίματος, χωρίς να έχει καμία επαφή με θέματα ποιότητας.

Κατά την διάρκεια απόκτησης του πιστοποιητικού εμπλέχτηκε σιγά-σιγά με τα 

θέματα της ποιότητας που σχετιζόταν με τις αρμοδιότητές του και είχε ενεργό 

συμμετοχή στην δημιουργία του συστήματος ποιότητας.

Σήμερα εφαρμόζει τις μεθόδους και ενέργειες που απαιτεί το μοντέλο 

προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας του EFQM για την πλήρη 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις αρχές του μοντέλου, ο ρόλος του 

συνεργάτη (εσωτερικού πελάτη) σε μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός, άρα και η 

εμπλοκή του Τμήματος Προσωπικού στα σχετικά θέματα της Ολικής Ποιότητας 

είναι πολύ μεγαλύτερη. Εφαρμόζει την πολιτική Προσωπικού που χαράζει η Γενική 

Διεύθυνση με την απαραίτητη συμβουλευτική βοήθεια του Τμήματος Προσωπικού.

Στο μέλλον ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού θα διευρύνεται συνεχώς, έχοντας 

προγραμματιστεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση των σχετικών 

θεμάτων Ανθρωπίνων Πόρων που περιγράφονται από το μοντέλο του EFQM στα 

αντίστοιχα κριτήρια.

Όπως έγινε φανερό από την έρευνα οι ερωτηθέντες συμβουλεύονται αρκετά 

συχνά το Τμήμα Προσωπικού κυρίως για θέματα μισθολογικά, φορολογικά, 

εργατικής νομοθεσίας, πολιτικής προσωπικού, προσλήψεων, τοποθετήσεων - 

μετακινήσεων, ανταμοιβών και προαγωγών. Επίσης έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα 

στην κατάρτιση πολιτικής Προσωπικού με μακροχρόνια προοπτική σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εταιρείας ή οποία όμως, όπως έχει αναφερθεί, χαράζεται από την Γενική 

Διεύθυνση.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού στις προσπάθειες
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για βελτίωση της ποιότητας

Οι στρατηγική διοίκηση Προσωπικού, υποστηρίζεται ότι για να συμβαδίζει με τις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση, καλό είναι να 

συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Κατά την επιλογή του προσωπικού θα πρέπει να δίνεται έμφαση στις 

ικανότητες των υποψήφιων για βελτίωση της ποιότητας, για ομαδική εργασία, 

για δημιουργική εργασία και για ευκολία απόκτησης νέων γνώσεων. Επίσης 

στην διαδικασία επιλογής καλό είναι να συμμετέχουν μέλη της ομάδας όπου 

θα τοποθετηθεί ο υποψήφιος (Bowen, D.E.and Lawel, Ε.Ε. 1992; Snape, Ε., 

Wilkinson, A., Marchington, M. and Redman, T. 1995; Simmons, D.E., 

Shadur, M.A. and Preston, A.P 1995).

• Κατά την ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

βελτίωση της ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των 

εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους σε ομαδικά σχήματα, μέσω 

συστηματικής εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης (management) και ηγεσίας 

(leadership), καθώς επίσης να μετριέται η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Bowen, D.E.and Lawel, Ε.Ε. 1992; Simmons, 

D.E., Shadur, M.A. and Preston, A.P 1995; Snape, E., Wilkinson, A., 

Marchington, M. and Redman, T. 1995). Η εξέλιξη των στελεχών πρέπει να 

επιτυγχάνεται μέσω εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις και τα 

κριτήρια προαγωγής πρέπει να συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας 

καθώς επίσης τα στελέχη να καθοδηγούνται από το Τμήμα Προσωπικού όσο 

αφορά την καριέρα τους (Tuttle, T.C. 1991; Snape, Ε., Wilkinson, A., 

Marchington, M. and Redman, T. 1995). Η αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά κριτήρια και να 

προωθείται η ομαδική αξιολόγηση παράλληλα με την ατομική (Clinton, R.J., 

Williamson, S. and Bethke, A.L. 1994; Simmons, D.E., Shadur, M.A. and 

Preston, A.P 1995). Τα συστήματα αμοιβών θα πρέπει να συνδέονται με την 

ποιότητα, να έχουν εκτός από ατομικό και ομαδικό χαρακτήρα και να 

περιλαμβάνουν ηθικές ανταμοιβές για θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης
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(Tuttle, T.C. 1991; Snape, Ε., Wilkinson, A., Marchington, M. and Redman, T. 

1995; Simmons, D.E., Shadur, M.A. and Preston, A.P 1995; Hill, S. and 

Wilkinson, A. 1995).

Όπως ήδη αναφέρθηκε η πολιτική Προσωπικού χαράζεται από την Γενική 

Διεύθυνση με την συμβουλευτική συνεισφορά του Τμήματος Προσωπικού. Οι 

λειτουργίες που διερευνήθηκαν σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος 

Προσωπικού για την βελτίωση της ποιότητας είναι:

1. Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

2. Η στρατολόγηση & επιλογή προσωπικού

3. Ο προγραμματισμός εξέλιξης καριέρας

4. Η εκπαίδευση & ανάπτυξη του προσωπικού

5. Η αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων

6. Η αναγνώριση & ανταμοιβή του προσωπικού

7. Η προστασία, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

8. Οι εργασιακές σχέσεις

9. Η επικοινωνία

Όσον αφορά τον προγραμματισμό του ανθρωπίνου δυναμικού, το Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων έχει διαδικασίες πρόβλεψης των αναγκών της επιχείρησης για 

την επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων της. Διερευνά τις συνθήκες της αγοράς 

εργασίας και υπάρχει ειδικός μηχανισμός καταγραφής των ειδικοτήτων, των 

γνώσεων και των δυνατοτήτων του προσωπικού όλων των τμημάτων (σύστημα 

μηχανοργάνωσης MAKEDON).

Σε συνεργασία με το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας εντοπίζει τις δεξιότητες 

που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή τοποθέτηση και ελέγχει την 

συμβατότητα της νοοτροπίας τους με την κουλτούρα ποιότητας, καθώς και τις 

γνώσεις τους για τις αρχές και την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Λόγω του μεγέθους της εταιρείας (ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας 

χαρακτηριστικά είπε πως είναι μια μεγάλη οικογένεια όπου ο Γενικός Διευθυντής 

γνωρίζει σχεδόν όλους τους εργαζόμενους με τα μικρά τους ονόματα) δεν έχουν
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καθιερωθεί ειδικά κριτήρια προαγωγής. Ωστόσο υπάρχει προγραμματισμός 

διαδοχής και οι προαγωγές συνδέονται με τις πρωτοβουλίες ποιότητας. Οι εργατικό 

δυναμικό εναλλάσσεται σε θέσεις διαφορετικών καθηκόντων και εκπαιδεύεται σε 

κάθε μία με αποτέλεσμα να υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ευελιξία στον τομέα της 

παραγωγής. Τα στελέχη έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες από το 

Τμήμα Προσωπικού σχετικές με την σταδιοδρομία τους.

Όσον αφορά τα θέματα εκπαίδευσης με δεδομένο το γεγονός ότι η Γενική 

Διεύθυνση θεωρεί πως η συστηματική, ολοκληρωμένη και άρτια εκπαίδευση είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας τα θέματα 

εκπαίδευσης έχουν ανατεθεί σε ιδιαίτερο τμήμα, στο Τμήμα Οργάνωση, 

Πληροφόρηση/Εσωτερικός έλεγχος (ΟΙ/REV). Συγκεκριμένα το τμήμα αυτό 

σχεδιάζει και εκτελεί σεμινάρια ενημέρωσης που δίνουν έμφαση στην φιλοσοφία της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητα, και ενισχύουν την δέσμευση και συμμετοχή των 

εργαζομένων στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Σχεδιάζει το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να παρέχει στους εργαζόμενους τις απαραίτητες 

για την βελτίωση ποιότητας γνώσεις και ικανότητες. Φροντίζει σε συνεργασία με το 

Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας για την συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων 

μέσω της συμμετοχής τους σε ομαδικά σχήματα εργασίας και εντοπισμού 

προβλημάτων, καθώς επίσης διενεργεί μετρήσεις αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις αξιολογεί και κάνει τις απαραίτητες 

αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων γίνεται σε στενή συνεργασία με 

το Τμήμα Παραγωγής. Ωστόσο, έχουν καθιερωθεί συστήματα αξιολόγησης, τα οποία 

συνδέονται με την ποιότητα. Επιπλέον αξιολογείται η ομαδική απόδοση παράλληλα 

με την ατομική. Τα σημαντικότερα κριτήρια της αξιολόγησης είναι η αποδοτικότητα 

των συναλλαγών μεταξύ των εργαζομένων, η ευελιξία και η βελτίωση της ποιότητας. 

Η αξιολόγηση γίνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο και από τον ομαδάρχη, ενώ δεν 

αξιολογούν τον εργαζόμενο οι ισόβαθμοί του.

Τα θέματα αναγνώρισης και ανταμοιβής διαχειρίζεται το Τμήμα Παραγωγής σε 

συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού το οποίο τα υλοποιεί. Έχουν καθιερωθεί 

συστήματα πρόσθετων αμοιβών σύμφωνα με την απόδοση της ομάδας, του 

τμήματος και της επιχείρησης γενικότερα. Στα επιτεύγματα βελτίωσης της ποιότητας
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υπάρχει ηθική αναγνώριση και ανταμοιβή, όμως οι εργαζόμενοι που συνεισφέρουν 

εξαιρετικά στην βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης ανταμείβονται με πριμ που 

έχει την μορφή μιας μόνιμης αύξησης του μισθού τους.

Όσον αφορά τα θέματα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας υπάρχει ειδικό 

Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας που αποτελείται από τον μηχανικό ασφάλειας, τον 

προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών και τον γιατρό της εταιρείας. Στις αρμοδιότητες 

του συμπεριλαμβάνονται η εξασφάλιση λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος 

εργασίας, το οποίο να ευνοεί την βελτίωση της ποιότητας, η ενημέρωση των 

εργαζομένων για τους κινδύνους που διατρέχουν και για τις μεθόδους που μπορούν 

να προστατευτούν, καθώς επίσης η διερεύνηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων 

και η ερμηνεία των μηνυμάτων δυσαρέσκειας. Ασχολείται συστηματικά με θέματα 

προστασίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα την προστασία από 

ηλεκτροστατική φόρτιση κ.τ.λ

Όσο αφορά τις εργασιακές σχέσεις δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα, 

διότι γίνεται συστηματικά πολύ καλή ενημέρωση των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν 

πεισθεί ότι η ποιότητα είναι δική τους υπόθεση και προσπαθούν με δικές τους 

πρωτοβουλίες να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα. Το Τμήμα Προσωπικού μαζί με 

την συνεργασία του Σωματείου βοηθάει στην ενθάρρυνση και πείθει τους 

εργαζόμενους ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει θετικά αποτελέσματα και είναι 

ανάγκη για τα καλλίτερα αποτελέσματα της επιχείρησης και το δικό τους συμφέρον.

Στο θέμα της επικοινωνίας το Τμήμα Προσωπικού έχει υιοθετήσει σε μεγάλο 

βαθμό διαδικασίες που διατηρούν ανοικτές γραμμές αμφίδρομης επικοινωνίας και 

διακίνησης πληροφοριών για ποιότητα. Έχει μηχανισμούς που αναπτύσσουν κλίμα 

εμπιστοσύνης και εξασφαλίζει συστηματικά την ενημέρωση όλων των εργαζομένων 

για την πολιτική της εταιρείας στα θέματα Προσωπικού. Η επικοινωνία ενισχύεται 

με την εφαρμογή πολιτικής “ανοικτής πόρτας”, με την συστηματική ενημέρωση του 

Προσωπικού από τον άμεσο προϊστάμενό του και με την ενθάρρυνση για υποβολή 

δημιουργικών ιδεών από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πληροφορούνται για 

την αποστολή, τους στόχους, τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας με 

διάφορους τρόπους (κανονισμός εργασίας, annual report, ομιλίες, συναντήσεις του 

Προσωπικού με την Διοίκηση, πίνακας ανακοινώσεων, περιοδικό της εταιρείας 

κ.τ.λ.).
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Εφαρμογή των αρχών ποιότητας στις λειτουργίες του Τμήματος Προσωπικού

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας το Τμήμα 

Προσωπικού θα πρέπει να εφαρμόσει τις αρχές της Δ.Ο.Π. στις εσωτερικές 

λειτουργίες του.

Θα πρέπει να φροντίζει για την εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την έμφαση στην ποιότητα από τον ίδιο τον Διευθυντή 

Προσωπικού, την μέριμνα για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την αναγνώριση και 

ανταμοιβή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την τήρηση στοιχείων παραγωγικότητας 

της εργασίας του Τμήματος και την αναζήτηση αιτιών χαμηλής ποιότητας

Θα πρέπει επίσης να δίνει έμφαση στον εσωτερικό πελάτη, να ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες της Διοίκησης, να εξυπηρετεί τα στελέχη γραμμής και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των άλλων τμημάτων, καθώς επίσης διερευνά τον 

βαθμό ικανοποίησης των άλλων τμημάτων από τις υπηρεσίες που τους παρέχει.

Ο ρόλος του θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του 

εσωτερικού πελάτη και να διευρύνεται αποκτώντας μια στρατηγική προσέγγιση στην 

βελτίωση της ποιότητας. Θα πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες προς τα 

άλλα τμήματα υπηρεσίες του. Επιπλέον στην εσωτερική λειτουργία του τμήματος θα 

πρέπει να επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικής εργασίας (Bowen, D.E.and 

Lawel, Ε.Ε. 1992; Clinton, R.J., Williamson, S. and Bethke, A.L. 1994; IPM 1993; 

Fowler, A., Wibberley, M. and Sheard, M. 1992).

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για την εκτίμηση των προσπαθειών βελτίωσης 

της ποιότητας στο εσωτερικό του Τμήματος Προσωπικού είναι:

1. Η εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά

2. Η εστίαση στον εσωτερικό πελάτη

3. Η στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας

4. Η συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής του τμήματος

5. Η εμπιστοσύνη & η ομαδική εργασία
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Η Διοίκηση απαιτεί υψηλή ποιοτική απόδοση από το Τμήμα Προσωπικού, το 

οποίο φαίνεται να επιδιώκεται και από το ίδιο. Για τον σκοπό αυτό τηρούνται 

στοιχεία παραγωγικότητας του Τμήματος, αν και αυτό δεν γίνεται συστηματικά. Για 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού ανταμείβονται 

ηθικά και χρηματικά, όπως άλλωστε γίνεται και για οποιονδήποτε εργαζόμενο της 

επιχείρησης. Τέλος η αναζήτηση των αιτιών χαμηλής ποιότητας ενδιαφέρει το 

Τμήμα, αν και δεν δίνεται έμφαση σε συστηματική αναζήτηση.

Η έννοια του εσωτερικού πελάτη έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα Προσωπικού και 

υπάρχει ισχυρός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των στελεχών γραμμής σε 

συνεργασία με το Τμήμα Παραγωγής για την καταγραφή και υποστήριξη των 

αναγκών τους. Ωστόσο, δεν γίνεται συστηματική συλλογή στοιχείων για την 

διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των άλλων τμημάτων από τις 

υπηρεσίες που τους παρέχει το Τμήμα Προσωπικού.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού προσαρμόζονται στα πλαίσια της 

στρατηγικής , συνολικής προσέγγισης της βελτίωσης, ώστε να επιτυγχάνει τους 

εκάστοτε στόχους της ποιότητας. Επίσης ο ρόλος του αναπροσαρμόζεται και 

διευρύνεται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη.

Υπάρχει συνεχής προσπάθεια για την διεύρυνση της συνεισφοράς του Τμήματος 

Προσωπικού στην βελτίωση της ποιότητας, χωρίς όμως να γίνονται συστηματικές 

μετρήσεις της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει στα υπόλοιπα 

τμήματα της επιχείρησης.

Τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού συμμετέχουν σε διαλειτουργικές ομάδες 

εργασίας (cross-functional project teams) για τον εντοπισμό και την επίλυση 

προβλημάτων. Στο εσωτερικό του Τμήματος υπάρχει ελεύθερη έκφραση γνώμης και 

γίνεται καταμερισμός αρμοδιοτήτων για όσο το δυνατόν καλλίτερη εξυπηρέτηση του 

εσωτερικού πελάτη.

Στο αρχικό στάδιο μετά την απόφαση της επιχείρησης για εφαρμογή Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας υπήρξαν κάποια προβλήματα κατανόησης των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από το Τμήμα Προσωπικού, τα οποία όμως 

ξεπεράστηκαν με συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς επίσης και με 

ενεργό συμμετοχή των στελεχών του Τμήματος Προσωπικού σε ομάδες εργασίας.
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3.3. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Στην βιβλιογραφία που αναφέρεται στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην αντίσταση που μπορεί να προκόψει από την πλευρά των 

εργαζομένων κατά την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Υποτίθεται μόνο ότι 

η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προσφέρει ευρύ πεδίο συμμετοχής και ενισχύει την 

εξασφάλιση των θέσεων εργασίας για την πλειονότητα των εργαζομένων. Το 

Σωματείο εργαζομένων και οι συλλογικές συμβάσεις σπάνια αναφέρονται. Ωστόσο 

τέτοιες παραλείψεις μπορεί να είναι κρίσιμες για την επιτυχία υλοποίησης της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, δημιουργώντας ένα δυσμενές, χαμηλής εμπιστοσύνης 

πρότυπο εργασιακών σχέσεων, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία 

υψηλής δέσμευσης και συμμετοχής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Wilkinson, A. 

Allen, P.and Snape, E. 1991).

Θέση του Σωματείου των εργαζομένων

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για να εκτιμηθεί η θέση του Σωματείου των 

εργαζομένων στην επιχείρηση στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι:

1. Η συμμετοχή του Σωματείου των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες ποιότητας 

και στις διάφορες επιτροπές - συμβούλια ποιότητας

2. Η γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης για την εμπλοκή του Σωματείου στις 

πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας και η μεταξύ τους σχέση

3. Ο βαθμός ενημέρωσης του Σωματείου για την εφαρμογή και τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Στην Σήμενς Τήλε βιομηχανική πραγματικά εκπλήσσει η έντονη συμμετοχή του 

Σωματείου των εργαζομένων σε όλες τις δραστηριότητες ποιότητας, η οποία 

απορρέει από την σαφή αναγνώριση από την πλευρά της διοίκησης, της 

σημαντικότητας του ρόλου του στην υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής ποιότητας. 

Επιπλέον το Σωματείο καλείται και συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές που 

δημιουργούνται κατά περίπτωση.
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Στις μηνιαίες συναντήσεις της Γενικής Διεύθυνσης με το Σωματείο, οι 

αντιπρόσωποι των εργαζομένων δεν πληροφορούνται απλά από τη Διοίκηση, αλλά 

παρουσιάζουν τις απόψεις τους και σε περίπτωση αντιθέσεων περιμένουν 

αιτιολόγηση από την πλευρά της Διοίκησης. Η Διοίκηση αναγνωρίζει τη μεγάλη και 

σημαντική συνεισφορά του Σωματείου στις προσπάθειες προώθησης της φιλοσοφίας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η σχέση μεταξύ τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

το ελάχιστο ως σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας.

Μετά την απόφαση εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και αφού 

ενημερώθηκε το στελεχιακό προσωπικό, ο Διευθυντής του Τμήματος Διασφάλισης 

ποιότητας ενημέρωσε αναλυτικά το Σωματείο για τις αρχές της νέας φιλοσοφίας, τον 

τρόπο με τον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί, τους στόχους που επιδιώκει, καθώς 

επίσης και τις θετικές επιδράσεις που πρόκειται να έχει στην εργασιακή ζωή -αλλά 

και γενικότερα- των εργαζόμενων της επιχείρησης. Επιπλέον ζήτησε επίσημα από το 

Σωματείο να συμμετέχει, να υποστηρίξει και να διαδώσει την νέα φιλοσοφία στο 

σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης το Σωματείο είναι πάντα ενήμερο για τις 

εξελίξεις της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσα από ομιλίες, συναντήσεις με το 

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς επίσης και μέσω ειδικών εντύπων της 

επιχείρησης που αναφέρονται στην ποιότητα.

Στάση του Σωματείου απέναντι στη φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για να εκτιμηθεί η στάση του Σωματείου των 

εργαζομένων απέναντι στην φιλοσοφία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι:

1. Η γνώμη του Σωματείου των εργαζομένων για την εφαρμογή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας στην επιχείρηση

2. Ο βαθμός εκδήλωσης επιθυμίας από την πλευρά του Σωματείου για συμμετοχή 

στις πρωτοβουλίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Το Σωματείο των εργαζομένων έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει, να κατανοήσει 

και να αξιολογήσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας πείστηκε ότι ευνοεί
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την καλή πορεία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, όχι μόνο αποδέχτηκε της 

εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αλλά θεωρεί ότι είναι αναγκαία, διότι 

εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας αφού ή επιχείρηση θα βελτιώνει συνεχώς τα 

επιχειρηματικά της αποτελέσματα. Επιπλέον θεωρεί ότι βελτιώνει την ικανοποίηση 

που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέσα από την εργασία τους.

Η άποψη του Προέδρου του Σωματείου είναι ότι η ποιότητα δεν αποτελεί θέμα 

της Διοίκησης, αλλά των εργαζόμενων της επιχείρησης. Με την συνεχή υποστήριξη 

της Διοίκησης, ξεκινάει από τους εργαζόμενους και βελτιώνεται από αυτούς. Κάτω 

από αυτό το σκεπτικό προωθεί την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

συμβάλλοντας στην ενημέρωση των εργαζόμενων γύρω από τα θέματα ποιότητας 

(quality awareness), καθώς επίσης τους βοηθάει να εμπιστευθούν και να 

υιοθετήσουν την φιλοσοφία αυτή στην καθημερινή τους εργασία.

Το Σωματείο εκδηλώνει έντονα επιθυμία συμμετοχής σε όλες τις πρωτοβουλίες 

του προγράμματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και υποστηρίζει θέματα που 

ευνοούν την καλή πορεία της επιχείρησης, καθώς επίσης και θέματα που 

αποσκοπούν στο μακροχρόνιο συμφέρον των εργαζομένων μέσα από την εφαρμογή 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Εμπλοκή του Σωματείου στη βελτίωση ποιότητας

Οι μεταβλητές που διερευνήθηκαν για να εκτιμηθεί η εμπλοκή του Σωματείου 

των εργαζομένων στην βελτίωση της ποιότητας είναι:

1. Ο ρόλος του στην εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην επιχείρηση

2. Ο ρόλος του στην συμμετοχή των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες βελτίωσης 

της ποιότητας

3. Η σχέση του με το Σωματείο της μητρικής εταιρείας και η επίδρασή του στην 

δημιουργία κουλτούρας ποιότητας

4. Η άποψη των εργαζομένων για το Σωματείο

Κατά το αρχικό στάδιο εισαγωγής του προγράμματος Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας το Σωματείο είχε κυρίως υποστηρικτικό ρόλο. Συμμετείχε εκφράζοντας
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την άποψη του για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων με τις οποίες θα έπρεπε να 

ενημερωθεί το προσωπικό και για τη διαδικασία προώθησης της φιλοσοφίας, 

συζητώντας με τον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας.

Καθώς ήταν πλήρως ενημερωμένο, κατά τον σχεδίασμά της πολιτικής της 

εταιρείας για την συμμετοχή των εργαζομένων στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της 

ποιότητας προσέφερε σημαντική βοήθεια γνωστοποιώντας την στάση των 

εργαζομένων και αξιολογώντας την αποδοχή που θα έχουν διάφορα σχήματα 

συμμετοχής από τους εργαζόμενους.

Κατάφερε να πείσει τους εργαζόμενους, ότι μέσα από την ποιοτική παραγωγή θα 

έρθουν περισσότερες εργασίες, άρα εδραίωση των θέσεων και καλλίτερες αμοιβές, 

καθώς επίσης και καλλίτερη εργασιακή ζωή γενικότερα.

Διατηρώντας επικοινωνία με το Σωματείο εργαζομένων της μητρικής εταιρείας 

(SIEMENS A.G. Γερμανίας) και ανταλλάσσοντας απόψεις μέσα από διάφορες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις ποιότητας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

στους εργαζόμενους να ενστερνισθούν την φιλοσοφία ποιότητας και να την 

ενσωματώσουν στην οργανωσιακή τους κουλτούρα.

Επιπλέον συμμετέχει στην διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων, που 

ενδεχομένως προκύπτουν μεταξύ των εργαζόμενων, συζητώντας με τους άμεσους 

προϊσταμένους αλλά και με την Διοίκηση.

Μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπου δημιουργούνται 

ανοικτά κανάλια επικοινωνίας των εργαζομένων με τη Διοίκηση, οι εργαζόμενοι 

εξακολουθούν να θεωρούν ότι το Σωματείο τους αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά, 

το εμπιστεύονται και επηρεάζονται απ' αυτό. Στο Σωματείο εργαζομένων ανήκουν 

όλοι οι εργαζόμενοι εκτός από τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος ωστόσο καλείται και 

συμμετέχει σε κάθε γενική συνέλευση του Σωματείου.
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ΜΕΡΟΣ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας που αναλυτικά 

παρουσιάστηκαν στο τρίτο μέρος της εργασίας, η Σήμενς Τήλε βιομηχανική έχει 

υιοθετήσει και προσεγγίζει την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σε όλες 

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες μέσα από την προσπάθεια εκπλήρωσης των 

εννέα κριτηρίων του Ευρωπαϊκού μοντέλου EFQM, στοχεύοντας στην 

επιχειρηματική τελειότητα (Business Excellence) μέσω της πλήρης ικανοποίησης του 

πελάτη (εσωτερικού και εξωτερικού) αναμένοντας παράλληλα και την βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της.

Οι προσπάθειές της δεν περιορίζονται μόνο στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος μέσω βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, αλλά 

στοχεύουν στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου θα είναι δυνατή η μέγιστη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καθορίζει τον όρο ποιότητα με βάση 

τις απαιτήσεις του πελάτη, ή “την ικανότητα για χρήση” (‘fitness for use’). Οι 

εργαζόμενοι που δεν έχουν άμεση επαφή με τον εξωτερικό πελάτη ενθαρρύνονται και 

υποκινούνται μέσω ειδικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στο τμήμα παραγωγής (η 

κάθε ομάδα προμηθεύει το προϊόν στην επόμενη, η οποία κάνει παραλαβή και ελέγχει 

ένα δείγμα, το οποίο αν δεν πληροί τα πρότυπα ποιότητας επιστρέφεται, δηλαδή 

έχουμε σχέση πελάτη - προμηθευτή) να βλέπουν τους συναδέλφους τους σαν 

πελάτες, ώστε να συνδέονται τελικά μέσω μιας αλυσίδας, της σχέσης του εσωτερικού 

πελάτη, με τον τελικό εξωτερικό πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης προτρέπονται να είναι προσανατολισμένοι στον πελάτη (customer- 

driven), έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης του. 

Κατά συνέπεια όλοι οι εργαζόμενοι από το ανώτατο επίπεδο της Διοίκησης έως τον 

τελευταίο εργάτη έχουν αναπτύξει ένα αίσθημα δέσμευσης στην φιλοσοφία συνεχούς 

βελτίωσης και την έχουν αποδεχτεί σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής 

τους εργασίας. Έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή κουλτούρα ποιότητας που διέπει όλα τα 

μέλη της επιχείρησης. Σύμφωνα με την άποψη των εκπροσώπων των εργαζομένων 

φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι γενικά αποκομίσουν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους
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στο πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και από την σωστή εκτέλεση της εργασίας τους. 

Εδώ υπάρχει μια έννοια αμοιβαίας δέσμευσης, όπου η επιχείρηση μέσω της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ικανοποιεί τις ανάγκες του εργαζόμενου για 

ικανοποίησή του μέσα από την εργασία του και αυτοπραγμάτωση και σαν 

αντάλλαγμα εξασφαλίζει την δέσμευση του εργαζόμενου στους στόχους της.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της εκφράζει ότι 

η καλή πορεία της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των εργαζομένων 

της. Με το σκεπτικό αυτό η εκπαίδευση, η πολύ καλή ενημέρωση και η δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή του Προσωπικού στην 

βελτίωση της ποιότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον έχοντας 

υιοθετήσει επίπεδη οργάνωση (lean management), έχει καταφέρει να βελτιώσει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την εσωτερική επικοινωνία τόσο μεταξύ των εργαζομένων, όσο 

και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Με σκοπό την αποδέσμευση όλου του 

δυναμικού βελτίωσης που υπάρχει, το σύνολο του Προσωπικού έχει ενταχθεί σε μια 

σειρά από διάφορες δραστηριότητες όπως συστήματα προτάσεων βελτίωσης, ομάδες 

ποιότητας, ομάδες συνεχούς βελτίωσης, προγράμματα TOP και συντονιστικές 

ομάδες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η Σήμενς Τήλε Βιομηχανική αξιοποιεί 

και αναπτύσσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της, μέσα σε ένα εξαιρετικά υψηλής 

ποιότητας περιβάλλον που έχει δημιουργήσει και συνεχώς βελτιώνει. Η ποιότητα 

αναμφισβήτητα αποτελεί τον πυρήνα οργάνωσης της επιχείρησης.

Η Διοίκηση φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την συνεισφορά 

του Τμήματος Προσωπικού στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή της Διευθύντριας Προσωπικού στον 

Διευθυντικό κύκλο και την δυνατότητα να επηρεάζει την επιχειρησιακή στρατηγική 

της επιχείρησης μέσω της στενής συνεργασίας με τον Γενικό Διευθυντή και της 

πληροφόρησης που παρέχει σε θέματα διαχείρησης Προσωπικού, εργατικού δικαίου 

και νομοθεσίας. Τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού έχουν εκπαιδευτεί και 

γνωρίζουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης έχουν 

υιοθετήσει την έννοια του εσωτερικού πελάτη παρέχοντας υπηρεσίες στα στελέχη 

γραμμής και έχοντας ενεργό ανάμιξη στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας.
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Όσο αφορά το στρατηγικό ρόλο του Τμήματος Προσωπικού φαίνεται ότι παρέχει 

αναμφισβήτητα υψηλή συνεισφορά στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο, έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς επίσης παράλληλα υλοποιεί αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί από άλλους και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζει το ρόλο του 

“εσωτερικού εργολάβου” σε συνδυασμό με τον ρόλο του “διευκολυντή - 

συντονιστή”.

Όσο αφορά τις δραστηριότητες του Τμήματος Προσωπικού στις προσπάθειες για 

βελτίωση της ποιότητας φαίνεται ότι έχει διαδικασίες προγραμματισμού του 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης διαδικασίες προγραμματισμού της καριέρας των 

στελεχών, οι οποίες συνδέονται με ποιοτικά κριτήρια. Έχει μηχανισμούς που 

αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης (πολιτική της ανοικτής πόρτας) και εξασφαλίζουν 

καλές εργασιακές σχέσεις μέσα στην επιχείρηση. Η στρατολόγηση και επιλογή του 

Προσωπικού γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Η 

αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων, καθώς επίσης η αναγνώριση και 

ανταμοιβή των προσπαθειών τους για βελτίωση της ποιότητας γίνεται σε συνεργασία 

με το Τμήμα Παραγωγής. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων αποτελεί 

εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση για την επιτυχία 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και για τον λόγο αυτό τα θέματα εκπαίδευσης έχουν 

ανατεθεί σε ιδιαίτερο τμήμα, στο Τμήμα Οργάνωσης, Πληροφόρησης/Εσωτερικού 

ελέγχου (ΟΙ/REV). Για τα θέματα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων υπάρχει επίσης ειδικό τμήμα, το Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας.

Το τμήμα Προσωπικού φαίνεται να δίνει έμφαση στην εφαρμογή των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εσωτερική λειτουργία του. Μέσα σε ένα κλίμα 

ελεύθερης έκφρασης, ομαδικής εργασίας και εμπιστοσύνης, επιδιώκει ποιοτική 

απόδοση με συνεχή προσπάθεια για διεύρυνση της συνεισφοράς του στην βελτίωση 

της ποιότητας, παρέχοντας συνεχώς καλλίτερες υπηρεσίες προς τα υπόλοιπα 

Τμήματα. Ωστόσο δεν έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες διαδικασίες συστηματικής 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και του βαθμού 

ικανοποίησης των εσωτερικών του πελατών.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος του Τμήματος εξελίσσεται δυναμικά 

παράλληλα με τα διάφορα στάδια εξέλιξης της βελτίωσης της ποιότητας και φαίνεται 

να προσαρμόζει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να βοηθάει και να
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υποστηρίζει την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο, για ειδικά 

θέματα που αφορούν την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αυτή την στιγμή αναλαμβάνει 

την μεγαλύτερη ευθύνη το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας, διότι έχει ασχοληθεί 

εκτενέστερα και πιο λεπτομερειακά με αυτά, όμως έχει προγραμματιστεί στο άμεσο 

μέλλον να αναλάβει πλήρως το Τμήμα Προσωπικού τα θέματα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (και την ευθύνη εκπλήρωσης των αντίστοιχων κριτηρίων του EFQM) που 

σχετίζονται με δραστηριότητες Ανθρωπίνων Πόρων.

Η Διοίκηση της εταιρείας φαίνεται ότι αναγνωρίζει τη μεγάλη και σημαντική 

συνεισφορά του Σωματείου των εργαζομένων στις προσπάθειες προώθησης της 

φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Καλλιεργώντας μια σχέση άριστης 

συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης φροντίζει να ενημερώνει το Σωματείο για 

τις εξελίξεις της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Επίσης αξιοποιεί τις απόψεις του 

Σωματείου για να πετύχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις δραστηριότητες 

βελτίωσης της ποιότητας.

Το Σωματείο όχι μόνο αποδέχεται την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

άλλα προωθεί την φιλοσοφία της συμβάλλοντας στην ενημέρωση των εργαζομένων, 

καθώς επίσης τους βοηθάει να εμπιστευτούν και να υιοθετήσουν την φιλοσοφία αυτή 

στην καθημερινή τους εργασία. Ο ρόλος του Σωματείου μπορεί να χαρακτηριστεί 

υποστηρικτικός - συμβουλευτικός και δημιουργεί τις προϋποθέσεις στους 

εργαζόμενους να ενστερνισθούν την φιλοσοφία ποιότητας και να την ενσωματώσουν 

στην οργανωσιακή τους κουλτούρα.

Πραγματικά εκπλήσσει η έντονη συμμετοχή του Σωματείου της Σήμενς Τήλε 

Βιομηχανικής σε όλες τις πρωτοβουλίες του προγράμματος της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, με άμεση συμμετοχή του σε όλες τις επιτροπές που δημιουργούνται και 

υποστήριξη των θεμάτων που ευνοούν την καλή πορεία της επιχείρησης και 

παράλληλα την ικανοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι φαίνεται ότι εξακολουθούν 

να εμπιστεύονται το Σωματείο μέσα στο περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Γενικά φαίνεται ότι η φιλοσοφία της Σήμενς Τήλε Βιομηχανικής προσεγγίζει την 

ερευνητική μας υπόθεση, ότι δηλαδή όσο περισσότερη έμφαση δίνεται στη συνεχή 

βελτίωση ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η εμπλοκή του τμήματος 

Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων, του οποίου ο ρόλος διευρύνεται και αποκτά 

στρατηγικό χαρακτήρα για την επιχείρηση. Επίσης βαδίζοντας προς τη Διοίκηση
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Ολικής Ποιότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία η στρατηγική διοίκηση και αξιοποίηση 

του ανθρώπινου παράγοντα. Επιπλέον η εμπλοκή του Σωματείου σε περιβάλλον 

ποιότητας, έχει θετική επίδραση στην αποδοχή του προγράμματος ποιότητας, 

ιδιαίτερα κατά το στάδιο εισαγωγής του, από τους εργαζόμενους.

Ωστόσο, στα πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας πιστεύουμε ότι υπάρχει 

δυνατότητα για συνεχή βελτίωση και ιδιαίτερα για περαιτέρω διεύρυνση και 

ενδυνάμωση του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού, του οποίου η στρατηγική 

συμμετοχή σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σχετικά με τους Ανθρώπινους 

Πόρους και πολιτικής διοίκησης του Προσωπικού, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε 

περιβάλλον Διοίκησης Ολικής Ποιότητας λόγω της σημαντικότητας του ανθρώπινου 

παράγοντα στην επιτυχή εφαρμογή του.

Η Γενική Διεύθυνση έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η κατασκευή προϊόντων 

υψηλής ποιότητας δεν αποτελεί μόνο θέμα που απασχολεί τα τμήματα ποιότητας και 

παραγωγής, αλλά αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και φυσικά το Τμήμα Ανθρωπίνων 

Πόρων, λόγω της σημαντικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στην συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας, θα πρέπει να δρομολογήσει προς την κατεύθυνση αυτή 

διαδικασίες ώστε :

• Το Τμήμα Προσωπικού παράλληλα με την βοήθεια που προσφέρει στα 

υπόλοιπα τμήματα για την υποστήριξη, εφαρμογή και προώθηση της 

φιλοσοφίας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, να υλοποιήσει πλήρως και να 

εφαρμόσει τις αρχές της στις εσωτερικές του λειτουργίες.

• Να αναπτύξει μεθόδους μέτρησης και συστηματικής καταγραφής της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των υπηρεσιών του. Μέσα από τη 

συνεχή βελτίωση και την αξιολόγιση του βαθμού ικανοποίησης των υπολοίπων 

τμημάτων από τις υπηρεσίες που το Τμήμα παρέχει, θα πρέπει να αποτελεί 

πυρήνα και παράδειγμα προς μίμηση συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της 

κουλτούρας - φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

• Η θέση του Τμήματος Προσωπικού μέσα στην εταιρεία να αναβαθμιστεί 

αποκτώντας κυρίαρχο ρόλο στη διαχείρηση θεμάτων Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (και την την ευθύνη εκπλήρωσης των αντίστοιχων κριτηρίων του
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Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις - Προτάσεις

EFQM) που σχετίζονταν με δραστηριότητες Ανθρωπίνων Πόρων. Βασικό 

στοιχείο, το οποίο θα διευρύνει την συνεισφορά του Τμήματος στην 

προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι ο εμπλουτισμός του ρόλου 

του από ένα απλό τμήμα που δικαιολογεί την ύπαρξη του για να διεκπαιρεώνει 

απλά θέματα ρουτίνας προσωπικού, σε ένα τμήμα που θα έχει ενεργό 

συμμετοχή με βαρύτητα γνώμης σε συμβούλια στρατηγικής πολιτικής της 

επιχείρησης και σχεδιασμού πολιτικών διοίκησης προσωπικού.

Τα στελέχη του Τμήματος Προσωπικού προκειμένου να συνεισφέρουν 

πολύπλευρα στην λειτουργία του προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσα 

στην εταιρεία, θα πρέπει να εκπαιδευτούν περαιτέρω, ώστε να αποκτήσουν 

εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις λειτουργίες του Τμήματος που προάγουν την 

βελτίωση της ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό οι ειδικοί σε θέματα Ανθρωπίνων 

Πόρων θα αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να εμπλακούν και να 

χειριστούν πλήρως θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας της αρμοδιότητας τους. 

Επίσης θα ενθαρρύνουν τη Γενική Διεύθυνση, ώστε να προχωρήσει στην 

εξολοκλήρου ανάθεση των θεμάτων αυτών στο Τμήμα Προσωπικού.

Απαραίτητη είναι επίσης και η διεύρυνση εποικοδομητικής συνεργασίας με τα 

υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης πάνω σε θέματα επιλογής προσωπικού, 

εκπαίδευσης, ανάπτυξης, επικοινωνίας και συστημάτων αξιολόγισης - αμοιβής στα 

πλαίσια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

“ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”

Αναγνώστου Αντώνης 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999
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Στόχος της έρευνας - υπόθεση

Στόχος της έρευνας είναι:
α) Να εξετάσει το εύρος στο οποίο η ΣΗΜΕΝΣ ΤΗΛΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό οδεύοντας προς τη Διοίκηση της Ολικής 
Ποιότητας.

β) Να σκιαγραφήσει το ρόλο και να εκτιμήσει τη συνεισφορά του Τμήματος 
Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στην προσπάθεια της εταιρείας για Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας

γ) Να σκιαγραφήσει το ρόλο και να εκτιμήσει τον βαθμό εμπλοκής του Σωματείου 
των εργαζομένων της εταιρείας στο πρόγραμμα ποιότητας

Η θεωρητική υπόθεση μας είναι:

Όσο μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση ποιότητας, τόσο μεγαλύτερη 
αναμένεται να είναι η εμπλοκή του τμήματος Προσωπικού -Ανθρωπίνων Πόρων, του 
οποίου ο ρόλος διευρύνεται και αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα για την επιχείρηση. 
Επίσης οδεύοντας προς τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία η 
στρατηγική διοίκηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος αν και δεν 
υπάρχουν ξεκάθαρα ερευνητικά στοιχεία για τη συνεισφορά του Σωματείου σε 
περιβάλλον ποιότητας, ωστόσο διαφαίνεται ότι μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και συνεργασίας του Σωματείου με τη Διοίκηση, έχει θετική επίδραση στην αποδοχή 
του προγράμματος ποιότητας, ιδιαίτερα κατά το στάδιο εισαγωγής του, από τους 
εργαζόμενους.

Ως μέσο αξιολόγησης των προσπαθειών για την επίτευξη Ολικής Ποιότητας 
χρησιμοποιούνται τα 9 κριτήρια - αρχές, που αποτελούν το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
βραβείου Ποιότητας (EQA, European Quality Award), δεδομένου ότι η επιχείρηση 
στοχεύει στην απόκτηση του. Το βραβείο αυτό υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (EC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας (EFQM, European 
Foundation for Quality Management), και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ποιότητα (EOQ, European Organization for Quality) και αποτελεί τον οδικό χάρτη 
προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
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Τα 9 κριτήρια - αρχές βάση του μοντέλου EFQM είναι:
1. ΗΓΕΣΙΑ
Η συμπεριφορά των Διευθυντικών Στελεχών για την κατεύθυνση της Επιχείρησης 
προς την Ολική Ποιότητα. Πως το ανώτατο στέλεχος (Διευθύνων σύμβουλος) και τα 
άλλα διευθυντικά στελέχη εμπνέουν και κατευθύνουν την Ολική ποιότητα σαν 
βασική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας. Διοίκηση εργαζομένων, 
σχέσεις προϊσταμένων - υφισταμένων.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Περιλαμβάνονται οι αξίες, το όραμα και η στρατηγική της επιχείρησης και ο τρόπος 
με τον οποίο ο οργανισμός τους επιτυγχάνει. Πως ο οργανισμός ενσωματώνει την 
Ολική Ποιότητα στη διαδικασία προσδιορισμού, δημοσιοποίησης, υλοποίησης και 
αναθεώρησης της πολιτικής και της στρατηγικής του.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Πως η επιχείρηση απελευθερώνει το δυναμικό των ανθρώπων της για να 
βελτιστοποιήσει τις εργασίες της.

4. ΠΟΡΟΙ
Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η διαφύλαξη των πόρων της επιχείρησης. Πως η 
επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τη θέση της μέσω άριστης αξιοποίησης των πόρων 
της.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Η διαχείριση όλων των διαδικασιών που συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία στις 
υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης. Πως οι κύριες και οι δευτερεύουσες 
διαδικασίες της επιχείρησης προσδιορίζονται, αναθεωρούνται και βελτιώνονται 
συνεχώς για να εξασφαλίσουν συνεχή βελτίωση αποτελεσμάτων.

6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ποια είναι η αντίληψη των εξωτερικών πελατών (έμμεση ή άμεση) για τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Πως η επιχείρηση βελτιώνει την ικανοποίηση των 
πελατών.

7. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ποια είναι τα αισθήματα των στελεχών της εταιρείας για την εταιρεία τους. Μια 
προσέγγιση Ολικής Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων της 
επιχείρησης.

8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποια είναι η αντίληψη του κοινωνικού συνόλου για την επιχείρηση γενικά. Πως η 
επιχείρηση προσφέρει με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ποιότητα ζωής, φροντίδα 
για το περιβάλλον και διαφύλαξη των ενεργειακών πηγών. Η προσέγγιση της Ολικής 
Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες της κοινότητας μέσα στην 
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τι αποτελέσματα επιτυγχάνει η επιχείρηση σε σχέση με τον επιχειρησιακό της 
σχεδίασμά.
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Έτος ιδρύσεως :| ~

• Πόσο χρονικό διάστημα στεγάζεται η εταιρεία στις εγκαταστάσεις αυτές :

• Κύριο αντικείμενο εργασιών :

• Δευτερεύον αντικείμενο εργασιών (εάν υπάρχει):

• Αριθμός εργαζόμενων (ανθρώπινο δυναμικό) :
Εργατικό δυναμικό :

Στελέχη γραμμής :
Ανώτερα στελέχη : _________

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη :Ι

• Μέσος όρος ηλικίας εργαζόμενων :

• Μορφωτικό επίπεδο προσωπικού : ___
α) Απόφοιτοι Λυκείου %
β ) Απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών %
γ ) Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών %
δ ) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού %
ε) Κάτοχοι Διδακτορικού %

• Ποσοστό εργαζόμενων :
Ελλήνων :| 1 % Αλλοδαπών : %

• Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από :
Έλληνες :| 1 % Αλλοδαπούς %

Σε περίπτωση αλλοδαπής συμμετοχής, προσδιορίστε
Χώρες προέλευσης :
1.

Ποσοστό συμμετοχής : 
%

2. %

• Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που προέρχεται από 
Ιδιώτες :| ~[% Δημόσιο : %

• Συνολικός κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια δραχμές :

• Συνολικές επενδύσεις (εκατομμύρια δραχμές) σε :

Μηχανολογικό εξοπλισμό :
Κτιριακές εγκαταστάσεις
Κέντρο ανάπτυξης λογισμικού :
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Συνολικό μερίδιο αγοράς :
Στην Ελλάδα % Στο εξωτερικό :[ %

Υπάρχει Σωματείο εργαζομένων στην εταιρεία σας ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, ποιες κατηγορίες εργαζόμενων ανήκουν στο Σωματείο (Υπάλληλοι, 
στελεχιακό δυναμικό, ανώτερα στελέχη, ανώτατα στελέχη);

• Ποιες κατηγορίες συλλογικών συμβάσεων υφίστανται στην επιχείρηση σας ;
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Β. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ).

• Η εισαγωγή συστήματος βελτίωσης ποιότητας στην επιχείρηση σας είναι: 
EH Επιβολή από τη μητρική εταιρεία 
I I Ενθάρρυνση από τη μητρική εταιρεία
□ Δική σας πρωτοβουλία
□ Αλλο________________________________________________________________

• Για ποιον λόγο έγινε αυτή η εισαγωγή, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που 
επιδιώκει το πρόγραμμα ποιότητας ;

I I Μείωση κόστους
□ Βελτίωση παραγωγικότητας
□ Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών - πρακτικών εργασίας 
I I Απόκτηση - ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
I I Υποστήριξη αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας 
I I Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - υπηρεσιών 
I I Βελτίωση συνθηκών εργασίας

• Σε ποιο στάδιο - επίπεδο ποιότητας βρίσκεται η εταιρεία σας ;

• Ποια επιτεύγματα ποιότητας έχει επιτύχει η εταιρεία σας (Πιστοποιητικά, 
βραβεία, διακρίσεις κ.λ.π.);

• Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας σας όσο αφορά την ποιότητα και γιατί;

90
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας



Παράρτημα

• Το πρόγραμμα Ποιότητας που έχει υιοθετήσει η εταιρεία σας βασίζεται σε κάποιο
μοντέλο - φιλοσοφία ποιότητας :

□ efqm

□ BALDRIDGE
□ deming

□ j.m. juran

□ OAKLAND
□ SHIGEO SHINGO
□ PHILIP CROSBY
□ KAORU ISHIKAWA
□ DR GENICHI TAGUCHI
□ CLAUS MOELLER
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Γιατί ακολουθείτε το συγκεκριμένο μοντέλο ;
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2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ).
• Ποια είναι η φιλοσοφία της επιχείρησης σας σχετικά με τα παρακάτω θέματα και 

πως αυτή υλοποιείται;
• ΗΓΕΣΙΑ

(Η συμπεριφορά των Διευθυντικών Στελεχών για την κατεύθυνση της Επιχείρησης 
προς την Ολική Ποιότητα. Πως το ανώτατο στέλεχος, Διευθύνων σύμβουλος, και 
τα άλλα· διευθυντικά στελέχη εμπνέουν και κατευθύνουν την Ολική ποιότητα σαν 
βασική διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας. Διοίκηση εργαζομένων, 
σχέσεις προϊσταμένων - υφισταμένων).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Εμπλοκή της ηγεσίας
• Με ποιες διαδικασίες τα διευθυντικά στελέχη διασφαλίζουν τη δέσμευση της 

επιχείρησης στην Ολική Ποιότητα ;

• Με ποιους τρόπους ενισχύεται η υποβολή δημιουργικών ιδεών βελτίωσης 
ποιότητας από τους εργαζόμενους ;
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Σταθερό κλίμα ποιότητας
• Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η Διοίκηση της εταιρείας :

(I Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει καθορίσει ρητά και με σαφήνεια την πολιτική 
ποιότητας και δεσμεύεται για την υλοποίηση της

1 2 3 4 5

Προωθεί συμφωνία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας ως προς 
τους στόχους και τη μέτρηση της ποιότητας

1 2 3 4 5

Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους & 
υλικούς) για τη βελτίωση της ποιότητας

1 2 3 4 5

Έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες για επίλυση προβλημάτων 1 2 3 4 5

Έχει καθορίσει προθεσμίες για επίτευξη στόχων βελτίωσης 
ποιότητας

1 2 3 4 5

Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων ποιότητας 1 2 3 4 5

Έχει μηχανισμούς μέτρησης της βελτίωσης της ποιότητας 1 2 3 4 5

Έχει καθορίσει και υλοποιεί τρόπους ανταμοιβής και 
αναγνώρισης των εργαζομένων

1 2 3 4 5

Φροντίζει να έχει άμεση επαφή με τους πελάτες, με σκοπό 
τη διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησης τους

1 2 3 4 5
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• ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
(Περιλαμβάνονται οι αξίες, το όραμα και η στρατηγική της επιχείρησης και ο 
τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός τους επιτυγχάνει. Πως ο οργανισμός 
ενσωματώνει την Ολική Ποιότητα στη διαδικασία προσδιορισμού, 
δημοσιοποίησης, υλοποίησης και αναθεώρησης της πολιτικής και της στρατηγικής 
του).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Η πολιτική & στρατηγική της επιχείρησης βασίζονται στην Ολική Ποιότητα
• Ποιο είναι το όραμα (vision) της επιχείρησης σας ;

• Ποια είναι η αποστολή (mission) της επιχείρησης σας ;

• Με ποιους στόχους (objectives) επιτυγχάνεται η αποστολή αυτή ;
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• Που καθορίζονται τα παραπάνω (όραμα, αποστολή, στόχοι) και από ποιους ;
(Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γερμανία, ποιοι μετέχουν στην Διευθυντική ομάδα)

• Ποιες πηγές πληροφόρησης βοηθούν στον καθορισμό της πολιτικής και της 
στρατηγικής της επιχείρησης ;

I I Πελάτες & προμηθευτές 
I I Προσωπικό της εταιρείας 
I I Ανταγωνιστές 
I I Κοινωνικές τάσεις
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Ενσωματώνεται η στρατηγική ποιότητας στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
(business plan) της εταιρείας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Οργανωσιακή κουλτούρα
• Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα παρακάτω έχουν επιτευχθεί και χαρακτηρίζουν την 

οργανωσιακή κουλτούρα της εταιρείας ;
(Ι:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Ενθάρρυνση έκφρασης γνώμης και ιδεών 1 2 3 4 5

Ενθάρρυνση επίλυσης προβλημάτων 1 2 3 4 5

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 1 2 3 4 5

Εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του Προσωπικού 1 2 3 4 5

Αίσθημα υπευθυνότητας για την επίτευξη των στόχων και 
την επίλυση προβλημάτων

1 2 3 4 5

Αυτο-έλεγχος και αυτο-υποκίνηση εκ’ μέρους όλων των 
εργαζόμενων

1 2 3 4 5

Πρωταρχικής σημασίας ο πελάτης σε όλα τα θέματα 1 2 3 4 5

Εκτεταμένη χρήση ομάδων εργασίας για την επίλυση 
προβλημάτων και την προώθηση βελτιώσεων

1 2 3 4 5

Ανάδειξη των εργαζομένων που επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
έφεση στον εντοπισμό και στην επίλυση προβλημάτων

1 2 3 4 5

Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα 
κοινωνικής συνεισφοράς

1 2 3 4 5
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• Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείται προκειμένου να αλλάξετε την 
οργανωσιακή κουλτούρα, ώστε να διευκολυνθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της 
ποιότητας ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τις 3 επικρατέστερες μεθόδους, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Επιλογή ανθρώπων με αντιλήψεις, ικανότητες και εμπειρίες που εξυπηρετούν 
τους στόχους σας για ποιότητα

Π Μετακίνηση εργαζομένων σε καινούριες θέσεις με σκοπό να αποβάλουν παλιές 
συνήθειες

I I Παροχή εκπαίδευσης σε κατάλληλα μοντέλα Διοίκησης
I I Εκπαίδευση των εργαζομένων για την απόκτηση νέων ικανοτήτων, που 

επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στην εργασία 
□ Αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος, των πολιτικών και του στυλ Διοίκησης 

γενικότερα
I I Άλλο______________________________________________________________________

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
(Πως η επιχείρηση απελευθερώνει το δυναμικό των ανθρώπων της για να 
βελτιστοποιήσει τις εργασίες της).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :
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• Πως επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση στη διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναμικού

Σε ποια από τα παρακάτω δίνει έμφαση η πολιτική διοίκησης προσωπικού που 
εφαρμόζεται στην εταιρεία σας ;

Παρακαλώ σημειώστε μόνο τις 5 επικρατέστερες πολιτικές, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 5: Τελευταία)

I I Βελτιώσεις στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 
I I Βελτιώσεις στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού 
I I Βελτιώσεις στην επικοινωνία 
I I Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
I I Αναγνώριση 
I I Ομαδική εργασία
I I Συμμετοχή των εργαζομένων (involvement) στη λήψη αποφάσεων 
I I Αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας 
I I Υψηλή εμπιστοσύνη 
I I Ευελιξία
I I Άλλο_____________________________________________________________________

Πως η επιχείρηση διατηρεί / αναπτύσσει σημαντικές ειδικότητες εργαζομένων 
μέσω της στρατολόγησης, της εκπαίδευσης και της εξέλιξης της καριέρας του 
προσωπικού της
• Ποιοι από τους παρακάτω έχουν σημαντικό ρόλο στο σχεδίασμά του 

εκπαιδευτικού προγράμματος στην εταιρεία σας;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τους 3 σημαντικότερους παράγοντες κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Διοίκηση (top management)
I I Τμήμα Προσωπικού - Ανθρώπινων Πόρων 
I I Στελέχη γραμμής (line management)
I I Εργαζόμενοι
I I Εξωτερικοί σύμβουλοι
I I Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
I I Άλλο_____________________________________________________________________

Πως οι στόχοι και η επιθυμητή απόδοση της επιχείρησης προσδιορίζονται και 
αναθεωρούνται συνεχώς σε συνεργασία με το προσωπικό
• Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη από τα διευθυντικά στελέχη κατά την 

πρόσληψη ή εξέλιξη του Προσωπικού τα παρακάτω ;
(1 Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Ικανότητες βελτίωσης της ποιότητας 1 2 3 4 5

Αποτελεσματικότητα στην ομαδική εργασία 1 2 3 4 5

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 1 2 3 4 5

Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών 1 2 3 4 5

Υπευθυνότητα και εκπλήρωση στόχων 1 2 3 4 5
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Πως ο οργανισμός προωθεί την εμπλοκή όλων των ανθρώπων του στην ποιότητα 
και τη συνεχή βελτίωση
• Ποιες μορφές άμεσης συμμετοχής των εργαζομένων εφαρμόζετε ;

Παρακαλώ σημειώστε μόνο τις 5 σημαντικότερες, κατά σειρά προτεραιότητας
(1: Πρώτη επιλογή - 5: Τελευταία)

I I Συστήματα υποβολής προτάσεων (suggestion schemes)
I I Κύκλοι ποιότητας (quality circles)
I I Ομάδες συνεργασίας (team working)
I I Ομάδες εκτέλεσης έργων (implementation teams)
I I Ομάδες βελτίωσης ποιότητας (quality improvement groups)
I I Ομάδες διορθωτικών ενεργειών (correction action teams)
EH Συστήματα διερεύνησης στάσεων Προσωπικού (attitude surveys)
EH Συναντήσεις μεταξύ των στελεχών διαφόρων τμημάτων 
I I Συμβούλια - Συνέδρια
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες 
προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλύονται διάφορα προβλήματα 
(διοικητικά και διαδικασιών παραγωγής);

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □
Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

• Υπάρχουν περιγραφές καθηκόντων ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □ 
Εάν ΝΑΙ, πόσο περιοριστικές ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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• ΠΟΡΟΙ
(Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η διαφύλαξη των πόρων της επιχείρησης. Πως η 
επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τη θέση της μέσω άριστης αξιοποίησης των πόρων
της).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Οικονομικοί πόροι
• Για ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες - ενέργειες μετράτε το κόστος ; 

Παρακαλ.ώ σημειώστε μόνο τις 3 πρώτες κατά σειρά προτεραιότητας, στις 
οποίες δίνει ιδιαίτερη έμφαση η εταιρεία σας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Σχεδιασμός προσπαθειών βελτίωσης ποιότητας 
I I Συσκέψεις για θέματα ποιότητας
I I Λειτουργία ομάδων εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων 
I I Εκπαίδευση για βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 
I I Σχεδιασμός και συντήρηση διαδικασιών 
I I Αξιολόγηση προμηθευτών 
I I Διόρθωση λαθών 
I I Εσωτερικός έλεγχος
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Με ποια κριτήρια γίνεται η κατανομή των οικονομικών πόρων στην επιχείρηση 
σας ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τα 3 βασικότερα για την εταιρεία σας, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Ικανοποίηση των μετόχων 
I I Αύξηση της παραγωγικότητας 
I I Καλλίτερες συνθήκες εργασίας 
I I Ικανοποίηση του πελάτη 
I I Συνεισφορά στην βελτίωση της Ποιότητας 
I I Ηθικές αξίες
I I Άλλο_____________________________________________________________________
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Πληροφόρηση
• Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η εταιρεία σας :

(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει διασφαλίσει και βελτιώσει την αξιοπιστία των 
τηρούμενων στοιχείων

1 2 3 4 5

Έχει διασφαλίσει και βελτιώσει την αξιοπιστία της 
πληροφόρησης

1 2 3 4 5

Έχει διασφαλίσει και βελτιώσει την δυνατότητα 
αξιοποίησης της πληροφορίας

1 2 3 4 5

Παρέχει στα στελέχη η δυνατότητα πρόσβασης στα 
τηρούμενα στοιχεία

1 2 3 4 5

Έχει υιοθετήσει μηχανισμούς αξιοποίησης της πληροφορίας 
από πελάτες και προμηθευτές

1 2 3 4 5

Έχει εισάγει μηχανισμούς ελέγχου και βελτιώνει συνεχώς 
την τεχνολογία της πληροφορικής και τη στρατηγική 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

1 2 3 4 5

Υλικά
• Με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση των πρώτων υλών και πηγών προμηθειών 

στην εταιρεία σας ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τα 3 βασικότερα για την εταιρεία σας, κατά σειρά 
προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Μείωση χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών
I I Αποφυγή χρήσης τοξικών ουσιών
I I Χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών
I I Ανακύκλωση άχρηστων υλικών
I I Προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες
I I Κανόνες ασφαλούς αποθήκευσης πρώτων υλών
I I Άλλο______________________________________________________________________

Εφαρμογές της τεχνολογίας 
• Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι η εταιρία σας :

(Ι:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει αναπτύξει πρωτοβουλία στην υιοθέτηση νέας 
τεχνολογίας

1 2 3 4 5

Έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία επωφελώς για να 
εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

1 2 3 4 5

Έχει διαδικασίες που συνδυάζουν την εισαγωγή νέας 
τεχνολογίας με τον προγραμματισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού

1 2 3 4 5

Έχει αναπτύξει μηχανισμούς αναπροσαρμογής
ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις

1 2 3 4 5
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• Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας επιβάλλεται από τη μητρική εταιρεία ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □
Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο ;

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
(Η διαχείριση όλων των διαδικασιών που συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία στις 
υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης. Πως οι κύριες και οι δευτερεύουσες 
διαδικασίες της επιχείρησης προσδιορίζονται, αναθεωρούνται και βελτιώνονται 
συνεχώς για να εξασφαλίσουν συνεχή βελτίωση αποτελεσμάτων).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Σχεδιασμός διαδικασιών
• Πως η εταιρεία σας σκέπτεται να βελτιώσει το σχεδίασμά διαδικασιών ;

Αξιολόγηση διαδικασιών
• Πως η εταιρεία σας σκέπτεται να βελτιώσει την αξιολόγηση της απόδοσης των 

διαδικασιών ;
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• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
(Ποια είναι η αντίληψη των εξωτερικών πελατών (έμμεση ή άμεση) για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Πως η επιχείρηση βελτιώνει την 
ικανοποίηση των πελατών).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Σχεδιασμός προϊόντων
• Με ποιο τρόπο σκέπτεστε να βελτιώσετε το σχεδίασμά των προϊόντων σας, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη ;

I I Ειδικές συζητήσεις με ομάδες πελατών (focus groups)
I I Άτυπες συζητήσεις με πελάτες 
EH Έρευνες αγοράς (market research)
I I Αποστολή ερωτηματολογίων στους πελάτες 
I I Υποβολή προτάσεων από πελάτες (suggestion plan)
EH Πληροφόρηση μέσω ανταγωνιστικής σύγκρισης (benchmarking)
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Εξυπηρέτηση των πελατών
• Με ποιο τρόπο σκέπτεστε να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών ;

I I Γνώση και αξιοποίηση των παραπόνων των πελατών
I I Ειδικές συναντήσεις με πελάτες για διερεύνηση και σωστό χειρισμό των 

παραπόνων
I I Συστηματική αντιμετώπιση ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών 
EH Συστηματικός έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
I I Εξασφάλιση αξιοπιστίας προϊόντων 
I I Έγκαιρη παράδοση 
I I Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
I I Υποστήριξη των πωλήσεων και οργανωμένη τεχνική υποστήριξη 
I I Καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες 
I I Ταχύτητα δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Μέτρηση - εκτίμηση ικανοποίησης πελατών
• Πως μετράτε, παρακολουθείτε και εκτιμάτε την ικανοποίηση των πελατών;

1 I Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με επιστροφές ή απορρίψεις παραγγελιών
□ Διακρίσεις και βραβεύσεις της εταιρείας και των προϊόντων της
I I Εξέταση της πολλαπλότητας συνεργασίας των πελατών με άλλους 

ανταγωνιστές (δηλαδή αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία σας)
□ Τήρηση στοιχείων και διερεύνηση των αιτιών διακοπής συνεργασίας 
I I Συστηματική καταγραφή του είδους και του αριθμού παραπόνων
□ Τήρηση στοιχείων σχετικών με τη σταθερότητα των πελατών (customer loyalty)
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Συνειδητοποίηση ανάγκης για εξυπηρέτηση πελατών
• Με ποιον τρόπο βελτιώνεται την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στην 

εξυπηρέτηση του πελάτη ;

• Ποια η επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας ;
(Ανά κατηγορία, θέματα εκπαίδευσης και συχνότητα εκπαίδευσης)
• Πριν την απόκτηση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9000 : 
Υπάλληλοι:

Στελέχη :

Ανώτερα στελέχη:

Ανώτατα στελέχη:

• Μετά την απόκτηση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9000: 
Υπάλληλοι:

Στελέχη :

Ανώτερα στελέχη:

Ανώτατα στελέχη:

« Στο άμεσο μέλλον : 
Υπάλληλοι:

Στελέχη :

Ανώτερα στελέχη:

Ανώτατα στελέχη:
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• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
(Ποια είναι τα αισθήματα των στελεχών της εταιρείας για την εταιρεία τους. Μια 
προσέγγιση Ολικής Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων 
της επιχείρησης).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Μέτρηση - εκτίμηση ικανοποίησης εργαζομένων
• Έχετε υιοθετήσει έμπρακτα την έννοια του “εσωτερικού πελάτη” στην εταιρεία 

σας ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα :
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Συσκέψεις - συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων με σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων μεταξύ των 
τμημάτων υπηρεσιών

1 2 3 4 5

Συνεργασιμότητα μεταξύ των τμημάτων και κυκλοφορία 
πληροφορίας

1 2 3 4 5

Ομαδοποίηση του Προσωπικού κατά κατηγορίες με σκοπό 
την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης και 
επιμόρφωσης

1 2 3 4 5

Προβολή των ατόμων με εξαιρετικές επιδόσεις 1 2 3 4 5

Αναγνώριση και απονομή ανταμοιβών στα διακρινόμενα 
άτομα

1 2 3 4 5

Προγραμματισμός και σχεδιασμός καριέρας στελεχών 1 2 3 4 5

Προστασία υγείας και ασφάλεια 1 2 3 4 5
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• Διεξάγεται συστηματικές μετρήσεις για τη διερεύνηση των στάσεων των 
εργαζομένων απέναντι στην εταιρεία σας και το εργασιακό τους περιβάλλον ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ,
α) Με ποιους τρόπους ;

β) Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία αυτή ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

• Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τα παρακάτω για τον έλεγχο της εργασιακής 
ικανοποίησης;

(1:Καθόλον>, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Συστηματική μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των 
απουσιών και ασθενειών του Προσωπικού

1 2 3 4 5

Συστηματική μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των 
εναλλαγών του Προσωπικού (παραιτήσεις)

1 2 3 4 5

Ευκολία στρατολόγησης νέων στελεχών 1 2 3 4 5

• Σε ποίο βαθμό νομίζετε ότι το Προσωπικό της εταιρείας σας ;
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει γνώση των αξιών, του οράματος, και της στρατηγικής 
της εταιρείας

1 2 3 4 5

Έχει γνώση των διαδικασιών Ολικής Ποιότητας 1 2 3 4 5

Εμπλέκεται στα προγράμματα Ολικής Ποιότητας 1 2 3 4 5

Οργανώνει το σύστημα Ολικής Ποιότητας 1 2 3 4 5
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• ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(Ποια είναι η αντίληψη του κοινωνικού συνόλου για την επιχείρηση γενικά. Πως η 
επιχείρηση προσφέρει με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ποιότητα ζωής, φροντίδα 
για το περιβάλλον και διαφύλαξη των ενεργειακών πηγών. Η προσέγγιση της 
Ολικής Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες της κοινότητας 
μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

• Ποια νομίζετε ότι είναι η κοινωνική προσφορά της εταιρεία σας ;

I I Φιλανθρωπίες
I I Παροχές υγείας στους εργαζόμενους
I I Συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις, βελτίωση ποιότητας ζωής 
I I Οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος
□ Βραβεύσεις και ενισχύσεις των προσπαθειών του κοινωνικού συνόλου 
I I Εμπλοκή της εταιρείας σε εκδηλώσεις της κοινότητας

• Με ποιο τρόπο εκφράζει την κοινωνική της ευθύνη η εταιρεία σας ;
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• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Τι αποτελέσματα επιτυγχάνει η επιχείρηση σε σχέση με τον επιχειρησιακό της 
σχεδίασμά).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :

Μέτρηση επιδόσεων
• Ποια από τα παρακάτω βασικά στοιχεία μέτρησης των επιδόσεων λαμβάνονται 

υπόψη, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία της 
εταιρείας ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τα 3 βασικότερα στοιχεία στα οποία δίνει έμφαση η 
εταιρεία σας, κατά σειρά προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I I Σχέση λειτουργικών εξόδων και προβλέψεων προς καθαρά κέρδη 
□' Ύ ψος πωλήσεων
□ Προστιθέμενη αξία προϊόντων
I I Σχέση καθαρών κερδών προς ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο πλέον 

αποθεματικών)
I I Ρευστότητα
EH Κέρδη γενικά για τους μετόχους
□ Κόστος διατήρησης πελατών μέσω βελτίωσης της ικανοποίησης τους 
I I Ποιότητα των συναλλαγών: σχέση ελαττωματικών προς το σύνολο
I I Άλλο______________________________________________________________________

Μέτρηση παραγωγικότητας
• Ποια από τα παρακάτω στοιχεία μέτρησης της παραγωγικότητας λαμβάνονται 

υπόψη ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τα 3 βασικότερα στοιχεία στα οποία δίνει έμφαση η 
εταιρεία σας, κατά σειρά προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

EH Το μερίδιο αγοράς
I I Οι απώλειες κάθε είδους
EH Τα λάθη ανά μονάδα παραγωγής
□ Το κόστος έλλειψης ποιότητας σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης
□ Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών
I I Άλλο______________________________________________________________________
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Γ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(ΠΟΣΟ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ TO HR ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (BUSINESS 
PLAN), ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)
• Ποια από τα παρακάτω ισχύουν σχετικά με τον Διευθυντή Προσωπικού στην 

εταιρεία σας ;
I I Επηρεάζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας συμμετέχοντας από την 

αρχή στο σχεδίασμά της 
Με ποιο τρόπο ;

I I Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
EH Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου
I I Συμμετέχει σε συμβούλια εργασιών

Σε ποια συμβούλια και με ποιον τρόπο ;

I I Συμμετέχει σε επιτροπές επιλογής Προσωπικού που αποτελούνται από ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη

I I Συμμετέχει σε υπηρεσιακά συμβούλια (κρίσεων, πειθαρχικά)
EH Συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή βελτίωσης Ποιότητας που αποτελείται 

από ανώτατα διευθυντικά στελέχη
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Συμμετέχει το τμήμα Προσωπικού στο στρατηγικό σχεδιασμό ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: ΕΞΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, με ποιους τρόπους ;
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• Εάν το Τμήμα Προσωπικού δεν συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδίασμά, για 
ποιους λόγους νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό ;

I I Μονομερής κατάρτιση και στενή εξειδίκευση σε θέματα διαδικασιών 
προσωπικού

I I Δυσκολία στην αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, του ανταγωνισμού και των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας 

Ο Ελλειψη ικανοτήτων σχεδιασμού και άσκησης ελέγχου
I I Δυσκολία της Διοίκησης να αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο και την συνεισφορά 

του Τμήματος Προσωπικού στην χάραξη στρατηγικής Ολικής Ποιότητας 
I I Αντίθεση μεταξύ στρατηγικής και πολιτικής Τμήματος Προσωπικού και 

φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας 
EH Δισταγμός στην ανάληψη ηγετικού ρόλου 
I I Περιορισμένη επιρροή λόγω θέσης στην διοικητική ιεραρχία 
□ Άλλο______________________________________________________________________

• Η λειτουργική ευθύνη της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και πολιτικών

β
ιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού εντοπίζεται:
Σε ένα κεντρικό τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 

I I Σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
I I Στη διοίκηση γραμμής (line management)
□ Άλλο______________________________________________________________________

• Σας παρακαλώ περιγράψτε την σύνθεση του τμήματος Προσωπικού - 
Ανθρωπίνων Πόρων, στην εταιρεία σας:

• Ποια είναι τα προσόντα των προϊσταμένων ;

• Ποια είναι η οργανωσιακή δομή του τμήματος Προσωπικού ;

• Ποιος ο αριθμός των εργαζόμενων στο τμήμα Προσωπικού |

• Ποια το μορφωτικό επίπεδο των εργαζόμενων στο τμήμα Προσωπικού ;
α) Απόφοιτοι Λυκείου %
β ) Απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών %
γ ) Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών %
δ) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού %
ε) Κάτοχοι Διδακτορικού %
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• Ποιες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση των ατόμων του τμήματος Προσωπικού πάνω σε θέματα 
ποιότητας;

ED Σεμινάρια 
I I Ημερίδες
EH Ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
□ Άλλο___________________________________________________________________

• Ποια τα θέματα για τα οποία είναι υπεύθυνοι;

• Ποιος είναι αυτός που εγκρίνει και παίρνει τις τελικές αποφάσεις για τα 
θέματα με τα οποία ασχολούνται οι υπεύθυνοι του τμήματος Προσωπικού - 
Ανθρωπίνων Πόρων ;

• Περιγράψτε συνοπτικά τη στρατηγική διοίκησης Προσωπικού που εφαρμόζει η 
εταιρεία σας :

• Η παραπάνω στρατηγική ευθυγραμμίζεται και ενσωματώνεται με την 
στρατηγική Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία σας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, με ποιον τρόπο ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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• Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι το Τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων στην 
επιχείρηση σας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά ;

(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη 1 2 3 4 5

Κατάρτιση πολιτικής Προσωπικού με μακροχρόνια 
προοπτική, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας

1 2 3 4 5

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη στα 
στελέχη γραμμής

1 2 3 4 5

Ενεργό ανάμιξη στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της 
ποιότητας

1 2 3 4 5

Διαμόρφωση οργανωσιακών δομών, που βοηθούν και 
υποστηρίζουν την Ολική Ποιότητα

1 2 3 4 5

Προσαρμογή της δομής και του τρόπου λειτουργίας του 
στις απαιτήσεις Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

Ουσιαστική συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων 
Προσωπικού που επηρεάζουν την ποιότητα της εργασιακής 
ζωής

1 2 3 4 5

Ενεργό συμμετοχή στην επικοινωνία και τη διάδοση των 
αρχών και της φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

Δημιουργία ομάδων και ανάπτυξη ικανότητας και 
φιλοσοφίας ομαδικής εργασίας

1 2 3 4 5

Διαμόρφωση στάσεων και ενθάρρυνση εργαζόμενων να 
αναλάβουν υπεύθυνα την διασφάλιση της ποιότητας των 
διαδικασιών και την συνεχή βελτίωση αυτών

1 2 3 4 5

Οργάνωση και προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης 
διοίκησης με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

Σύνδεση της λειτουργίας της Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων με την επιχειρησιακή στρατηγική

1 2 3 4 5
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• Ποιος νομίζεται ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του Τμήματος Προσωπικού - 
Ανθρωπίνων Πόρων σε περιβάλλον ποιότητας ;

• Έχει αυτό το ρόλο στην επιχείρηση σας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

113
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας



Παράρτημα

• Πως χαρακτηρίζεται το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρώπινων
Πόρων στην εταιρεία σας ;

I I Αποτελεί ενεργό μέλος της οργανωτικής επιτροπής βελτίωσης Ποιότητας. 
Κατέχει αναγνωρισμένη θέση και η προσφορά του στην βελτίωση ποιότητας 
είναι εμφανής σε ολόκληρη την επιχείρηση.

I I Συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Διευθυντή. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα 
στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και μελετάει τις διάφορες προτάσεις τους 
προτού συζητηθούν με τα υπόλοιπα μέλη της ανώτερης διευθυντικής ομάδας. 
Παρέχει αναμφισβήτητα υψηλή συνεισφορά στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο, η 
οποία όμως δεν είναι εμφανής στην υπόλοιπη επιχείρηση.

I IΗ συνεισφορά του είναι εμφανής σε ολόκληρη την επιχείρηση όσο αφορά τα 
θέματα λειτουργικού επιπέδου. Δημιουργεί σε συνεργασία με επιλεγμένες 
ομάδες εσωτερικών πελατών (συνεργατών), συστήματα μέτρησης της απόδοσης 
των υπηρεσιών του Προσωπικού.

Π Έχει συντονιστικό ρόλο προσφέροντας υποστήριξη στα στελέχη γραμμής σε 
θέματα προσανατολισμού στην βελτίωση ποιότητας, καθώς επίσης και σε 
διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αναλαμβάνει την 
επιμέλεια και έκδοση περιοδικών της εταιρείας που προωθούν τη φιλοσοφία 
Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης και το στυλ διοίκησης που υποστηρίζει τη 
βελτίωση Ποιότητας.

I 1'Ηχει απλώς συμβουλευτικό / επιτελικό ρόλο.

I I Άλλο______________________________________________________________________
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• Περιγράψτε το ρόλο του Τμήματος Προσωπικού στην επιχείρησή σας :

• Πριν την απόκτηση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9000 :

• Κατά τη διάρκεια απόκτησης πιστοποιητικού :

• Σήμερα :

• Στο μέλλον στα πλαίσια της πορείας σας προς Διοίκηση Ολικής Ποιότητας :
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• Σε ποιο βαθμό η Διοίκηση της εταιρεία σας :
(1:Κα0όλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει συνειδητοποιήσει την συνεισφορά του Τμήματος 
Ανθρωπίνων Πόρων στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

Έχει εξουσιοδοτήσει το τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων 
Πόρων να χειρίζεται θέματα προσωπικού, που σχετίζονται 
με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

Έχει εξουσιοδοτήσει το τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων 
Πόρων να διαμορφώνει πολιτικές διοίκησης προσωπικού, 
που σχετίζονται με την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

1 2 3 4 5

• Ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού διατίθεται για τις παρακάτω 
δραστηριότητες του Τμήματος Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων ;

α) Σχεδιασμό-Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων : 
γ) Bonus ποιότητας : 
δ) Προγράμματα ιδεών :
ε) Εκπαίδευση στελεχών του τμήματος Προσωπικού :

%
%
%
%
%

• Συμβουλεύεστε το τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, για ποια θέματα ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

• Ποιο στέλεχος του Τμήματος Προσωπικού είναι υπεύθυνο διαπραγμάτευσης με 
το Σωματείο εργαζομένων ;

• Σε ποια ιεραρχική βαθμίδα βρίσκεται ο Διευθυντής Προσωπικού και σε ποιον 
αναφέρεται (τίτλος θέσης άμεσου προϊσταμένου του);

116
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας



Παράρτημα

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

• Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι το Τμήμα Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων 
ανταποκρίνεται στα παρακάτω ;

• Προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει διαδικασίες πρόβλεψης των αναγκών της επιχείρησης 
για την επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων

1 2 3 4 5

Έχει διαδικασίες καταγραφής των ειδικοτήτων, των 
γνώσεων και των δυνατοτήτων του προσωπικού όλων των 
τμημάτων

1 2 3 4 5

Διερευνά τις συνθήκες της αγοράς εργασίας 1 2 3 4 5

• Στρατολόγηση & επιλογή προσωπικού για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει διαδικασίες για να εντοπίζει τις δεξιότητες για τη 
βελτίωση της ποιότητας, που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι 
προς πρόσληψη ή τοποθέτηση

1 2 3 4 5

Ελέγχει την συμβατότητα της νοοτροπίας των υποψηφίων 
με την κουλτούρα ποιότητας και τις γνώσεις τους για τις 
αρχές, την φιλοσοφία και τις τεχνικές της Δ. 0. Π

1 2 3 4 5

Εμπλέκει στη διαδικασία επιλογής τα μέλη του άμεσου 
περιβάλλοντος εργασίας των υποψηφίων

1 2 3 4 5

•Προγραμματισμός εξέλιξης καριέρας για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Βοηθά στο σχεδίασμά των προγραμμάτων διαδοχής 1 2 3 4 5

Έχει καθιερώσει κριτήρια προαγωγής που συνδέονται με 
τις πρωτοβουλίες ποιότητας και τα αποτελέσματά τους

1 2 3 4 5

Έχει καθιερώσει διαδικασίες για την εναλλαγή των 
εργαζομένων στα καθήκοντα διαφορετικών θέσεων

1 2 3 4 5

Καθοδηγεί και παρέχει ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας 
στα στελέχη

1 2 3 4 5
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• Εκπαίδευση & ανάπτυξη προσωπικού για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Σχεδιάζει και εκτελεί σεμινάρια ενημέρωσης, που δίνουν 
έμφαση στη σπουδαιότητα και τη φιλοσοφία της Δ. 0. Π. 
καθώς επίσης ενισχύουν τη δέσμευση και συμμετοχή των 
εργαζόμενων στη συνεχή βελτίωση ποιότητας

1 2 3 4 5

Σχεδιάζει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, ώστε να παρέχει στους εργαζόμενους τις 
απαραίτητες για τη βελτίωση ποιότητας γνώσεις και 
ικανότητες

1 2 3 4 5

Φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζόμενων μέσω 
της συμμετοχής τους σε ομαδικά σχήματα εντοπισμού 
προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων

1 2 3 4 5

Μεριμνά για την εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα 
μάνατζμεντ και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων

1 2 3 4 5

Μετρά την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και τα ανασχεδιάζει με βάση τις μετρήσεις

1 2 3 4 5

• Αξιολόγηση επίδοσης των εργαζομένων για βελτίωση ποιότητας
(1 Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει καθιερώσει κριτήρια αξιολόγησης που συνδέονται με 
την ποιότητα

1 2 3 4 5

Έχει προωθήσει την αξιολόγηση της ομαδικής απόδοσης 
παράλληλα με την ατομική

1 2 3 4 5

• Με ποια κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού ;

I I Ευελιξία 
□ Φιλικότητα
I I Αποδοτικότητα συναλλαγών 
I I Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες 
I I Παράλληλη προώθηση περισσοτέρων προϊόντων (cross - selling) 
I I Βελτίωση ποιότητας

Ποιος κάνει την αξιολόγηση :

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
118



Παράρτημα

• Αναγνώριση & ανταμοιβή προσωπικού για βελτίωση ποιότητας
• Έχει καθιερώσει συστήματα αμοιβών που ανταμείβουν κάθε εργαζόμενο για 

την ατομική του απόδοση που σχετίζεται με την ποιότητα ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, ποια είναι αυτά ;

(Ι:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει εισαγάγει νέα συστήματα αμοιβών, που ανταμείβουν 
για την ποιότητα των συντελεστών και των διαδικασιών 
βελτίωσης ποιότητας και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα

1 2 3 4 5

Έχει καθιερώσει ομαδικά συστήματα πρόσθετων αμοιβών 
σύμφωνα με την συνολική απόδοση της ομάδας

1 2 3 4 5

Έχει καθιερώσει ομαδικά συστήματα πρόσθετων αμοιβών 
σύμφωνα με την συνολική απόδοση του τμήματος

1 2 3 4 5

Έχει καθιερώσει ομαδικά συστήματα πρόσθετων αμοιβών 
σύμφωνα με την συνολική απόδοση της επιχείρησης

1 2 3 4 5

Έχει θεσπίσει ηθικές ανταμοιβές και αναγνώριση για 
θέματα ποιότητας

1 2 3 4 5

Έχει υιοθετήσει διαδικασίες που αναγνωρίζουν και 
ανταμείβουν την συνεισφορά του εργαζομένου στην 
απόδοση και βελτίωση της επιχείρησης και όχι την 
απόδοση του σε σχέση με τους ισόβαθμους συνεργάτες

1 2 3 4 5

Καταρτίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους αξιολογητές 
των εργαζομένων

1 2 3 4 5

Παρέχει ενημέρωση για όλα τα παραπάνω στους 
εργαζόμενους με ειδικές διαδικασίες

1 2 3 4 5

• Προστασία-υγιεινή-ασφάλεια εργαζομένων για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Διερευνά συστηματικά τις στάσεις των εργαζομένων και 
ερμηνεύει τα μηνύματα δυσαρέσκειας

1 2 3 4 5

Έχει εξασφαλίσει λειτουργικό και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον

1 2 3 4 5

Έχει διαδικασίες πληροφόρησης και ενημέρωσης των 
εργαζόμενων για κινδύνους που διατρέχουν και για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν

1 2 3 4 5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Περιβάλλον Ολικής Ποιότητας
119



Παράρτημα

• Έχει επιτροπή υγιεινής & ασφάλειας (Health & Safety) ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ,
α) Από ποιους αποτελείται;

β) Ποια θέματα την απασχόλησαν στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας ;

γ) Ποιο είναι το ποσοστό των θεμάτων που συζητήθηκαν με τη Διοίκηση και 
έγιναν δεκτά;

• Εργασιακές σχέσεις για βελτίωση ποιότητας
• Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και πως αυτά επιλύθηκαν ;

(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Ενημερώνει συστηματικά το Σωματείο για τις προσπάθειες 
βελτίωσης της ποιότητας

1 2 3 4 5

Έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Σωματείου στις 
σχετικές προσπάθειες

1 2 3 4 5

Έχει εξασφαλίσει καλό επίπεδο σχέσεων με τα 
συνδικαλιστικά στελέχη

1 2 3 4 5
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• Επικοινωνία για βελτίωση ποιότητας
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Έχει υιοθετήσει διαδικασίες που διατηρούν ανοικτές τις 
γραμμές αμφίδρομης επικοινωνίας και διακίνησης 
πληροφοριών για ποιότητα

1 2 3 4 5

Έχει μηχανισμούς που αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης, 
ώστε οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν αυθόρμητα με τη 
διεύθυνση για οδηγίες και συνεργασία

1 2 3 4 5

Εξασφαλίζει συστηματικά την ενημέρωση όλων των 
εργαζομένων για την πολιτική της εταιρείας στα θέματα 
Προσωπικού, καθώς επίσης τους πληροφορεί για τις 
επιτυχίες και τα προβλήματα της επιχείρησης

1 2 3 4 5

• Με ποιες μεθόδους ενισχύεχαι η επικοινωνία ;
Παρακαλώ σημειώστε μόνο τα 3 βασικότερα μεθόδους στις οποίες δίνει έμφαση 
η εταιρεία σας, κατά σειρά προτεραιότητας (1: Πρώτη επιλογή - 3: Τελευταία)

I Ι'Ολο το προσωπικό ενημερώνεται από τον άμεσο προϊστάμενο του σε τακτά 
χρονικά διαστήματα για θέματα όπως πολιτική της εταιρείας, απόδοση και 
προγραμματισμός στόχων

I I Διατίθεται καθημερινά συγκεκριμένος χρόνος από των χρόνο των διευθυντικών 
στελεχών για συζήτηση με τους υπαλλήλους 

I I Υπάρχει πρωτοβουλία από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών για 
αμφίδρομη επικοινωνία (από πάνω προς τα κάτω και το αντίθετο)

I I Υπάρχει αυθόρμητα επικοινωνία με τη διεύθυνση για οδηγίες και συνεργασία 
(πολιτική ανοικτής πόρτας)

I I Ενισχύεται η υποβολή δημιουργικών ιδεών από τους εργαζόμενους
□ Άλλο______________________________________________________________________

• Με ποιους τρόπους κοινοποιούνται η αποστολή, οι στόχοι, η στρατηγική και 
η πολιτική της εταιρείας στο προσωπικό της ;

I I Εγκύκλιοι 
I I Κανονισμός εργασίας
□Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. (annual report)
I I Υπηρεσιακά σημειώματα - επιστολές 
I I Ομιλίες
I I Συναντήσεις Προσωπικού εντός των Τμημάτων 
I I Συναντήσεις μεταξύ μελών διαφόρων Τμημάτων 
I I Συναντήσεις Προσωπικού με ανώτερα στελέχη 
I I Συναντήσεις Προσωπικού με τη Διοίκηση 
I I Πίνακες ανακοινώσεων 
I I Περιοδικό της επιχείρησης 
I I Ειδικά ενημερωτικά έντυπα (newsletters)
I I Αφίσες - πόστερ
I I Καθημερινή προφορική επικοινωνία
□ Άλλο
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Δ. Ο. Π.)

• Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω στην εσωτερική λειτουργία του τμήματος 
Προσωπικού - Ανθρωπίνων Πόρων ;

•Εκτέλεση ποιοτικής εργασίας με την πρώτη φορά
(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Η Διοίκηση απαιτεί υψηλή ποιοτική απόδοση του 
Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων

1 2 3 4 5

Τηρούνται συστηματικά στοιχεία παραγωγικότητας του 
Τμήματος

1 2 3 4 5

Παρέχονται χρηματικές ανταμοιβές στα μέλη του 
Τμήματος για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

1 2 3 4 5

Παρέχονται ηθικές ανταμοιβές στα μέλη του Τμήματος 
για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

1 2 3 4 5

Γίνεται συστηματική αναζήτηση των αιτιών χαμηλής 
ποιότητας

1 2 3 4 5

• Εστίαση στον εσωτερικό πελάτη (1 Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Συνειδητοποίηση των προσδοκιών των άλλων τμημάτων 
από το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων

1 2 3 4 5

Ισχυρός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των 
στελεχών γραμμής, συστηματική καταγραφή και 
υποστήριξη των αναγκών τους

1 2 3 4 5

Συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση του βαθμού 
ικανοποίησης των αναγκών των άλλων τμημάτων της 
εταιρείας από τις υπηρεσίες του Τμήματος Προσωπικού

1 2 3 4 5

• Στρατηγική, συνολική προσέγγιση βελτίωσης
(1 Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5εξαιρετικά)

Συνεχής προσαρμογή της δομής και των αρμοδιοτήτων του 
Τμήματος για την επίτευξη των στόχων ποιότητας

12 3 4 5

Συνεχής ανακαθορισμός του ρόλου του Τμήματος στα 
πλαίσια εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη

1 2 3 4 5
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• Συνεχής βελτίωση ως τρόπος ζωής (1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολί>, 5:εξαιρετικά)

Μέτρηση αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται προς τα υπόλοιπα τμήματα

1 2 3 4 5

Συνεχής αναζήτηση νέων υπηρεσιών για τη διεύρυνση της 
συνεισφοράς στην βελτίωση της ποιότητας

1 2 3 4 5

• Εμπιστοσύνη & ομαδική εργασία
• Ποια τα προβλήματα του Τμήματος Προσωπικού για ανταπόκριση στο 

περιβάλλον ποιότητας της επιχείρησης και πως αυτά επιλύθηκαν ;

(1:Καθόλου, 2:Λίγο, 3:Αρκετά, 4:Πολύ, 5:εξαιρετικά)

Συμμετοχή σε διαλειτουργικές ομάδες εργασίας (cross
functional project teams) για τον εντοπισμό και επίλυση 
προβλημάτων

1 2 3 4 5

Ενθάρρυνση για ελεύθερη έκφραση εντός του Τμήματος 1 2 3 4 5

Καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητας στα μέλη 
του Τμήματος για καλλίτερη εξυπηρέτηση του εσωτερικού 
πελάτη

1 2 3 4 5
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Δ. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΠΟΣΟ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

• Πως χαρακτηρίζεται τη συμμετοχή του Σωματείου εργαζομένων στις 
πρωτοβουλίες ποιότητας στην εταιρεία σας ;

□ Καμία συμμετοχή. Η διοίκηση σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα χωρίς 
καμία ανάμιξη αντιπροσώπων των εργαζομένων.

EH Ενημέρωση - πληροφόρηση. Η διοίκηση ενημερώνει τους αντιπροσώπους των 
εργαζομένων γραπτά ή πραγματοποιώντας συσκέψεις.

I I Συμβουλευτική. Δημιουργούνται επιτροπές όπου οι αντιπρόσωποι των 
εργαζόμενων δεν πληροφορούνται απλά από τη διοίκηση, αλλά παρουσιάζουν 
τις απόψεις τους και σε περίπτωση αντιθέσεων περιμένουν αιτιολόγηση από την 
πλευρά της διοίκησης.

EH Διαπραγματευτική. Δημιουργούνται επιτροπές διαπραγμάτευσης σε 
λειτουργικό επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο. Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων 
έχουν το δικαίωμα βέτο. Οι τελικές αποφάσεις απαιτούν την αμοιβαία 
συμφωνία και από τα δύο μέρη.

I I Άλλο

• Σε ποιες από τις παρακάτω επιτροπές - συμβούλια συμμετέχουν μέλη 
του Σωματείου ;

I I Οργανωτική επιτροπή βελτίωσης ποιότητας 
I I Επιτροπή αξιολόγησης - υλοποίησης προγραμμάτων ποιότητας
□ Επιτροπή σχεδιασμού διαδικασιών ποιότητας 
I I Επιτροπές αξιολόγησης - ανταμοιβής
I I Επιτροπή προώθησης - διατήρησης προγραμμάτων ποιότητας
□ Άλλο
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• Πως χαρακτηρίζετε τη σχέση ανάμεσα στη Διοίκηση καν το Σωματείο ;

I I Σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
I I Σχέση συνεργασίας 
EH Σχέση αντιπάλων

• Ποια η γνώμη της Διοίκησης για τη συνεισφορά του Σωματείου στην 
συμμετοχή των εργαζομένων στα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας ;

• Συναντά αντίσταση η Διοίκηση από την πλευρά του Σωματείου ;
ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, για ποια θέματα ;

• Η επικοινωνία της Διοίκησης με το Σωματείο γίνεται:

I I Καθημερινά 
I I Εβδομαδιαία 
□ Μηνιαία
I I Άλλο______________________________________________________________________

• Ενημερώθηκε το Σωματείο για την εισαγωγή του προγράμματος βελτίωσης 
ποιότητας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, με ποιους τρόπους ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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2. ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Δ. Ο. Π.
(ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ)

• Ποια είναι η γνώμη του Σωματείου εργαζομένων για την εφαρμογή Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας στην εταιρεία σας ;

I I Αποδέχεται την εφαρμογή Δ. Ο. Π., διότι θεωρεί ότι βελτιώνει την ικανοποίηση 
που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέσα από την εργασία τους

I I Θεωρεί ότι κλονίζει την επιρροή του Σωματείου, υποβαθμίζοντας την 
συλλογική αντιπροσώπευση, λόγω δημιουργίας απ' ευθείας καναλιών 
επικοινωνίας των εργαζομένων με τη Διοίκηση

EH Αδιαφορεί για το πρόγραμμα Δ. Ο. Π., διότι θεωρεί ότι είναι έξω από τις 
αρμοδιότητες του Σωματείου

I I Ανησυχεί για την επίδραση που θα έχει στα μέλη του Σωματείου

EH Θεωρεί ότι αυξάνει την υπευθυνότητα και την ένταση της προσπάθειας των 
εργαζομένων, χωρίς να προσφέρει καμία πρόσθετη αμοιβή

I I Άλλο______________________________________________________________________

• Ποια είναι η σχέση του τοπικού Σωματείου με το Σωματείο εργαζομένων της
μητρικής εταιρείας;

• Το Σωματείο εκδηλώνει επιθυμία συμμετοχής στις πρωτοβουλίες του 
προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, για ποια θέματα ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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3. ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ, ΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

• Κατά το αρχικό στάδιο εισαγωγής του προγράμματος ποιότητας στην εταιρεία 
σας, το Σωματείο εμπλέχτηκε στη διαδικασία ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, για ποια θέματα ;

Με ποιο τρόπο ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

• Κατά το σχεδιασμό της πολιτικής της εταιρείας για την συμμετοχή των 
εργαζομένων στις πρωτοβουλίες βελτίωσης ποιότητας συμμετέχει το Σωματείο 
στις αντίστοιχες επιτροπές ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, για ποια θέματα ;

Με ποιο τρόπο ;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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• Το Σωματείο προωθεί τη συμμετοχή των εργαζομένων στα προγράμματα 
βελτίωσης ποιότητας ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;

• Στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας, όπου δημιουργούνται ανοικτά κανάλια 
επικοινωνίας των εργαζομένων με την Διοίκηση, ποια είναι η θέση των 
εργαζόμενων απέναντι στο Σωματείο ;

I I Θεωρούν ότι το Σωματείο εξακολουθεί να του αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά

EH Προτιμούν να συμμετέχουν ενεργά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος 
εργασιακών θεμάτων και να επικοινωνούν προσωπικά

I I Άλλο______________________________________________________________________

Το Σωματείο συμμετέχει στην διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των 
εργαζομένων ;

ΝΑΙ: □ ΟΧΙ: □ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ: □

Εάν ΝΑΙ, με ποιο τρόπο;

Εάν ΟΧΙ, γιατί;
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