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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του
∆ιατµηµατικού

Προγράµµατος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

στη

∆ιοίκηση

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (MBA Executive) και σχετίζεται µε
την διερεύνηση και την παρουσίαση της διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO
9001:2000, στις εταιρείες ταχυµεταφορών στην Ελλάδα.
Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε δύο βασικά µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά το
θεωρητικό µέρος της εργασίας και το δεύτερο µέρος αφορά το ερευνητικό µέρος της
εργασίας.
Αναλυτικότερα, το πρώτο µέρος αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Τα πρώτα
τέσσερα κεφάλαια αναφέρονται στα εισαγωγικά στοιχεία ποιότητας, στην ποιότητα
των προϊόντων και υπηρεσιών, στο πρότυπο ISO 9000 : 2000 και στη σχέση του µε
την ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Κατόπιν, στα επόµενα τέσσερα κεφάλαια δίνονται
αρχικά ορισµένα εισαγωγικά στοιχεία για τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών και κατόπιν
γίνεται πιο λεπτοµερής ανάλυση, η οποία αφορά την παρουσίαση των κυριοτέρων
επιχειρήσεων της Ελληνικής αγοράς ταχυµεταφορών, την ανάλυση της προσφοράς
και της ζήτησης για της υπηρεσίες των ταχυµεταφορών, και της συνθήκες
ανταγωνισµού που διέπουν τον κλάδο.
Στο δεύτερο τµήµα, (κεφάλαια 9-10) γίνεται η παρουσίαση της έρευνας που
διενεργήθηκε στα πλαίσια της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και η οποία αφορούσε την
εφαρµογή του προτύπου ISO 9001 : 2000 στις ελληνικές εταιρείες ταχυµεταφορών
και εξάγονται συµπεράσµατα τα οποία αφορούν τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Για την υλοποίηση της έρευνας, διερευνήθηκε ποιες εταιρείες ταχυµεταφορών
διέθεταν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 και αφού συντάχθηκε το ερωτηµατολόγιο
διακινήθηκε τον Νοέµβριο του 2009, σε επτά εταιρείες του κλάδου.
Το κεντρικό συµπέρασµα της έρευνας, είναι πως η ανάπτυξη και πιστοποίηση
ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000, βελτιώνει σηµαντικά την
απόδοση των επιχειρήσεων, προωθεί την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε
ολόκληρη την επιχείρηση, προσφέρει σηµαντικά οφέλη τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και οδηγεί τις εταιρείες ένα βήµα πιο
κοντά στην ολική ποιότητα.
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ABSTRACT

This paper was accomplished in the context of a master on MBA executive in
the University of Macedonia and it is related to the examination and the presentation
of management quality, according to ISO 9000:2000 on Greek express delivery
services.
This paper is divided into two parts. The first part has to do with the
theoretical aspect and the second one with the research.
Analytically, the first part is divided into 8 parts. The first 4 parts are
concerned with the introduction of quality, quality in the context of products and
service, according to ISO 9000:2000 and its relation to Management of Total Quality.
Moreover, in the next four parts are given some introductory data about express
delivery services and then it is done an analysis of the presentation of the Greek
express delivery companies, the supply and demand on express delivery services and
the competition between them.
In the second part, (parts 9-10) it is shown the presentation of the inquiry,
which is concerned the implementation of ISO 9001 : 2000 on Greek express delivery
services and then we present the deductions of the research. So as to accomplish this
research, it is examined which companies have the ISO 9001:2000 certification. This
questionnaire was sent to seven companies.
We can conclude from the data analysis that the development and the
certification of a management quality system of ISO 9000, improves a company,
cultivate a culture of quality inside this company and gives advantages not only to the
inside but also to the outside environment of the company on the way to total quality.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1

Εισαγωγή
Η έµφαση στην ποιότητα από µέρους των επιχειρήσεων στην δεκαετία του

1980 ήλθε σαν αποτέλεσµα των σηµαντικών αλλαγών που συντελέσθηκαν στον
αριθµό των πελατών, τις ανάγκες και τις αγοραστικές επιλογές τους. Για να
µπορέσουν οι οργανισµοί να επιβιώσουν πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τις
δυναµικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην αγορά στην οποία απευθύνονται. Η
διεκδίκηση ενός µεριδίου της αγοράς είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας επιτυχίας
µίας επιχείρησης. Η σταδιακή απώλεια του µονοπωλίου των ΕΛ.ΤΑ. αποτελεί
ευκαιρία για είσοδο νέων επιχειρήσεων και διεκδίκηση µεριδίου της ταχυδροµικής
αγοράς. Η ουσιαστική κατανόηση της ποιότητας είναι καθοριστικός παράγοντας
για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά ο εθνικός και διεθνής ανταγωνισµός. Η
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι το
ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα

των

επιχειρήσεων

που

θέλουν

να

πρωταγωνιστήσουν στην αγορά των ταχυµεταφορών.
Η προσέγγιση της ποιότητας στην παρούσα έρευνα θα είναι όσον το δυνατόν
πιο επιστηµονικά προσαρµοσµένη στις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδροµικές
υπηρεσίες µε την ευρύτητα του όρου ή όπως θα διαµορφωθεί µετά την πλήρη
απελευθέρωσή

της.

Ουσιαστικά

προτείνεται

µια

στρατηγική

ποιότητας

προσαρµοσµένη στις σύγχρονες αντιλήψεις µιας οικονοµίας µε παγκόσµιο
χαρακτήρα, µε την κατανόηση ότι η ποιότητα θα πρέπει να στοχεύει στην
κατανόηση, ανταπόκριση και υπέρβαση των αναγκών και προσδοκιών του
πελάτη. Ακολουθώντας την στρατηγική της ποιότητας οι επιχειρήσεις του
κλάδου των ταχυµεταφορών θα συνεχίσουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες. (Καµπουρίδης , 2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).

8

1.2

Ορισµός της Ποιότητας
Η ποιότητα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως καθοριστικός παράγοντας

επιτυχίας ή αποτυχίας των προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Κατ’ επέκταση, τα
οικονοµικά αποτελέσµατα, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα όλων των
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως µεγέθους και τοµέα δραστηριότητας, καθορίζονται
σήµερα σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Έχει

αποκτήσει στρατηγική σηµασία, είναι βασικό

εργαλείο ανταγωνισµού και µπορεί να εξελιχθεί, κατά περίπτωση, σε µείζον
συγκριτικό πλεονέκτηµα ή αντίθετα σε πηγή σοβαρών προβληµάτων που µπορεί να
απειλήσουν και αυτήν ακόµη τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης.
Η ποιότητα είναι µια πολυσύνθετη έννοια. Ένας ευρύτατα αποδεκτός ορισµός
της ποιότητας είναι ο παρακάτω: “Ποιότητα είναι το να ανταποκρίνεσαι ή ακόµα και
να ξεπερνάς τις προσδοκίες του πελάτη”. Επίσης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο
ISO 8402 (1986) “Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών
ενός προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας που καθορίζουν την ικανότητα
ανταπόκρισης σε δηλωµένες ή εννοούµενες ανάγκες”. Η επιτυχηµένη εφαρµογή της
ποιότητας δεν αντιγράφεται εύκολα από τον ανταγωνισµό, αλλά αποτελεί την
προστιθέµενη αξία που αναζητά ο πελάτης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Η
σύγχρονη έννοια του προϊόντος δεν σηµαίνει πλέον το χειροπιαστό προϊόν ή
υπηρεσία αλλά το πακέτο µε δύο αναπόσπαστα στοιχεία:
Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξυπηρέτηση
Γιατί όµως η εφαρµογή της ποιότητας πρέπει να ενδιαφέρει µια επιχείρηση.
Θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία η απώλεια ενός
πελάτη όταν υπάρχουν δεκάδες άλλοι. Οι στατιστικές αναφέρουν ότι ο
ευχαριστηµένος πελάτης «επηρεάζει» µόνον άλλους 8, ενώ o
δυσαρεστηµένος «µολύνει» άλλους 22. Χρειάζονται λοιπόν τρεις ικανοποιηµένοι
πελάτες για να αντισταθµίσουν τις συνέπειες ενός δυσαρεστηµένου. Επιπλέον, η
διατήρηση ενός πελάτη στοιχίζει 5 φορές φθηνότερα από την απόκτηση ενός
καινούργιου και ο πελάτης συνήθως χάνεται για λόγους που έχουν σχέση µε την κακή
εξυπηρέτηση και την κακή ποιότητα. (Λουρής, 2008).
Με το πέρασµα του χρόνου έχουν αναπτυχθεί πολλές απόψεις, προσδιορισµού της
έννοιας της ποιότητας. Ερευνητές και άνθρωποι της πράξης από τον χώρο της
φιλοσοφίας, των οικονοµικών επιστηµών, του marketing, της παραγωγής έχουν
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συµβάλλει σηµαντικά στον προσδιορισµό της έννοιας: Ποιότητα. (Καµπουρίδης,
2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008).
Την ιδιαιτερότητα και τη διαφοροποίηση της ποιότητας σε κάθε εποχή, σε
κάθε Έθνος, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε άνθρωπο την είχε ήδη τονίσει ο Αριστοτέλης
2.500 χρόνια πριν λέγοντας :
‘’Οι άνθρωποι αποκτούν µια ιδιαίτερη ποιότητα, ενεργώντας σταθερά µε έναν
ιδιαίτερο τρόπο’’. (Βολοτόπουλος, 2001).
Ο ορισµός της ποιότητας εκτείνεται από την κάλυψη των υποχρεωτικών
προδιαγραφών που επιβάλλει η νοµοθεσία ενός κράτους ή µια οδηγία της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

π.χ.

χρόνος

παράδοσης

αλληλογραφίας,

έως

τον

προσανατολισµό σε κοινωνικές ανάγκες (π.χ. η λειτουργία ενός ταχυδροµικού
καταστήµατος). Σύµφωνα µε το λεξικό Webbster’s New World Dictionary, ποιότητα
είναι ένα φυσικό ή µη φυσικό χαρακτηριστικό, το οποίο συνιστά τη βασική φύση
ενός αντικειµένου ή είναι ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία του. (Καµπουρίδης, 2008;
ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).
Σύµφωνα µε τον ορισµό που περιέχεται στο πρότυπο ISO 9000 (TC 176/SC,
2005), “Ποιότητα είναι, ο βαθµός, στον οποίο ένα σύνολο χαρακτηριστικών, (που
περιλαµβάνονται µέσα σε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία) ικανοποιεί τις απαιτήσεις (των
πελατών)” - “Degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements”.
Ενώ σύµφωνα µε την Αµερικανική ένωση για την ποιότητα (American Society for
Quality): “Ποιότητα είναι, ένας υποκειµενικός όρος για τον οποίο κάθε άτοµο έχει
τον προσωπικό του ορισµό” - “A subjective term for which each person has his or her
own definition”.
“Στην τεχνική χρήση, η ποιότητα µπορεί να έχει δύο έννοιες: Τα
χαρακτηρίστηκα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που αφορούν τη δυνατότητα
του/τις να ικανοποιήσει εµφανείς ή µη εµφανείς ανάγκες (The characteristics of a
product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs) και ένα
προϊόν ή µια υπηρεσία χωρίς ατέλειες (A product or service free of deficiencies) ”.

Οι ειδικοί για την ποιότητα αναφέρουν:
Σύµφωνα µε τον Joseph M. Juran (American Society for Quality): “Ποιότητα είναι η
καταλληλότητα για χρήση” / “Η καταλληλότητα καθορίζεται από τους πελάτες” “Quality is fitness for use” / “Fitness is defined by the customer”. Ο Philip B. Crosby
αναφέρει: “Ποιότητα είναι η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές” - “Conformance to
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requirements”. (Crosby, 1979; American Society for Quality). Ο Peter Drucker (1985)
αναφέρει ότι : “Η ποιότητα σε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία δεν είναι αυτό που
προσθέτει ο προµηθευτής. Είναι αυτό που αντιλαµβάνεται ο πελάτης και είναι
πρόθυµος να πληρώσει” - “Quality in a product or service is not what the supplier
puts in. It is what the customer gets out and is willing to pay for”. Τέλος ο W.
Edwards Deming υποστηρίζει ότι είναι “η αποτελεσµατική παραγωγή της ποιότητας
που η αγορά προσδοκά” (Deming E., 1986) / “Τα κόστη χαµηλώνουν και η
παραγωγικότητα αυξάνεται καθώς η βελτίωση της ποιότητας πραγµατοποιείται τον
καλύτερο σχεδιασµό του µάνατζµεντ, των απαιτήσεων και τις βελτίωσης των
διαδικασιών” (Walton M.; Deming E., 1988) - “the efficient production of the quality
that the market expects” , and he linked quality and management: “Costs go down and
productivity goes up as improvement of quality is accomplished by better
management of design, engineering, testing and by improvement of processes”.
Ένας παγκοσµίως κοινός ορισµός της ποιότητας ακόµη δεν υπάρχει. Όλοι οι
ορισµοί της ποιότητας όµως έχουν ένα κοινό σηµείο, την ικανοποίηση των αναγκών
του πελάτη. Συνεπώς, προϋπόθεση της διαχείρισης της ποιότητας είναι η ανίχνευση
πιθανών αναγκών των δυνητικών πελατών. Ένας εµπειρικός ορισµός θα µπορούσε να
είναι: «η ποιότητα είναι αυτό που κάνει τον πελάτη να γυρίζει πίσω» (ΤυρέληΠαρασκευαΐδη, 2009).
Γενικά η ποιότητα είναι µια πολύπλοκη έννοια η οποία έχει εφαρµογή σε
πολλούς τοµείς. Στην επιστήµη του µάνατζµεντ εφαρµόζεται σε προϊόντα, υπηρεσίες
και στην ίδια την παραγωγή του µάνατζµεντ. Οι αγοραστές οπουδήποτε είτε
αγοράζουν αγαθά είτε υπηρεσίες επιθυµούν το προϊόν να είναι κατάλληλο για αυτούς,
τη στιγµή που το χρειάζονται. Εν ολίγοις, οι απαιτήσεις των πελατών είναι τρεις και
είναι ίδιες σε κάθε χώρο, ο πελάτης επιθυµεί την προδιαγεγραµµένη ποιότητα, στο
σωστό χρόνο στη σωστή τιµή, γνωστό επίσης και σαν τρίγωνο ποιότητας. Το πιο
σηµαντικό βέβαια είναι ο προµηθευτής να υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη
(Τυρέλη-Παρασκευαΐδη, 2009).
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1.3 Ποιότητα – Παραγωγικότητα
Σύµφωνα µε άρθρο του επιµελητηρίου Κυκλάδων (2007), η ποιότητα είναι
µια σύνθετη και συνεχής διαδικασία και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζεται τόσο
από τους επιχειρηµατίες όσο και από τους καταναλωτές. Ο ανταγωνισµός στην αγορά
και οι αυξηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών λειτουργούν ως κίνητρο για τις
επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόµενων
προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε επιχείρηση είναι δυνατό να εφαρµόζει τις δικές της
διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών που
προσφέρει. Εποµένως, η εφαρµογή των διαδικασιών αυτών αποσκοπεί στον
εσωτερικό έλεγχο και αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο επιχειρηµατικότητας
µέσω του οποίου βελτιώνονται τα προϊόντα, οι διαδικασίες και η εξυπηρέτηση του
πελάτη και τελικά αυξάνεται η παραγωγικότητα και η κερδοφορία της επιχείρησης.
Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις είναι αυτές που είναι αποφασισµένες να
επιτύχουν τα υψηλότερα πρότυπα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, µέσα από τη διαρκή
παρακολούθηση και την πρόβλεψη των προσδοκιών και των αντιλήψεων της
πελατείας τους.
Ο θεµελιώδης στόχος στον τοµέα των υπηρεσιών για την πρωτοκαθεδρία είναι
να έχουν ενθουσιασµένους πελάτες. Αυτό όµως δεν είναι και τόσο απλό. Απαιτεί
κατανόηση του τι θέλουν πραγµατικά οι πελάτες και αυτή η γνώση να είναι «κοινή
γνώση». ∆ηλαδή να είναι στο µυαλό όλων των ανθρώπων της επιχείρησης. Και
ακόµα, όλο το προσωπικό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το ρόλο του, στην παροχή
µιας ποιοτικής εξυπηρέτησης.
Η επιτυχία λοιπόν µιας επιχείρησης, στον αιώνα αυτό που χαρακτηρίζεται από
την παγκοσµιοποίηση και τον έντονο ανταγωνισµό εξαρτάται τελικά από τον τρόπο
που αντιµετωπίζει τους τοµείς της Παραγωγικότητας, της Ποιότητας και των
Ανθρωπίνων Σχέσεων. Οι τοµείς αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των στόχων
των επιχειρήσεων και ένα φυσικό µέρος στην καθηµερινότητα τόσο του Μάνατζµεντ
όσο και όλου του προσωπικού.
Με τον όρο παραγωγικότητα εννοούµε την επίτευξη των στόχων και των
αποτελεσµάτων µε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που έχει στην διάθεσή της
η επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων της. Οι διαθέσιµοι πόροι
είναι πάντα περιορισµένοι, είναι απαραίτητο λοιπόν να κατευθύνονται στα πιο
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καθοριστικά στοιχεία των διαφόρων διαδικασιών της επιχείρησης και να
αξιοποιούνται µε τον αποδοτικότερο τρόπο.
Όταν µιλάµε για ποιότητα εννοούµε την επιδίωξη όλων να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε διάφορα
είδη ποιότητας: την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, την ποιότητα των
διαφόρων τµηµάτων, την ποιότητα κάθε ατόµου και την ποιότητα της επιχείρησης.
Οι σχέσεις αφορούν στους ανθρώπους της επιχείρησης, στις µεταξύ τους
σχέσεις και στις σχέσεις µε τον κόσµο εκτός της επιχείρησης. Οι σχέσεις έχουν να
κάνουν µε τη νοοτροπία, την έµπνευση και την επικοινωνία της επιχείρησης. Μέσα
από τις σχέσεις δηµιουργείται το καλό κλίµα στην επιχείρηση, το πνεύµα
συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων και ένα περιβάλλον εξυπηρέτησης.
Οι τρεις αυτοί τοµείς επιτυχίας των επιχειρήσεων βρίσκονται σε
αλληλεξάρτηση. Η οποιαδήποτε αλλαγή σε έναν από τους τρεις τοµείς έχει άµεση ή
έµµεση επίδραση στους άλλους δύο. Εάν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις µεταξύ των
ανθρώπων της επιχείρησης δύσκολα µπορεί να επετεύχθη η υψηλή παραγωγικότητα
και φυσικά δεν µπορούν να διατηρηθούν καλές σχέσεις επί µακρόν, όταν τα
αποτελέσµατα της επιχείρησης δεν είναι τα επιθυµητά.
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επιτυγχάνεται µόνο όταν οι άνθρωποι
της επιχείρησης είναι αυτοδεσµευµένοι και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό
όµως προϋποθέτει καλές εσωτερικές σχέσεις. Εάν ένας πελάτης δεν είναι
ικανοποιηµένος µε την ποιότητα της υπηρεσίας ή / και της εξυπηρέτησης που του
παρέχεται, αναµενόµενο είναι ότι θα απευθυνθεί σε άλλη επιχείρηση (ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ.,
2002).

13

1.4 Ο Ρόλος της Ποιότητας στην Ανταγωνιστικότητα
Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται κατά µεγάλο ποσοστό στην ικανότητα µείωσης του
κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας. Η ποιότητα συµβάλλει προς
αυτή την κατεύθυνση µε τους ακόλουθους τρόπους (Μπλάνας, 2003):
1. Με τη µείωση των επανακατεργασιών. Η µείωση του αριθµού των
ελαττωµατικών, αλλά και της έκτασης και της έντασης προβληµάτων σε αυτά,
µειώνει άµεσα το κόστος των απαιτούµενων επανακατεργασιών και κατά συνέπεια το
κόστος παραγωγής. Η µείωση των ελαττωµατικών συνεπάγεται και την αύξηση του
διατιθέµενου χρόνου χρήσης των συντελεστών παραγωγής και κατά συνέπεια της
παραγωγικότητας, που είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας.
2. Με την τεκµηρίωση των διαδικασιών. Οι ξεκάθαρες διαδικασίες µειώνουν τη
σύγχυση στις ανθρώπινες δραστηριότητες που τις διαχειρίζονται, µε αποτέλεσµα τη
µείωση των επικαλύψεων στα καθήκοντα των εργαζοµένων και κατά συνέπεια την
αύξηση της υπευθυνότητας και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού.
3. Με την αύξηση της δέσµευσης, της συµµετοχής και της γνώσης, που
αποτελούν τις τρεις βασικές αρχές της ∆ΟΠ. Οι τρεις αυτές αρχές συµβάλλουν στη
βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των συµµετεχόντων και έχουν σαν
συνέπεια την αύξηση της συνέργειας στην παραγωγική διαδικασία που έχει άµεση
σχέση µε την ανταγωνιστικότητα.
4. Με τη συνεχή βελτίωση και την επικέντρωση στον πελάτη, που οδηγούν στη
µείωση των χρόνων ανταπόκρισης στις ανάγκες και τις επιθυµίες των πελατών, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της προτίµησης των παραγόµενων προϊόντων και συνεπώς
την αύξηση της διείσδυσης στην αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές.
5. Με τη γνώση των εργαλείων και των µεθόδων, που οδηγεί στην αύξηση των
ικανοτήτων

του

ανθρώπινου

δυναµικού

να

προσαρµόζεται

ταχύτερα

και

αποτελεσµατικότερα στις αλλαγές. Αυτό συνεπάγεται τη µείωση των νεκρών χρόνων
και συνεπώς τη µείωση του κόστους παραγωγής, που είναι βασικό συστατικό της
ανταγωνιστικότητας.
6. Με τον αυτοέλεγχο, που συνεπάγεται η δέσµευση, η συµµετοχή και η γνώση όλων
των συµµετεχόντων, οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των ελέγχων και έτσι µειώνεται το
κόστος ελέγχου.
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1.5 Η Ποιότητα στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς
Από την έρευνα που κάνει κάθε χρόνο ο Οργανισµός ISO προκύπτουν ότι σε
όλο τον κόσµο από το 2001 έως 2007 είχαν εκδοθεί 776.608 πιστοποιητικά ISO
9001:2000 σε 161 χώρες όταν µέχρι το 2001 είχαν εκδοθεί 44.388 πιστοποιητικά άρα
µέσα σε πέντε χρόνια τα πιστοποιητικά αυξήθηκαν κατά περίπου 17 φορές. Για δε
πιστοποιητικά ISO 14001 (Περιβάλλον) έως το 2007 είχαν εκδοθεί σε όλο τον κόσµο
111.162 πιστοποιητικά σε 138 χώρες όταν µέχρι το 2001 είχαν εκδοθεί 36.464.

Οι πρώτες πέντε χώρες στον κόσµο µε τα περισσότερα πιστοποιητικά ISO 9001 είναι:
• Κίνα 143.823
• Ιταλία 98.028
• Ιαπωνία 53.771
• Ισπανία 47.445
• Αγγλία 45.612

Οι δε πέντε χώρες µε τα περισσότερα πιστοποιητικά ISO 14001 είναι:
• Ιαπωνία 23.446
• Κίνα 12.683
• Ισπανία 8.620
• Ιταλία 7.080
• Αγγλία 6.055

Εάν συγκρίνουµε ευρωπαϊκές χώρες του µεγέθους της Ελλάδας σε εκδοθέντα
πιστοποιητικά ISO 9001 µέχρι το 2007 εκεί φαίνεται πόσο υστερεί η Ελλάδα:
• Ελλάδα 3.255
• Τσεχία 12.743
• Αυστρία 3.368
• Πορτογαλία 5.820
• Ολλανδία 9.160
• Πολωνία 9.718
• Βέλγιο 4.810
• Ουγγαρία 15.464
• Ρουµανία 6.097
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Στα δε εκδοθέντα πιστοποιητικά ISO 14001 τα στοιχεία είναι το ίδιο δυσµενή για την
Ελλάδα:
• Ελλάδα 254
• Αυστρία 259
• ∆ανία 837
• Ουγγαρία 993
• Πολωνία 357
• Ρουµανία 375
• Νορβηγία 452

Από αυτά τα στοιχεία του Οργανισµού ISO µπορεί κανείς εύκολα να βγάλει
συµπεράσµατα για την υστέρηση στη διάδοση και την υιοθέτηση των Συστηµάτων
Ποιότητας στην Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι πρέπει σαν χώρα να δηµιουργήσουµε τις
προϋποθέσεις και τα κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι δηµοσίου είτε
ιδιωτικού συµφέροντος, ξεκινώντας κατ’ αρχήν από τις δηµόσιες επιχειρήσεις και
υπηρεσίες, ώστε να εγκαταστήσουν συνειδητά πλέον Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας, όσο γίνεται πιο γρήγορα για να καλύψουν την διαφορά που υπάρχει,
τουλάχιστον, από τις ιδίου µεγέθους ευρωπαϊκές χώρες.
Για να γίνει αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούν οι ∆οµές Ποιότητας που ήδη
υπάρχουν στην Ελλάδα, να γίνει ευρεία ενηµέρωση σε όλες τις επιχειρήσεις, µε
έκδοση ειδικών φυλλαδίων και ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Μια καλή
ευκαιρία είναι η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Ποιότητας κατά την διάρκεια της οποίας
µπορούν να οργανωθούν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα µε την πρωτοβουλία του
Υπουργείου Ανάπτυξης και να αναπτυχθούν τα οφέλη από την ανάπτυξη
Συστηµάτων Ποιότητας σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους. Να
διατεθούν ανταποδοτικά οι υλικοί πόροι (επιδοτήσεις) µε πραγµατικό έλεγχο από τα
κρατικά όργανα, ώστε πραγµατικά να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις και να
εγκαταστήσουν Συστήµατα Ποιότητας που να λειτουργούν και να βελτιώνουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα τους µε όφελος την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας. (Κοζάνης, 2008).
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1.6 Οι Τέσσερις Φάσεις του Κινήµατος της Ποιότητας
Την περίοδο πριν την βιοµηχανική επανάσταση, η Βιοµηχανική παραγωγή
στηριζόταν αποκλειστικά σε ανεξάρτητες οµάδες τεχνιτών που ήταν υπεύθυνοι τόσο
για την παραγωγή όσο και για µια πρωτόγονη µορφή ποιοτικού ελέγχου, την
Επιθεώρηση. Η Επιθεώρηση δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την απλή σύγκριση
των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις δεδοµένες πρωτογενείς µορφές
προδιαγραφών.
Μετά θα έρθει ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος ο οποίος θα εκτινάξει στα
ύψη τη βιοµηχανική παραγωγή πολεµικού υλικού και παράλληλα θα κάνει εµφανή
την αδυναµία της µεγάλης πλειοψηφίας των βιοµηχανιών να ελέγξουν την ποιότητα.
Έτσι ύστερα από σχετική έρευνα και µελέτη κάνει την εµφάνισή του στην
βιοµηχανική παραγωγή η πρώτη µορφή Ποιοτικού Ελέγχου. Αυτός είναι το πρώτο
σχετικά οργανωµένο σύστηµα ποιότητας που εµφανίζεται στην ουσιαστική του
µορφή στη δεκαετία του 1950.
Στη συνέχεια η ανάπτυξη της στατιστικής επιστήµης ήρθε να δώσει ένα πολύ
σηµαντικό εργαλείο στο υπάρχον σύστηµα ποιοτικού ελέγχου, βοηθώντας σηµαντικά
τόσο στον έλεγχο του κόστους παραγωγής όσο και στο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας
των τελικών προϊόντων. Με το σύστηµα αυτό και την κατάλληλη στελέχωση οι
βιοµηχανίες µπορούσαν να εγγυηθούν στους πελάτες τους ότι τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων που παρήγαγαν ήταν µέσα στις ανοχές που προέβλεπαν οι σχετικές
προδιαγραφές. Ο Έλεγχος Ποιότητας λοιπόν, είναι το σύνολο των λειτουργικών
τεχνικών διαδικασιών, που επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή
υπηρεσίας βάση συγκεκριµένων προδιαγραφών. Με αυτόν δηλαδή γίνεται
επιθεώρηση του προϊόντος µετά την παραγωγή και οι αντίστοιχες επανορθώσεις ή
διορθωτικές ενέργειες, αν διαπιστωθούν αστοχίες από το αρχικό σχέδιο ή
προδιαγραφή.
Η αδυναµία του ποιοτικού ελέγχου που έγκειται στο γεγονός ότι εντοπίζει
ελαττώµατα κατασκευής ή σχεδιασµού µετά την κατασκευή του προϊόντος, τότε
δηλαδή που το κόστος κατασκευής έχει ήδη καταβληθεί και η επανόρθωση είναι
πολύ δύσκολη, καθώς οι απαιτήσεις των πελατών που είχαν αρχίσει να αυξάνονται σε
εντυπωσιακούς ρυθµούς, οδήγησαν σε πρώτη φάση τους µεγάλους οργανισµούς στην
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υιοθέτηση και εγκαθίδρυση συστηµάτων ∆ιασφάλισης της Ποιότητας. Αυτά έχουν
την ικανότητα να εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή είναι ποιοτική και συνεπώς ο
πελάτης θα παραλάβει ακριβώς το προϊόν που προδιαγράφεται στις σχετικές
συµβάσεις.

∆ιασφάλιση

Ποιότητας

λοιπόν,

είναι

το

σύνολο

των

προγραµµατισθέντων ή συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι
απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία θα πληροί
ορισµένες προδιαγραφές.
Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω παρατηρούµε ότι κανένα από τα
συστήµατα που περιγράφτηκαν δεν υπόσχεται ποιοτικά προϊόντα µε ταυτόχρονη
µείωση του κόστους, πλήρη αξιοποίηση και ανάπτυξη του διαθέσιµου προσωπικού,
εφαρµογή καινοτοµιών, συνεχή βελτίωση και πλήρη συµµετοχή στην προσπάθεια
όλων των επιπέδων των εργαζοµένων. Τα στοιχεία που εκλείπουν από τα παραπάνω
συστήµατα αποτελούν το βασικό κορµό του Συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας που είναι το ποιο σύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό και εύκολα
ελεγχόµενο σύστηµα ποιότητας. Η έννοια της Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει την
ενεργό συµµετοχή όλου του προσωπικού του οργανισµού, σε µία αλυσίδα
διαδικασιών και ανθρώπων που απαρτίζεται από εσωτερικούς πελάτες και
προµηθευτές, µε µόνο στόχο την διατήρηση και ταυτόχρονα την βελτίωση του
επιπέδου ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. ∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας λοιπόν, είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και µεθόδων που
εφαρµόζονται από τον οργανισµό, µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την
ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) του
οργανισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος. (Τσιότρας, 2002).
Τα επίπεδα εξέλιξης των τεχνικών που υιοθετήθηκαν και εφαρµόστηκαν
διαχρονικά στην προσπάθεια ελέγχου της ποιότητας, παρουσιάζονται σχηµατικά στο
παρακάτω Σχήµα 1.1, (Τσιότρας, 2002):

Σχήµα 1.1: Τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Πελάτες, Προϊόντα και ∆ιαδικασίες
Πελάτης σύµφωνα µε τον Juran είναι ο καθένας που λαµβάνει ή επηρεάζεται
από ένα προϊόν ή µια διαδικασία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πελατών: Οι Εξωτερικοί
Πελάτες και οι Εσωτερικοί Πελάτες.
Εξωτερικοί πελάτες είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται από το προϊόν ή την
υπηρεσία. Συνήθως εξωτερικός πελάτης είναι ο αγοραστής και τελικός χρήστης ενός
προϊόντος. Πολλές φορές ο αγοραστής δεν ταυτίζεται µε τον τελικό χρήστη του
προϊόντος και ένα προϊόν θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες, τόσο των τελικών
χρηστών όσο και του αγοραστή. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η προµήθεια φορτηγών
για την διακίνηση των δεµάτων µιας ταχυδροµικής υπηρεσίας. Οι πελάτες της
αναµένουν το δέµα να είναι έγκαιρα στην πόρτα τους. Το προϊόν «φορτηγό», θα
πρέπει να λειτουργεί άψογα αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του
οδηγού για εύκολη και άνετη οδήγηση καθώς και το χαµηλό κόστος που επιθυµεί η
επιχείρηση. Με βάση το παραπάνω παράδειγµα η επέκταση της έννοιας εξωτερικός
πελάτης περιλαµβάνει το γενικότερο σύνολο των ανθρώπων δηλαδή την κοινωνία. Η
παραπάνω «κοινωνική» άποψη έχει ευρύτατα υιοθετηθεί από την Ιαπωνική
προσέγγιση της ποιότητας, µε την επέκτασή της στην οικογενειακή και προσωπική
βελτίωση (Καµπουρίδης, 2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).
Στους εξωτερικούς πελάτες είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των
εργαζοµένων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες δεν συναντούν ποτέ τον πελάτη ο οποίος
απολαµβάνει τις υπηρεσίες των ταχυδροµικών επιχειρήσεων. Λόγω αυτού του
γεγονότος διαµορφώνεται µία στάση εργαζοµένων που απλοποιηµένα διατυπώνεται
ως εξής:«Πολύ ενδιαφέροντα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την Ποιότητα, όµως
δεν αφορούν εµάς αλλά τους συναδέλφους της πρώτης γραµµής».
Η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για µία επιχείρηση διότι οι
εργαζόµενοι αγνοούν τις πραγµατικές ανάγκες των πελατών. Η ανατροπή της
αντίληψης αυτής επιτυγχάνεται µε την καθιέρωση του εσωτερικού πελάτη, του
ανθρώπου που εργάζεται δίπλα µας και η δουλειά του στηρίζεται στο
αποτέλεσµα της δικής µας δουλειάς. Εσωτερικοί πελάτες είναι οι συνάδελφοί µας
που µε οποιοδήποτε τρόπο η απόδοσή τους εξαρτάται από πληροφορίες ή προϊόντα
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για τα οποία είµαστε υπεύθυνοι. Π.χ. Το τµήµα της πληροφορικής έχει µόνο
εσωτερικούς πελάτες καθώς ουδέποτε συνεργάζεται ή έρχεται σε επαφή µε τους
εξωτερικούς πελάτες µιας ταχυδροµικής υπηρεσίας. Όλοι οι εργαζόµενοι όµως αυτής
είναι εσωτερικοί πελάτες του τµήµατος πληροφορικής καθώς η απόδοσή τους
εξαρτάται άµεσα και καθοριστικά από την ποιότητα των υπηρεσιών της διεύθυνσης
πληροφορικής (Καµπουρίδης, 2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).
Είναι γεγονός ότι είναι τροµερά δύσκολο, οι συνεργάτες που εργάζονται στον
ίδιο χώρο να δουν τον συνάδελφό τους µε την οπτική γωνία του εσωτερικού πελάτη.
Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν ένα εξ’ ίσου σηµαντικό ρόλο να παίξουν στην
βελτίωση της ποιότητας µιας ταχυδροµικής υπηρεσίας, αλλά πολλές φορές
αποτυγχάνουν να τον προσδιορίσουν επακριβώς διότι δεν συναντούν ποτέ τον
εξωτερικό πελάτη. Η ανάπτυξη της αµφίδροµης σχέσης προµηθευτή-πελάτη µεταξύ
των εργαζοµένων µιας ταχυδροµικής υπηρεσίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του
οικοδοµήµατος της πελατοκεντρικής αντίληψης. Η αποτυχία της κατανόησης και της
ενσωµάτωσης του εσωτερικού πελάτη µπορεί να καταστρέψει κάθε προσπάθεια
εφαρµογής της Πελατοκεντρικής στρατηγικής σε µια ταχυδροµική υπηρεσία.
(Καµπουρίδης, 2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).
Οι ευχαριστηµένοι εσωτερικοί πελάτες θα δουλέψουν δηµιουργικά για την
ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών και θα κτίσουν µια ανταγωνιστική επιχείρηση.
Η κατανόηση του ποιοι είναι οι πελάτες µας και ποιες είναι οι προσδοκίες τους είναι
θεµελιώδης για την επίτευξη ικανοποίησης του πελάτη. Η διάκριση µεταξύ του
εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ασαφής. Για
παράδειγµα οι άνθρωποι που εργάζονται στην αλυσίδα marketing για να διακινήσουν
το προϊόν ή την υπηρεσία (διανοµείς, πωλητές χοντρικής, πωλητές λιανικής, κ.ο.κ.)
είναι ταυτόχρονα εξωτερικοί και εσωτερικοί πελάτες. Άσχετα όµως µε την
ταξινόµηση στόχος της στρατηγικής της ποιότητας είναι η ικανοποίηση όλων
των πελατών. (Καµπουρίδης, 2008; ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008; Καµπουρίδης, 2001).

20

2.2 Ορισµός της Υπηρεσίας
Η λέξη υπηρεσία έχει πολλές έννοιες, οι οποίες κυµαίνονται από την
προσωπική υπηρεσία, ως την προσφορά µίας υπηρεσίας η οποία συνοδεύει ένα
προϊόν. Ο όρος µπορεί να είναι ακόµα ευρύτερος. Ένα µηχάνηµα, ή σχεδόν
οποιοδήποτε φυσικό προϊόν, µπορεί να µετατραπεί σε υπηρεσία σε έναν πελάτη εάν ο
πωλητής προσπαθήσει να προσαρµόσει κάποια λύση ώστε να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του πελάτη. Ένα µηχάνηµα εξακολουθεί να είναι ένα φυσικό αγαθό, αλλά ο
τρόπος εξυπηρέτησης του πελάτη µε ένα κατάλληλα σχεδιασµένο µηχάνηµα µπορεί
να θεωρηθεί ως υπηρεσία. Μεγάλος αριθµός εταιριών παραγωγής προϊόντων
τροποποίησαν το σχεδιασµό τους και άρχισαν να «µετατρέπονται» σε επιχειρήσεις
υπηρεσιών (π.χ. η ΙΒΜ σταµάτησε να κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής στους πελάτες της). Όσο
αναπτύσσεται µία οικονοµία τόσο αυξάνει η ζήτηση εξειδικευµένων υπηρεσιών, η
οποία οδηγεί της επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε πιο σύνθετες λύσεις στο
σχεδιασµό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Θα µπορούσαµε να ορίσουµε την υπηρεσία ως εξής: «Μια υπηρεσία είναι
µια διαδικασία που αποτελείται από µια σειρά άϋλων δραστηριοτήτων που
κανονικά, αλλά όχι απαραίτητα πάντα, πραγµατοποιούνται στις αλληλεπιδράσεις
µεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών και υπηρεσιών ή / και των φυσικών πόρων
ή των αγαθών ή/και των συστηµάτων του φορέα παροχής υπηρεσιών, οι οποίες
παρέχονται ως λύσεις στα προβλήµατα των πελατών». (Γκίνιου, ; Φακάζης, 2009).
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2.3 Χαρακτηριστικά των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών προσδιορίζονται µε βάση τη σύγκριση µε
τα φυσικά αγαθά – προϊόντα. Τα πρότυπα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι έννοιες
της διαχείρισης υπηρεσιών και το µάρκετινγκ, προκύπτουν από το χαρακτηριστικό
γεγονός ότι ο πελάτης είναι παρών ως ένα βαθµό στην όλη διαδικασία –η υπηρεσία
παράγεται και παραδίδεται σε αυτόν. Ο πελάτης συµµετέχει επίσης στη διαδικασία
και αντιλαµβάνεται τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται οι λειτουργικές διαδικασίες.
Ο πελάτης περιλαµβάνεται σε µια διαδικασία υπηρεσιών, που αλληλεπιδρά µε τα
συστήµατα και τις υποδοµές που παρέχονται και από την εκάστοτε ταχυδροµική
υπηρεσία. Σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις ο πελάτης, ως συν-παραγωγός, επηρεάζει
την πρόοδο της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
Οι

ταχυδροµικές

υπηρεσίες

προσδιορίζονται

από

τρία

βασικά

χαρακτηριστικά:
1.

Είναι διεργασίες που αποτελούνται από µια σειρά δραστηριοτήτων τις

οποίες εκτελεί ένα σύνολο εργαζοµένων. Με τον τρόπο αυτό συντίθεται η αξιακή
αλυσίδα των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
2.

Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, τουλάχιστον ως έναν ορισµένο βαθµό,

παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα.
3.

Ο πελάτης συµµετέχει ως συν-παραγωγός στη διαδικασία παραγωγής

ταχυδροµικών υπηρεσιών τουλάχιστον ως ένα ορισµένο βαθµό.
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι η
φύση των διεργασιών. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι σύνθετες διεργασίες για την
ολοκλήρωση των οποίων χρησιµοποιούνται:
α.

οι διαθέσιµοι πόροι της επιχείρησης – οι άνθρωποι, οι πληροφορίες, τα

συστήµατα και οι υποδοµές και
β.

οι άµεσες αλληλεπιδράσεις µε τον πελάτη. Ο πελάτης των

ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι µέρος της αναµενόµενης λύσης, καθώς συµµετέχει ο
ίδιος, τις περισσότερες φορές στη διαµόρφωση της.
Επειδή µια υπηρεσία δεν είναι ένα φυσικό προϊόν αλλά ολοκληρώνεται από
µια σειρά δραστηριοτήτων –τα οποία παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα –
είναι δύσκολο να ρυθµιστεί ο ποιοτικός έλεγχος που απαιτεί το µάρκετινγκ µε την
παραδοσιακή έννοια. ∆εδοµένου δε ότι δεν υπάρχει κανένας προπαρασκευστικός
έλεγχος για να διασφαλίσει την ποιότητα της ταχυδροµικής υπηρεσίας προτού
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διατεθεί στο κοινό. Φυσικά, οι καταστάσεις ποικίλλουν, ανάλογα µε ποιο είδος
υπηρεσίας εξετάζεται. Η υπηρεσία π.χ. ενός «κοµµωτή» προφανώς συνολικά
παράγεται όταν ο πελάτης είναι παρών και λαµβάνει την υπηρεσία. Κατά την
παράδοση της αλληλογραφίας, όµως µόνο ένα µέρος της διαδικασίας υπηρεσιών (ή
της διαδικασίας παραγωγής υπηρεσιών) είναι εµφανές από τον πελάτη (π.χ.
παραλαβή δέµατος), το µεγαλύτερό µέρος της διαδικασίας είναι αόρατο. Εντούτοις,
και στις δύο περιπτώσεις, το ορατό µέρος της διαδικασίας υπηρεσιών είναι αυτό που
επηρεάζει το µυαλό του πελάτη. Όσον αφορά το υπόλοιπο, µπορεί µόνο να δοκιµάσει
την έκβαση (π.χ. χρόνος παραλαβής του δέµατος) αλλά οι ορατές δραστηριότητες
είναι αυτές που αξιολογεί και αντιλαµβάνεται µε κάθε λεπτοµέρεια (συµπεριφορά
διανοµέα courier ή υπαλλήλου στο κατάστηµα της ταχυµεταφορικής επιχείρησης).
Ο πελάτης είναι όχι µόνο δέκτης της υπηρεσίας, αλλά συµµετέχει στη
διαδικασία υπηρεσιών ως πόρος παραγωγής. Ως εκ τούτου, ο πελάτης συν-δηµιουργεί
και παράγει από κοινού την υπηρεσία.
Εκτός από τα προαναφερόµενα τρία βασικά χαρακτηριστικά, άλλες
σηµαντικές πτυχές των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι:
1.

∆εν είναι δυνατό να διατηρηθούν υπηρεσίες µε την µορφή αποθέµατος

µε την ίδια µεθοδολογία, όπως τα αγαθά. Εάν ένα αεροπλάνο απογειώνεται
µισογεµάτο, τα κενά καθίσµατα δεν µπορούν να πωληθούν την επόµενη ηµέρα, έχουν
χαθεί. Με την ίδια λογική, αν το φορτηγό δεν παραλάβει ολόκληρη την
αλληλογραφία, το κόστος του δροµολογίου ανά ταχυδροµικό αντικείµενο έχει
εκτιναχτεί στα ύψη. Ο προγραµµατισµός χρήσης της µέγιστης ικανότητας των
διαθέσιµων πόρων της επιχείρησης είναι το κρισιµότερο ζήτηµα το οποίο πρέπει να
αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου .
2.

Η ασάφεια είναι το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µιας υπηρεσίας.

Εντούτοις, τα φυσικά αγαθά δεν είναι πάντα χειροπιαστά. Ένα κιλό ντοµάτες ή ένα
αυτοκίνητο µπορεί να γίνει αντιληπτό µε έναν υποκειµενικό και άυλο τρόπο. Ως εκ
τούτου, το χαρακτηριστικό της ασάφειας δεν διακρίνει τις υπηρεσίες από τα φυσικά
αγαθά τόσο σαφώς όσο δηλώνεται συνήθως στη βιβλιογραφία. Εντούτοις, οι
ταχυδροµικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από την ποικιλία των βαθµών ασάφειας.
3.

Οι υπηρεσίες δεν µπορούν να δοκιµαστούν προτού να αγοραστούν.

Κάποιος δεν µπορεί να κάνει ένα δοκιµαστικό ταξίδι σε µια νέα αερογραµµή ή να
δοκιµάσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο, πριν το αγοράσει. Ο πελάτης ενός δέµατος δεν
µπορεί να δοκιµάσει την υπηρεσία πριν την αγοράσει.
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4.

Μια υπηρεσία γίνεται αντιληπτή µε τρόπο υποκειµενικό. Όταν οι

ταχυδροµικές υπηρεσίες περιγράφονται από τους πελάτες, οι λέξεις που
χρησιµοποιούν είναι: “η εµπειρία”, “η εµπιστοσύνη”, “το αίσθηµα” και “η
ασφάλεια”. Αυτές οι εκφράσεις είναι ιδιαίτερα αφηρηµένες για τον χαρακτηρισµό
µιας υπηρεσίας. Η αιτία εντοπίζεται στην άυλη φύση των υπηρεσιών.
5.

Συχνά

προτείνεται

στις

επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών

να

χρησιµοποιούν συγκεκριµένα φυσικά στοιχεία, όπως οι πλαστικές κάρτες στις
τραπεζικές εργασίες και τα διάφορα είδη εγγράφων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Εντούτοις, κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη ότι η ασάφεια δεν είναι κάτι που
χαρακτηρίζει αποκλειστικά τις υπηρεσίες. Πολλά φυσικά αγαθά, όπως ένα γρήγορο
αυτοκίνητο ή ένα κινητό τηλέφωνο πολυτελείας, είναι εξίσου άυλα και αντιληπτά µε
έναν υποκειµενικό τρόπο από τους πελάτες.
6.

Τέλος, λόγω της συµµετοχής του προσωπικού και των πελατών στη

διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών, είναι συχνά δύσκολο να διατηρηθεί η
συνέπεια στη διαδικασία. Μια υπηρεσία προς έναν πελάτη δεν είναι ακριβώς η ίδια
µε τη “ίδια” υπηρεσία προς τον επόµενο πελάτη ή στο επόµενο ταχυδροµικό
κατάστηµα. Η αποστολή δεµάτων µέσω µιας ταχυδροµικής επιχείρησης διαφέρει
σηµαντικά από πελάτη σε πελάτη. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση διάθεσης
προϊόντων έχει προτυπωµένα τα στοιχεία του δικαιούχου και αρκεί η παραλαβή των
δεµάτων από τον πελάτη. Αντίθετα η αποστολή ενός δέµατος από την γιαγιά στον
εγγονό που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο είναι µία εξαιρετικά
χρονοβόρος διαδικασία για την υπάλληλο του ταχυδροµικού καταστήµατος. Η
κοινωνική σχέση στις δύο καταστάσεις είναι διαφορετική και ο πελάτης µπορεί να
ενεργήσει µε διαφορετικούς τρόπους. Η υπηρεσία την οποία λαµβάνει ένας πελάτης
µε τη χρησιµοποίηση του ATM µπορεί να διαφέρει από τη “ίδια” υπηρεσία που
λαµβάνεται από τον επόµενο πελάτη επειδή το δεύτερο πρόσωπο έχει πρόβληµα να
κατανοήσει τις οδηγίες της οθόνης που πρόσφατα βελτίωσε η τράπεζα. Η ασυνέπεια
στις διαδικασίες υπηρεσιών δηµιουργεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στη
διαχείριση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. (Γκίνιου, ; Φακάζης, 2009).
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2.4 Οι Στρατηγικές Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών
Οι στρατηγικές µάρκετινγκ των υπηρεσιών αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα από
τις στρατηγικές εκείνες που αφορούσαν τα φυσικά αγαθά. Στις γνωστές 4
προσεγγίσεις του Μάρκετινγκ για τα φυσικά προϊόντα, γνωστές σαν 4P (Place,
Product, Promotion, Price), προστέθηκαν 3 ακόµη P για την κάλυψη και των
υπηρεσιών και αυτές είναι People (Άνθρωποι), Physical Evidence (Φυσική παρουσία)
και Process (∆ιαδικασία).
Οι στρατηγικές που έχει να διαχειριστεί ένας οργανισµός παροχής υπηρεσιών
σήµερα είναι τρείς :
•

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ : Συχνά αντιµετωπίζεται το πρόβληµα για το πώς θα

υπάρξει

διαφοροποίηση

στην

κάθε

υπηρεσία.

Οι

πιο

γνωστοί

τρόποι

διαφοροποίησης είναι η τιµή, η προσφορά καινοτοµικών χαρακτηριστικών και
συµπληρωµατικών υπηρεσιών και αγαθών, η παράδοση µε ελκυστικούς και ειδικά
εκπαιδευµένους τρόπους και τέλος η εικόνα / παρουσία (το image δηλ.) µέσω
συµβόλων, φίρµας και ειδικής προβολής του παρόχου και της κάθε υπηρεσίας.
•

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ : Υπάρχουν 7 προσεγγίσεις για την αύξηση

παραγωγικότητας των υπηρεσιών : Ανάπτυξη δεξιότητας εργαζοµένων, Αύξηση
του αριθµού υπηρεσιών έναντι µερικής µείωσης της ποιότητας (π.χ ποιο πολλούς
ασθενείς µε λιγότερο χρόνο διάθεσης στον κάθε έναν), Βιοµηχανοποίηση της
υπηρεσίας µε αυτοµατοποίηση και τυποποίηση µέσω εξοπλισµού και σύγχρονων
µεθόδων, Μείωση ή απαρχαίωση της υπηρεσίας µε την αντικατάσταση της από
προϊοντική λύση, Σχεδίαση αποτελεσµατικής υπηρεσίας, η προβολή κινήτρων
στους πελάτες για αντικατάσταση του εργατικού δυναµικού τους, η ανάπτυξη και η
διάθεση της τεχνολογίας και της διαχείρισης της πληροφορίας απευθείας στους
πελάτες.
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µπορεί να

πετύχει και να κερδίσει όταν και µόνον όταν παρέχει υψηλότερης ποιότητας
υπηρεσίες από τους ανταγωνιστές της και όταν υπερκαλύπτει τις προσδοκίες των
πελατών, στην αγορά και στον κλάδο των υπηρεσιών που δραστηριοποιείται. Οι
προσδοκίες των πελατών σχηµατίζονται από την προηγούµενη τους εµπειρία, από
την επιρροή των άλλων (word of mouth) και από τις προσωπικές ανάγκες. Μετά
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την λήψη κάθε υπηρεσίας οι πελάτες συγκρίνουν συνήθως την προσδοκώµενη
έναντι της παρεχόµενης υπηρεσίας. Εάν αυτές συµφωνούν ή η παρεχόµενη είναι
µεγαλύτερη της αναµενόµενης τότε οι πελάτες θα ξαναχρησιµοποιήσουν τον ίδιο
πάροχο. (Κερµίτσης, 2005; Τόπα, 2009).

2.5 Ποιότητα Υπηρεσιών
Στις µέρες µας, οι καταναλωτές είναι πιο ενηµερωµένοι, πιο απαιτητικοί, και
αλλάζουν µε µεγαλύτερη ευκολία, (σε σχέση µε το παρελθόν) εµπορικά σήµατα,
(brands) και επιχειρήσεις εφόσον οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιηθούν στον
κατάλληλο χρόνο και στην επιθυµητή για αυτούς τιµή. Μεταξύ άλλων, η παράδοση
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θεωρείται ως παράγοντας ουσιαστικής στρατηγικής
σηµασίας για την επιτυχία και επιβίωση της επιχείρησης στο σηµερινό ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Η κατανόηση των προσδοκιών των πελατών αποτελεί προϋπόθεση για την
παράδοση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθώς η κατανόησή τους υποδηλώνει τα
πρότυπα απόδοσης που χρησιµοποιούν οι πελάτες για την αξιολόγηση της ποιότητας
των υπηρεσιών. (Andronikidis,; Georgiou,; Gotzamani, & Kamvysi, 2009).
Η ποιότητα υπηρεσιών είναι βασική των υπηρεσιών µάρκετινγκ γιατί το
ουσιώδες προϊόν είναι η εκτέλεση, καθώς αυτήν αγοράζει ο πελάτης (Berry,
Parasuraman, 1991). Μια επιχείρηση για να κερδίσει ένα µερίδιο αγοράς πρέπει να
φροντίσει να διατηρεί τους πελάτες της ικανοποιηµένους και να υλοποιεί
αποτελεσµατικές στρατηγικές µάρκετινγκ για να αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές
την υπηρεσία ως αξιόπιστη.
Παραδοσιακά, η ποιότητα υπηρεσιών έχει οριστεί ως η διαφορά µεταξύ των
προσδοκιών και των αντιλήψεων των πελατών για την παρεχόµενη υπηρεσία
(Grοnroos ,1984 ; Berry & Parasuraman ,1991). Οι τελευταίες έρευνες ορίζουν ότι η
αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπηρεσιών από τους πελάτες συµβάλλει στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Εποµένως, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
των υπηρεσιών µπορεί να προκύψει είτε από την προσφορά ανώτερης αξίας είτε από
τον «εκτοπισµό» των σηµαντικότερων ανταγωνιστών (Bharadwaj et al. ,1993).
Από βιβλιογραφική σκοπιά υπάρχουν πολλές διαστάσεις της ποιότητας
υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το ∆ιακριτό Πρότυπο Ποιότητας Υπηρεσιών τoυ
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Grönroos (http://www.degromoboy.com/cs/gronroos.htm) , η αντίληψη του πελάτη
για την ποιότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας δεν καθορίζεται µόνο από το επίπεδο της
τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας αλλά κυρίως από το χάσµα ανάµεσα στην
ποιότητα παροχής υπηρεσιών που προσδοκά και σε αυτήν που τελικά λαµβάνει ο
πελάτης. Η προσδοκώµενη ποιότητα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων , όπως
τα µηνύµατα της αγοράς µέσω του µάρκετινγκ (διαφήµιση, προώθηση πωλήσεων
κλπ) , η επικοινωνία µεταξύ των πελατών , οι προσωπικές ανάγκες και αξίες των
πελατών , οι προηγούµενες εµπειρίες τους , η εικόνα της εταιρείας και η άµεση
επαφή.

Η εµπειρική ποιότητα από την άλλη σχετίζεται περισσότερο µε την

επιχειρησιακή εικόνα η οποία αφορά την αντίληψη των πελατών για τους
προµηθευτές και βασίζεται πάνω στην τεχνική και λειτουργική ποιότητα, την τιµή ,
τους εξωτερικούς παράγοντες, τη φυσική τοποθεσία,

την εµφάνιση των

καταστηµάτων και τέλος τον ανταγωνισµό και την συµπεριφορά των υπαλλήλων της
επιχείρησης (Ghobadian et. al. 1994). Πιο συγκεκριµένα η τεχνική ποιότητα
αναφέρεται στο αποτέλεσµα της υπηρεσίας που λαµβάνει ο πελάτης ( στο «τι» ) , ενώ
η λειτουργική ποιότητα αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνει την
υπηρεσία ο πελάτης (στο «πως»), (Τυρέλη- Παρασκευαΐδη, 2009).
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Grönroos's Service Quality Model

Σχήµα 2.1: Πηγή : Grönroos (1984b, p. 40)

Ένα σηµαντικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών είναι το
“Servqual” που θα δούµε αναλυτικά παρακάτω.

2.6 Η Ποιότητα στις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες
Παραδοσιακά ο όρος «Ποιότητα Υπηρεσιών» χρησιµοποιείται µε δύο
τρόπους: Με προσανατολισµό στους ανθρώπους, αξίες, αντιλήψεις που σχετίζονται
µε την πρώτη γραµµή, τη διαπροσωπική σχέση µε τον πελάτη,(εξυπηρέτηση πελάτη).
Με προσανατολισµό στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αναφέρεται στα πρότυπα και τις
προδιαγραφές των προϊόντων και των διαδικασιών, (βελτίωση ποιότητας), (ΚΕΚ
ΕΛ.ΤΑ., 2004).
Έτσι µπορούµε να πούµε ότι: «Η Ποιότητα παροχής υπηρεσιών είναι το
αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης µεταξύ του πελάτη και του συστήµατος παροχής
υπηρεσίας» ή «Ο βαθµός εναρµόνισης / σύµπτωσης των προσδοκιών του πελάτη
προτού λάβει την υπηρεσία και της αντίληψης που σχηµατίζει για την υπηρεσία
αφότου την λάβει» (ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008).
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Η έννοια της Ποιότητας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αντικειµενικά και
κάθε εποχή της αποδίδει κάποια υποκειµενικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η Ποιότητα θα
µπορούσε να οριστεί µε τη φράση: «Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών
ενός προϊόντος ή µιας Υπηρεσίας που ικανοποιούν καθορισµένες ανάγκες».
Ειδικότερα, Ποιότητα στις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες σηµαίνει επίτευξη των
στόχων των παρεχόµενων υπηρεσιών καθηµερινά και συστηµατικά, µε το βέλτιστο
τρόπο χρησιµοποίησης των διαθέσιµων πόρων και µέσων:
1. προδιαγραφές υπηρεσιών είναι η επιθυµητή ταχύτητα διακίνησης των
ταχυδροµικών αντικειµένων από άκρο (την ταχυδρόµηση ενός δέµατος από
τον αποστολέα) σε άκρο (την τελική επίδοση του δέµατος στον παραλήπτη).
2. ο βέλτιστος τρόπος χρησιµοποίησης των πόρων απαιτεί αποτελεσµατικότητα
και επιχειρηµατική λογική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και διοίκησης µιας
Ταχυδροµικής Υπηρεσίας. (ΚΕΚ ΕΛ.ΤΑ., 2008).

2.7 Το µοντέλο SERVQUAL

Η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών µπορεί να µετρηθεί µε ένα σύνολο
αντικειµενικών δεικτών, όπως η αντοχή στο χρόνο, αριθµός ελαττωµάτων ή
ελαττωµατικών προϊόντων κτλ. Οι υπηρεσίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι στο
µίγµα marketing των επιχειρήσεων. Αυτό γιατί η ποιοτική υπηρεσία γίνεται
αντιληπτή καλύτερα όταν δεν υπάρχει παρά όταν υπάρχει. Η ποιότητα των
υπηρεσιών όµως είναι µια αφηρηµένη και αόριστη έννοια, διότι έχει τα εξής
µοναδικά χαρακτηριστικά: ασάφεια, ετερογένεια και µη δυνατότητα διάκρισης
ανάµεσα σε παραγωγή και κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, η εκτίµηση της ποιότητας
των υπηρεσιών µπορεί να βασιστεί στις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα
(Πατεράκη, 2005).
Έτσι στα µέσα της δεκαετίας του 1980 παρουσιάσθηκε το µοντέλο Servqual
για την ποιότητα των υπηρεσιών, από τους Parasuraman, Berry και Zeithaml, το
οποίο στηρίζεται στη θεωρία της διάψευσης των προσδοκιών. Σύµφωνα µε το
µοντέλο η ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει αν από τις προσδοκίες των
καταναλωτών, οι οποίες προσδιορίζονται από τις προσωπικές τους ανάγκες, από
προηγούµενη εµπειρία συναλλαγών µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, από την
επικοινωνία µε άλλους καταναλωτές, αφαιρεθεί η πραγµατική απόδοση της
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υπηρεσίας. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι είτε θετικό, αν οι προσδοκίες του
καταναλωτή υπερβαίνουν την τελική απόδοση που θα έχει η υπηρεσία, είτε αρνητική
αν οι προσδοκίες του καταναλωτή διαψευσθούν (Πατεράκη, 2005).
Το βασικότερο ίσως πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού είναι ότι η ποιότητα
προσδιορίζεται από τους ίδιους τους καταναλωτές (αντιλαµβανόµενη ποιότητα) και
όχι βάσει κάποιων προδιαγραφών (quality standards) που έχει θέσει η επιχείρηση.
Αυτή η πελατοκεντρική αντίληψη δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών να µετρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει
βασιζόµενη σε δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από τους ίδιους της τους πελάτες. Οι
πελάτες είναι αυτοί στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες, µε σκοπό την κάλυψη
των αναγκών τους, οπότε είναι οι µόνοι που µπορούν να καθορίσουν το επίπεδο
ποιότητας των υπηρεσιών. Τα επίπεδο της ποιότητας που καθορίζουν οι πελάτες
διαφέρει από την αντικειµενική ποιότητα αφού είναι µια µορφή στάσης του πελάτη η
οποία σχετίζεται αλλά δεν είναι ταυτόσηµη µε την ικανοποίηση του πελάτη. Η
ικανοποίηση περιλαµβάνει εκπλήρωση αναγκών, ευχαρίστηση (δυσαρέσκεια),
αλληλεπιδράσεις προσδοκιών και απόδοσης, εκτίµηση της αγοράς και της
κατανάλωσης, αξιολόγηση του οφέλους κατανάλωσης (Πατεράκη, 2005).
Έτσι η ποιότητα υπηρεσιών είναι µια στάση ή µια ολική αξιολόγηση της
παρεχόµενης υπηρεσίας. Η αντιλαµβανόµενη ποιότητα προκύπτει από τη σύγκριση
των προσδοκιών του πελάτη για τις υπηρεσίες που πρόκειται να λάβει µε τις
αντιλήψεις του για την απόδοση της εταιρείας που παρέχει τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες. Στην προκειµένη περίπτωση η προσδοκία αναφέρεται µε την έννοια της
επιθυµίας του πελάτη και όχι µε την έννοια της πρόβλεψης για το αποτέλεσµα της
συναλλαγής, όπως εµφανίζεται στη βιβλιογραφία της ικανοποίησης του πελάτη. Για
το λόγο αυτό, ενώ η ικανοποίηση και η ποιότητα των υπηρεσιών έχουν την ίδια δοµήδηλαδή και οι δύο έννοιες βασίζονται στη διάψευση των προσδοκιών - διαφέρουν
εννοιολογικά λόγω του διαφορετικού ορισµού των προσδοκιών του πελάτη.
(Πατεράκη, 2005).
Το εργαλείο SERVQUAL είναι µια µεθοδολογία που αρχικά είχε προτείνει δέκα
διαστάσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών (Τόπα, 2009, ΤυρέληΠαρασκευαΐδη, 2009):
•

Αξιοπιστία (reliability): Η ικανότητα να παρέχεται η υπηρεσία µε
συνέπεια και ακρίβεια.
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•

Ανταπόκριση (responsiveness): Η θέληση του προσωπικού για βοήθεια
των πελατών προκειµένου να τους παρασχεθεί η υπηρεσία.

•

Αρµοδιότητα / Ικανότητα (competence): Η κατοχή των απαραίτητων
δεξιοτήτων και γνώσεων από το προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας. Σχετίζεται άµεσα µε την τεχνική ποιότητα.

•

Πρόσβαση (access): Ευκολία προσέγγισης του χώρου παροχής της
υπηρεσίας.

•

Ευγένεια (courtesy): Σωστή συµπεριφορά του προσωπικού που έρχεται σε
επαφή µε τον πελάτη, επίδειξη σεβασµού, φιλικότητα, ευπρέπεια.

•

Επικοινωνία (communication): Η κατανόηση των πληροφοριών που
παρέχει το προσωπικό από τους πελάτες και αντίστοιχα η άµεση
κατανόηση του πελάτη από τον υπάλληλο.

•

Εµπιστοσύνη / Αφοσίωση (credibility): Εµπιστοσύνη του πελάτη στην
επιχείρηση. Σχετίζεται άµεσα µε την εταιρική εικόνα.

•

Ασφάλεια (security): Ελευθερία από κίνδυνο, ρίσκο, αµφιβολία,
προστασία του πελάτη.

•

Κατανόηση / Γνώση του Πελάτη (understanding or knowing the
customer): Η προσπάθεια να συλλέξουν πληροφορίες για τους πελάτες και
τις ανάγκες τους.

•

Απτή ∆ιάσταση / Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία (tangible): Εµφάνιση
φυσικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού, προσωπικού.

Επειδή ο αριθµός των παραπάνω διαστάσεων ήταν αρκετά µεγάλος, οι ίδιοι
ερευνητές

πρότειναν

λίγα χρόνια αργότερα

τις

ακόλουθες

πέντε

πιο

αντιπροσωπευτικές διαστάσεις για το εργαλείο µέτρησης της ποιότητας
υπηρεσιών SERVQUAL και οι οποίες είναι κατά σειρά σηµαντικότητας οι
ακόλουθες (Στειακάκης, 2004):
•

Αξιοπιστία (reliability): Η επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις τις προς τον
πελάτη και παρέχει την υπηρεσία µε ακρίβεια (όπως συµφωνήθηκε µε τον
πελάτη, χωρίς λάθη από την πρώτη φορά) και µε συνέπεια (στο χρόνο που
έχει συµφωνηθεί).

•

∆ιασφάλιση (assurance): Η συµπεριφορά των εργαζοµένων δηµιουργεί
αίσθηµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση. Οι
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εργαζόµενοι είναι πάντοτε ευγενικοί και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη.
•

Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία (tangibles): Οι εγκαταστάσεις, το σύνολο της
υλικοτεχνικής υποδοµής και του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από την
επιχείρηση, καθώς επίσης και η εµφάνιση των εργαζοµένων.

•

Εξατοµίκευση (empathy): Η επιχείρηση κατανοεί τα προβλήµατα του
πελάτη και παρέχει την υπηρεσία µε σκοπό το µέγιστο δυνατό όφελός του.
Αντιµετωπίζει µε εξατοµικευµένη προσοχή κάθε πελάτη και λειτουργεί
έχοντας βολικό για τον πελάτη ωράριο.

•

Ανταπόκριση (responsiveness): Οι εργαζόµενοι είναι πρόθυµοι να
εξυπηρετήσουν τους πελάτες και να ανταποκριθούν άµεσα στα αιτήµατά
τους. Τους ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση για το χρόνο εξυπηρέτησης
και την πιθανή ύπαρξη λάθους ή προβλήµατος που αφορά την υπηρεσία.

Στο µοντέλο Servqual υπάρχουν 5 Κενά (gaps),

η ανάλυση των οποίων

προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της µείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών. Τα 5
αυτά κενά (Gaps), σύµφωνα µε τους Zeithaml, Berry και Parasuraman (1985), είναι
τα εξής:
• Κενό 1: Είναι αποτέλεσµα της διαφοράς µεταξύ του τι περιµένουν οι πελάτες
και πως η ∆ιοίκηση αντιλαµβάνεται τις προσδοκίες αυτές. Ο πιο βασικός λόγος της
ύπαρξης αυτού του κενού είναι η µη ακριβής πληροφόρηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε
την αγορά (ή η έλλειψη δεδοµένων έρευνας αγοράς), που σχετίζονται µε τις
προσδοκίες των πελατών.
• Κενό 2: Είναι αποτέλεσµα της διαφοράς µεταξύ των προδιαγραφών ποιότητας
που έχει θέσει η ∆ιοίκηση για την παροχή υπηρεσιών και των προσδοκιών που έχουν
οι πελάτες για τις υπηρεσίες αυτές. Οι πιο βασικοί λόγοι της ύπαρξης αυτού του
κενού είναι τα λάθη στον προγραµµατισµό ποιότητας, η έλλειψη ξεκάθαρου
καθορισµού στόχων και η έλλειψη δέσµευσης της ∆ιοίκησης για την ποιότητα
υπηρεσιών που προσφέρει.
• Κενό 3: Είναι αποτέλεσµα της ασυµφωνίας µεταξύ των προδιαγραφών
ποιότητας που έχει θέσει η ∆ιοίκηση και της υπηρεσίας που παραδίδεται στους
πελάτες. Ο βασικός λόγος της ύπαρξης αυτού του κενού αφορά την ποιότητα του
ανθρωπίνου δυναµικού της επιχείρησης.
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• Κενό 4: Είναι αποτέλεσµα της ασυµφωνίας µεταξύ της υπηρεσίας που
παραδίνεται στους πελάτες και των µηνυµάτων και υποσχέσεων που δίνονται στους
πελάτες από την επιχείρηση σχετικά µε το τι να προσδοκούν από αυτή. Ο βασικός
λόγος της ύπαρξης αυτού του κενού αφορά την λανθασµένη επικοινωνία µεταξύ των
τµηµάτων της επιχείρησης (εσωτερική επικοινωνία), καθώς και την επικοινωνία της
επιχείρησης µε τον πελάτη (εξωτερική επικοινωνία).
• Κενό 5: Είναι αποτέλεσµα της διαφοράς µεταξύ των αντιλαµβανόµενων και
των προσδοκώµενων υπηρεσιών από τον πελάτη. Βασικοί λόγοι ύπαρξης αυτού του
κενού αφορούν ένα από τα τέσσερα προαναφερθέντα κενά ή τον συνδυασµό αυτών.
Παρακάτω στο σχήµα 2.2 παρουσιάζεται το µοντέλο Servqual µε τα πέντε
κενά.
Conceptual Model of Service Quality

Σχήµα 2.2: Πηγή: Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A., (1988), p.36.
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Όπως βλέπουµε στο παραπάνω σχήµα (Σχήµα 2.2.), το Gap 5 βρίσκεται πάνω
από την διαχωριστική γραµµή που οριοθετεί τον πελάτη από την επιχείρηση και
αφορά το πώς αντιλαµβάνεται την υπηρεσία που παρέλαβε ο πελάτης έναντι αυτής
που προσδοκά.
Εν αντιθέσει, τα Gap1 έως και Gap4, τα οποία βρίσκονται κάτω από την
διαχωριστική γραµµή, αφορούν την επιχείρηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
(Parasuraman, ; Zeithaml, ; Berry, 1988).
Ένα άλλο εργαλείο αξιολόγησης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών
δηµιουργήθηκε από τους Cronin and Taylor (1992), το λεγόµενο SERVPERF από τα
αρχικά λεκτικά των λέξεων “SERVice PERFormance”, δηλαδή της “Απόδοσης των
Υπηρεσιών”. Οι δύο ερευνητές θεώρησαν πώς η ποιότητα στις υπηρεσίες δεν πρέπει
να υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των πελατών, για την
υπηρεσία, και της πραγµατικής απόδοσης που λαµβάνουν από αυτήν, αλλά µόνο
µέσα από την πραγµατική απόδοση. Το µοντέλο SERVPERF, µετράει µόνο την
αντίληψη του πελάτη (και όχι τις προσδοκίες του), για τις υπηρεσίες που προσφέρει
µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προηγουµένως καταναλωθεί από
τον πελάτη (Cronin, ; Taylor, 1994).
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2.8 ∆ιαφορές Ποιότητας Παραγωγής Προϊόντος και Ποιότητας Παρεχόµενης
Υπηρεσίας
Υπάρχουν αναµφίβολα σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην παραγωγή των
προϊόντων και στις υπηρεσίες, αναφορικά µε το θέµα της ποιότητας. Οι διαφορές
αυτές έχουν άµεσο αντίκτυπο στο περιεχόµενο της διαχείρισης ποιότητας των
επιχειρήσεων. Οι κυριότερες διαφορές συνοψίζονται στα παρακάτω (Λυµπεριάδης,
2003, ; Φακάζης, 2005):
•

Αδυναµία διαχωρισµού παραγωγής και κατανάλωσης
Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνήθως η υπηρεσία δηµιουργείται και

καταναλώνεται την ίδια στιγµή. Η ορατότητα της διαδικασίας παραγωγής της
υπηρεσίας από τον καταναλωτή έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία απόκρυψης λαθών
ή ποιοτικών ανεπαρκειών.
•

Άϋλη φύση της υπηρεσίας
Οι περισσότερες υπηρεσίες είναι ουσιαστικά άϋλες. Το γεγονός αυτό καθιστά

δύσκολο για τον παραγωγό την περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας και για την
πελάτη την αντίληψη των πλήρων χαρακτηριστικών της. Ο καταναλωτής αδυνατεί να
δει, να νιώσει, να ακούσει ή να αγγίξει την υπηρεσία πριν αυτή παραλειφθεί. Για το
λόγο αυτό ο καταναλωτής συχνά αναζητά άλλα σηµάδια ποιότητας όπως την φήµη,
δυνατότητα πρόσβασης κλπ. Στον τοµέα των υπηρεσιών η επιρροή των άϋλων
στοιχείων στην τελική απόφαση αγοράς είναι πολύ ισχυρότερη από ότι τα υλικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερα
βαρύνουσα σηµασία που έχει για τις επιχειρήσεις παροχής το να παρέχουν τη σωστή
υπηρεσία µε την πρώτη φορά. Επιπλέον στις επιχειρήσεις υπηρεσιών το προσωπικό
και οι φυσικές εγκαταστάσεις επιτελούν τη διπλή λειτουργία της παραγωγής και του
µάρκετινγκ και αντιµετωπίζονται από το δυνητικό αγοραστή ως σηµάδια ποιότητας.
•

Άµεση κατανάλωση των υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες καταναλώνονται καθώς δηµιουργούνται και δεν µπορούν να

αποθηκευτούν για να καταναλωθούν αργότερα. Αυτό σηµαίνει ότι, σε αντίθεση µε τα
προϊόντα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στην περίπτωση αυτή ένας τελικός ποιοτικός
έλεγχος. Έτσι, η επιχείρηση παροχής υπηρεσίας απαιτείται να παράγει τη σωστή
υπηρεσία από την πρώτη φορά και κάθε φορά.
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•

Ετερογένεια των υπηρεσιών
Οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες του καταναλωτή µπορεί να

µεταβάλλονται κάθε φορά που χρησιµοποιεί την υπηρεσία. Η µεταβλητότητα µιας
υπηρεσίας µε διαχείριση χρόνου και από πελάτη σε πελάτη καθιστά πιο δύσκολη τη
διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας. Έτσι , οι επιχειρήσεις υπηρεσιών
βασίζονται

και

στην

οργανωτική

συνοχή,

στις

διαδικασίες

και

την

αποτελεσµατικότητα του προσωπικού τους να αντιλαµβάνεται τις απαιτήσεις του
καταναλωτή και να αντιδρά µε τον κατάλληλο τρόπο.

2.9 Προβλήµατα στη ∆ιαχείριση και στον Έλεγχο Ποιότητας Υπηρεσίας

Τα κυριότερα προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την προσπάθεια µιας
επιχείρησης για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας είναι τα εξής
(Λυµπεριάδης, 2003):
•

Τα περιστατικά εµφάνισης υπηρεσίας χαµηλής ποιότητας δεν γίνονται πάντα
αντιληπτά στην επιχείρηση. Μάλιστα, σύµφωνα µε έρευνες µόλις το 4% των
δυσαρεστηµένων πελατών από µια υπηρεσία παραπονιούνται προς την
επιχείρηση, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη πραγµατοποίηση απαραίτητων
ενεργειών για την αναγνώριση προβληµάτων ποιότητας.

•

Η συνολική αντίληψη ποιότητας του καταναλωτή επηρεάζεται από την εµπειρία
του στα διάφορα στάδια της διαδικασίας απόδοσης της υπηρεσίας, ενώ είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν προβλήµατα ποιότητας στα µεµονωµένα αυτά
στάδια.

•

Τα προβλήµατα χαµηλής ποιότητα υπηρεσίας απαιτούν συχνά µεγάλο χρονικό
διάστηµα για την επίλυσή τους. Αυτό συµβαίνει διότι η ποιότητα της υπηρεσίας
βασίζεται περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα παρά σε συστήµατα και
διαδικασίες και είναι πιο χρονοβόρο και δύσκολο να αλλάξουν οι αντιλήψεις , οι
συµπεριφορές και η κουλτούρα από ότι οι διαδικασίες.

•

Ο έλεγχος της παράδοσης και της ποιότητας της υπηρεσίας δυσχεραίνεται
ιδιαίτερα από την απρόβλεπτη φύση των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή µε
τον τελικό καταναλωτή.
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2.10 Προτάσεις για την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας Υπηρεσίας
Η φιλοσοφία του Crosby ενδυναµώνει την άποψη ότι στο θέµα της ποιότητας,
που είναι ένας παγκόσµιος στόχος, δε χωρούν συµβιβασµοί. Ο Crosby πιστεύει ότι το
σύστηµα ποιότητας βασίζεται στην πρόληψη. Η θεωρία του έχει πολλές οµοιότητες
προς εκείνες του Deming και του Juran, έχει όµως και ορισµένες διαφορετικές
προσεγγίσεις. O Crosby ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη θεωρία του «Κάνε το σωστά
µε την πρώτη φορά» και της αρχής των «µηδέν λαθών» “zero defects”. Ο Crosby
προβάλλει 14 βήµατα για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας, που είναι τα
ακόλουθα (Στεφανίδης- Πάσχος, 1998, ; Τσιότρας, 2002, ; Ζαβλάνος, 2006):
1.

Ενεργή συµµετοχή και δέσµευση της Ανώτατης ∆ιοίκησης.

2.

∆ηµιουργία οµάδων βελτίωσης ποιότητας.

3. Συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση της ∆ιοίκησης, των στελεχών και των
εργαζοµένων της επιχείρησης.
4.

Μέτρηση της ποιότητας.

5.

Μέτρηση και αξιολόγηση του κόστους ποιότητας.

6.

Προσδιορισµός και λήψη όλων των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών.

7.

Προγραµµατισµός για «µηδέν σφάλµατα».

8.

Μέτρα παρακίνησης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

9.

Προώθηση, προβολή και καθιέρωση της «ηµέρας των µηδέν λαθών».

10.

Καθορισµός και διατύπωση των στόχων ποιότητας.

11.

∆ιαπίστωση των προβληµάτων και εξάλειψη των αιτιών των λαθών.

12.

Συνεχής παρακολούθηση και αναγνώριση της προόδου.

13.

Καθιέρωση τακτικών συµβουλίων ποιότητας.

14.

Επανάληψη των παραπάνω για περαιτέρω βελτίωση.
Ο Βο Edvardosson (1998) επίσης παρουσιάζει δέκα τρεις προτάσεις , οι

οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν της επιχειρήσεις που επιδιώκουν την βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών (Λυµπεριάδης, 2003):
1.

Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να πρωτοστατεί στη διαδικασία δηµιουργίας και
εφαρµογής πολιτικών και σχεδίων ποιότητας.
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2.

Η ποιότητα της υπηρεσίας πρέπει να αποτελεί κύριο θέµα στρατηγικού
σχεδιασµού καθώς και βασικό συστατικό της κουλτούρας της επιχείρησης.

3.

Η εστίαση στον πελάτη και την ικανοποίηση των αναγκών του οφείλει να
χαρακτηρίζει την επιχείρηση.

4.

Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των εργαζοµένων. Ο
κάθε εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας στο δικό του
µέρος της εργασίας.

5.

Η εστίαση της επιχείρησης στο
αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

6.

Απαιτείται προσήλωση των εργαζοµένων στη συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών και στην αναδιοργάνωση αυτών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο
αριθµός των λαθών κατά την παραγωγή της υπηρεσίας.

7.

Να λαµβάνεται υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας αυξάνει την
παραγωγικότητα και την κερδοφορία.

8.

Τα στελέχη πρέπει να χρησιµοποιούν την τεχνική του Benchmarking στην
προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης.

9.

Απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την ποιότητα της προσφερόµενης
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

10.

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση και διαχείριση των
παραπόνων των πελατών.

11.

Η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη αφοσίωση και δέσµευση όλου
του προσωπικού σε θέµατα ποιότητας.

12.

Απαιτείται η εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης της ποιότητας, έτσι ώστε σε
περίπτωση που οι στόχοι ποιότητας δεν έχουν προσεγγισθεί, να ακολουθούν
διορθωτικές ενέργειες.

13.

Τέλος, είναι απαραίτητη η επιβράβευση του προσωπικού που έχει συµβάλλει
άµεσα στην βελτίωση της ποιότητας.

σχεδιασµό νέων ποιοτικών υπηρεσιών

Η απαίτηση για Συνεχή Βελτίωση είναι σαφής και κατηγορηµατική µέσα στο
πλαίσιο της εφαρµογής ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας η δοµή του οποίου
µελετάται στο επόµενο κεφάλαιο .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000

3.1 Ιστορική αναδροµή
Η οικογένεια των προτύπων ποιότητας ISO 9000 εκδόθηκε για πρώτη φορά το
1987 και η πρώτη αναθεωρηµένη έκδοση, η οποία περιελάµβανε µικρές
τροποποιήσεις, πραγµατοποιήθηκε το 1994. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
η τεχνική επιτροπή του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO), που είναι
επιφορτισµένη µε την ευθύνη αυτής της οικογένειας προτύπων, έχει αναλάβει το
µείζονος σηµασίας έργο του εκσυγχρονισµού τους, ώστε να τα καταστήσει
περισσότερο φιλικά στον χρήστη. Το ISO 9001:2000 είναι η δεύτερη κατά σειρά
αναθεώρηση, η οποία όµως περιλαµβάνει και τις πρώτες αλλαγές ευρείας κλίµακας,
από την αρχική έκδοση των προτύπων. Μερικές από αυτές τις τροποποιήσεις
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

Χρήση µιας διεργασιοκεντρικής προσέγγισης (process approach) και µιας
καινούργιας δοµής για τα πρότυπα, η οποία θεµελιώνεται γύρω από ένα
διεργασιοκεντρικό υπόδειγµα, το οποίο αντιλαµβάνεται κάθε εργασία σε
όρους εισερχόµενων δεδοµένων και εξερχόµενων αποτελεσµάτων (inputs and
outputs).

•

Μετατόπιση

της

βαρύτητας

από

την

προετοιµασία

τεκµηριωµένων

διαδικασιών που περιγράφουν το σύστηµα, στην ανάπτυξη και διαχείριση
µιας οικογένειας αποτελεσµατικών διεργασιών.
•

Μεγαλύτερη έµφαση και βαρύτητα στο ρόλο της Ανώτατης ∆ιοίκησης.

•

Μεγαλύτερη έµφαση στον πελάτη, στην κατανόηση των αναγκών του, στην
εκπλήρωση των απαιτήσεών του και στη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησής
του.

•

Έµφαση στη θέση µετρήσιµων και αντικειµενικών στόχων, καθώς και στη
µέτρηση της απόδοσης τόσο της διεργασίας όσο και του προϊόντος.

•

Εισαγωγή των απαιτήσεων για ανάλυση και χρήση δεδοµένων για τον
προσδιορισµό ευκαιριών για βελτίωση.

•

Καθιέρωση της διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος διαχείρισης της
ποιότητας.
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•

Λεκτική διατύπωση που είναι πιο εύκολα κατανοητή και για όλους τους
τοµείς της παραγωγής – όχι µόνο την παραγωγή υλισµικού, (hardware).

•

Πρόνοια, που περιγράφεται στο εδάφιο για την εφαρµογή του προτύπου, για
την προσαρµογή του προτύπου, για την προσαρµογή του ISO 9001:2000 σε
όλα τα είδη και µεγέθη των οργανισµών και σε όλους τους τοµείς της αγοράς.
(Cianfrani,; Tsiakals,; West, 2004)

3.2 Έννοια και ∆ιαχείριση της Ποιότητας
Ποιότητα είναι η ικανότητα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας να
ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Είναι το σύνολο των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που εξυπηρετούν καθορισµένες
ανάγκες. Από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης ISO η ποιότητα ορίζεται ως «το
σύνολο των χαρακτηριστικών µίας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να
ικανοποιεί εκφρασµένες και συνεπαγόµενες ανάγκες». Η έννοια της ποιότητας
περιλαµβάνει:
• Γνώση των αναγκών του καταναλωτή
• Σχεδίαση για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών
• Αξιόπιστο εξοπλισµό και υλικά
• Σαφείς και ακριβείς οδηγίες
• Ακριβή παράδοση
• Αλάνθαστη παροχή υπηρεσιών
• Αποτελεσµατικές υπηρεσίες υποστήριξης
∆ιαχείριση Ποιότητας (Quality management) είναι οι συντονισµένες
δραστηριότητες για τη διοίκηση και τον έλεγχο µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού
αναφορικά µε την ποιότητα. Η ∆ιαχείριση Ποιότητας είναι απαραίτητη, αφού ένας
αυξανόµενος αριθµός καταναλωτών απαιτεί τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα, τα
συστήµατα και οι υπηρεσίες παρέχονται σύµφωνα µε κατάλληλα συγκεκριµένα
πρότυπα και σύγχρονα ποιοτικά µέσα, ακόµα κι αν ο καταναλωτής έχει καλή
προηγούµενη εµπειρία µε την επιχείρηση που προσφέρει το προϊόν / υπηρεσία. Ο
αριθµός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε πιστοποίηση αυξάνεται γρήγορα και
στο µέλλον είναι πιθανό ότι µόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν σύστηµα
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διαχείρισης ποιότητας θα έχουν δικαίωµα για την υποβολή προσφορών σε
ορισµένους επιχειρησιακούς τοµείς. Η πιστοποίηση υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις
έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί αντικειµενικές αποδείξεις ότι εφαρµόζουν
αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης, το οποίο είναι ικανό να προσφέρει συνεπή
απόδοση. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται µε βάση δηµοσιευµένα πρότυπα γνωστά σε
όλο τον κόσµο ως ISO (∆ιεθνές Πρότυπο) 9000, ISO (∆ιεθνές Πρότυπο) 22000,
HACCP κ.α. (Γιαννούµη,; Χρόνη , (2008).

3.3 Το πρότυπο ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 :2000
Το πλέον διαδεδοµένο σήµερα πρότυπο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι το
ISO 9001:2000 (Σχήµα 3.1). Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000 στοχεύουν στη
διαχείριση της ποιότητας µέσω της θεώρησης της παραγωγής ως διεργασίας και
εστιάζουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των νοµικών /
κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και στη συνεχή βελτίωση µέσω αντικειµενικών
µετρήσεων της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος (Ιακωβίδης,; Καλλιάνης,;
Μαθιουδάκης, 2008).

Σχήµα 3.1: Πηγή: Στυλιανάκης Γ. (2000), Μοντέλο Συστήµατος ∆ιαχείρισης της
ποιότητας βασισµένο στην προσέγγιση ως διεργασία.
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Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000, θεωρούν ότι η παραγωγή ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας είναι αποτέλεσµα ενός συστήµατος διεργασιών. Συνεπώς
η επιχείρηση ή ο οργανισµός πρέπει να προσδιορίσει αυτές τις διεργασίες και να τις
διευθύνει, έτσι ώστε η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ποιότητας να γίνεται
προγραµµατισµένα και ελεγχόµενα (και όχι κατά τύχη σαν παραπροϊόν της
εκπλήρωσης των καθηκόντων των εργαζοµένων της). Τα αποτελέσµατα που
παράγονται από αυτές τις διεργασίες (προϊόντα ή υπηρεσίες) πρέπει να ελέγχονται
προγραµµατισµένα και να λαµβάνονται µέτρα για τη βελτίωση των διεργασιών, σε
ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης της ποιότητας PLAN-DO-CHECK-ACT, που
ονοµάζεται κύκλος του Deming (βλέπε Σχήµα 3.2).

Σχήµα 3.2: Ο κύκλος του Deming.

Όταν µέσα σε ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας χρησιµοποιείται αυτού
του είδους η προσέγγιση, τότε δίνεται έµφαση στη σηµασία των εξής παραµέτρων
(Σχήµα 3.3):
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• Κατανόηση των απαιτήσεων
• Ανάγκη να εξετάζονται οι διεργασίες µε όρους προστιθέµενης αξίας
• Λήψη αποτελεσµάτων της ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των διεργασιών
•

∆ιαρκής βελτίωση των διεργασιών, βασιζόµενη στη µέτρηση (Ιακωβίδης,;

Καλλιάνης,; Μαθιουδάκης, 2008).

Σχήµα 3.3: Σηµαντικές παράµετροι σε σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που
ακολουθεί τον κύκλο Deming.
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3.4 Οι Αρχές ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ISO 9001:2000
Ο µελετητής του προτύπου ISO 9001:2000 µπορεί να παρατηρήσει ότι το
πρότυπο αυτό µας προτείνει οκτώ βασικές αρχές, για τη ∆ιαχείριση της Ποιότητας,
που µέχρι πρότινος µόνο στη θεωρία της Ολικής Ποιότητας και στις διδασκαλίες των
Demming, Juran, Crosby κ.α. τα έβρισκε κανείς. (Αντωνακόπουλος, 2001).
Πριν παρατεθούν οι Αρχές ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι σκόπιµο να
αποσαφηνισθεί η έννοια της «Αρχής ∆ιαχείρισης Ποιότητας». Ως τέτοια λοιπόν
νοείται κάθε βασικός και περιεκτικός κανόνας για τη ∆ιοίκηση και τη λειτουργία ενός
φορέα µε σκοπό τη συνεχή και σε βάθος χρόνου βελτίωση των επιδόσεων του
απέναντι στους πελάτες του και έναντι των προσδοκιών των φορέων που έχουν κάθε
είδους συµφέρον από αυτόν. (Μάτσας, 2000).

Οι αρχές αυτές είναι (Ανδρουλάκης, 2002):
Αρχή 1: Εστίαση στον πελάτη
Το πρότυπο καθορίζει την ικανοποίηση από τον οργανισµό όχι µόνο των
απαιτήσεων που έχει καθορίσει ο πελάτης αλλά και την ικανοποίηση των προσδοκιών
του (συνεπαγοµένων αναγκών αυτού). Θέλει από τον οργανισµό την καθιέρωση
διεργασίας επικοινωνίας µε τον πελάτη καθώς και µέσω αυτής, µέτρηση, ανάλυση
και βελτίωση της ικανοποίησης αυτού. Τέλος, απαιτεί τη συµµόρφωση του προϊόντος
µε τις νοµικές απαιτήσεις που σχετίζονται µ' αυτό.

Αρχή 2: Ηγεσία
Το πρότυπο εστιάζει στα ανώτατα στελέχη του οργανισµού σε αντίθεση µε τα
προηγούµενα που εστίαζαν στους ∆ιευθυντές Ποιότητας. Έτσι η συµµετοχή των
στελεχών της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού στην εναρκτήρια σύσκεψη και στη
σύσκεψη ανασκόπησης είναι απαραίτητη, ενώ αυτοί είναι που θα πρέπει να
αποδείξουν:
- την πρόοδο του οργανισµού στην επίτευξη της δεδηλωµένης πολιτικής ποιότητας
και των µετρήσιµων στόχων αυτής,
- την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών,
- την αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση.
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Αρχή 3: Συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού
Το πρότυπο καθιερώνει διεργασίες για την εσωτερική επικοινωνία εντός του
οργανισµού όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης της
ποιότητας. Έτσι οι αποφάσεις της διοίκησης διαχέονται και γνωστοποιούνται σε όλα
τα επίπεδα του οργανισµού, ενώ αντίστροφα, προτάσεις από τους εργαζόµενους του
οργανισµού φθάνουν µέχρι την ανώτατη διοίκηση. Επιπλέον, θέλει τη µέτρηση,
ανάλυση και βελτίωση της ικανοποίησης του προσωπικού, ενώ υποδεικνύει σαν
τρόπους βελτίωσης αυτής, την παροχή κινήτρων προς αυτό, αλλά και τη δηµιουργία
κατάλληλων συνθηκών εργασίας, µέρος των οποίων είναι και η υγιεινή µε την
ασφάλεια στο περιβάλλον της εργασίας.

Αρχή 4: Προσέγγιση µε βάση τη διεργασία
Στο πρότυπο ορίζεται ως διεργασία η σειρά των αλληλένδετων ή
αλληλοεπηρεαζόµενων δραστηριοτήτων που µετατρέπουν τις εισροές (δεδοµένα) σε
εκροές (αποτελέσµατα).
Με βάση τον ανωτέρω ορισµό ο οργανισµός αναγνωρίζει τις διεργασίες µε τα
δεδοµένα και αποτελέσµατα αυτών και τους «ιδιοκτήτες» αυτών, προσδιορίζει τις
αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους και καθορίζει µεθόδους ελέγχου και επιτήρησης µέσω
δεικτών και θέτει στόχους µετρήσιµους. Μετράει και αναλύει τις διεργασίες έχοντας
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και πληροφορίες. Ενεργεί για την επίτευξη
των στόχων και για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών.

Αρχή 5: Σύστηµα διοίκησης µε βάση τις διεργασίες
Η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρµογή του
συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας του οργανισµού. Στη συνέχεια επιτυγχάνει τη
διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, µέσω της µέτρησης, ανάλυσης και
βελτίωσης των µετρήσιµων δεικτών των διεργασιών. Κύριο µέσο της διοίκησης είναι
οι ανασκοπήσεις του συστήµατος που πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Αρχή 6: Συνεχής βελτίωση
Η συνεχής βελτίωση απορρέει από το γνωστό µοντέλο:
ΣΧΕ∆ΙΑΖΩ: καθιερώνω αντικειµενικούς σκοπούς και διεργασίες για την
ικανοποίηση των αναγκών/προσδοκιών του πελάτη
ΕΚΤΕΛΩ: θέτω σε εφαρµογή τις διεργασίες
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ΕΛΕΓΧΩ: παρακολουθώ και µετρώ τις διεργασίες και το προϊόν και εκθέτω
αποτελέσµατα
ΕΝΕΡΓΩ: αναλαµβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των
διεργασιών.

Αρχή 7: Λήψη αποφάσεων βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα
Η διοίκηση διοικεί µε βάση το ένστικτο και τη διαίσθηση αλλά και τα
πραγµατικά γεγονότα. Την εικόνα των πραγµατικών γεγονότων παρουσιάζουν οι
δείκτες του συστήµατος.

Αρχή 8: Αµοιβαίως επωφελείς σχέσεις µε τους προµηθευτές
Στη διεργασία του σχεδιασµού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων
συµπεριλαµβάνονται και εκπρόσωποι των αντίστοιχων προµηθευτών, καθώς η
καινοτοµία επηρεάζει εκτός από τη στρατηγική του οργανισµού και τη στρατηγική
των προµηθευτών.
Παρακάτω, στο Σχήµα 3.4 δίνεται η διασύνδεση των οκτώ αρχών της
ποιότητας.

Σχήµα 3.4: Η ∆ιασύνδεση των 8 Αρχών Ποιότητας (Πηγή: Advanced Quality
Services: Οι 8 Αρχές της Ποιότητας).

Εφαρµόζοντας αυτές τις Αρχές επιτυγχάνονται πολλοί από τους στόχους της
λεγόµενης ολικής διαχείρισης της ποιότητας (total quality management) όπως αυτοί
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ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται µέσα από τα κριτήρια των αριστείων για την
ποιότητα, όπως η (Μάτσας, 2000):

•

Ικανοποίηση των πελατών, αφού απολαµβάνουν προϊόν ή υπηρεσία που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, είναι αξιόπιστο, είναι διαθέσιµο όταν το
χρειάζονται και είναι εύκολα συντηρήσιµο.

•

Ικανοποίηση των εργαζοµένων, αφού εργάζονται κάτω από τις κατά το
δυνατόν καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας, απολαµβάνουν
σταθερότητα απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδροµή τους στις
δραστηριότητες του φορέα στον οποίο απασχολούνται.

•

Ικανοποίηση των προµηθευτών, καθώς υπάρχει σταθερή σχέση µε τους
προµηθευόµενους, ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη και αµοιβαία κατανόηση.

•

Ικανοποίηση των µετόχων και επενδυτών, καθώς υπάρχει αυξηµένη απόδοση
της επένδυσής τους, αύξηση του µεριδίου της αγοράς και βελτιωµένα
λειτουργικά αποτελέσµατα.

•

Ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αφού πληρούνται όλες οι κανονιστικές
και νοµικές απαιτήσεις, µειώνονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
βελτιώνονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους γύρω από την
επιχείρηση χώρους.
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3.5 Τυπική δοµή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9000 :2000

Σχήµα 3.5: Τυπική δοµή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9000 :2000
Πηγή: (Ιακωβίδης,; Καλλιάνης,; Μαθιουδάκης, 2008).
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3.6 Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Η ανάπτυξη και εφαρµογή σε µία επιχείρηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας (Σ∆Π) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000,
περιλαµβάνει:
1. Τη δηµιουργία Οµάδας στελεχών µε καθορισµένες αρµοδιότητες για την ανάπτυξη
του Σ∆Π
2. Την εκπαίδευση της Οµάδας, στα πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000 (ή σε
περίπτωση που το Σ∆Π συµµορφώνεται µε άλλο πρότυπο, στο πρότυπο αυτό)
3. Τη διατύπωση της πολιτικής ποιότητας, που εκφράζει τη δέσµευση της διοίκησης
της για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε κριτήρια ποιότητας
4. Την ανάπτυξη και εφαρµογή του Σ∆Π από την Οµάδα. Είναι δυνατό, εφ’ όσον
κριθεί σκόπιµο από την επιχείρηση, το Σ∆Π να αναπτυχθεί από εξωτερικό Σύµβουλο
(ανάθεση σε εξειδικευµένη επιχείρηση) σε συνεργασία µε την Οµάδα. Σε κάθε
περίπτωση, ο ρόλος της Οµάδας είναι καταλυτικός και επιβάλλεται η στελέχωσή της
από γνώστες του αντικειµένου.
5. Τη εκπόνηση διαγνωστικής µελέτης για τον προσδιορισµό των διεργασιών που
εφαρµόζει η επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών
6. Τη διαµόρφωση του οργανογράµµατος, που ορίζει την κατανοµή αρµοδιοτήτων
και ευθυνών εντός της επιχείρησης
7. Τη δηµιουργία / συγγραφή (περιγραφικά ή µέσω διαγραµµάτων) των
απαιτούµενων διαδικασιών, η εφαρµογή των οποίων θα διασφαλίσει την ποιότητα,
σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Οι διαδικασίες αυτές θα
προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και αποτελούν συνέχεια /
προσαρµογή των αποτελεσµάτων της διαγνωστικής µελέτης στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 9001:2000
8. Τη δηµιουργία / συγγραφή Οδηγιών Εργασίας (τεχνικών λεπτοµερειών τον τρόπο
εκτέλεσης µιας συγκεκριµένης εργασίας) όπου κρίνεται σκόπιµο
9. Τη σταδιακή εφαρµογή του Σ∆Π προκειµένου να εντοπισθούν τυχόν
δυσλειτουργίες και να διορθωθούν.
10. Την αίτηση σε Φορέα Πιστοποίησης για επιθεώρηση του Σ∆Π και χορήγηση
Πιστοποιητικού ISO 9000 (εφόσον αποφασιστεί από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης).
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Η Φιλοσοφία είναι ότι εφ’ όσον το σύστηµα παραγωγής λειτουργεί µε βάση
τις αρχές της ποιότητας, θα παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, µε βάση
κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές και κριτήρια. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο
προσδιορισµός των διεργασιών παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας και η
αυστηρή (χωρίς παρεκκλίσεις) εφαρµογή τους.
Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας δεν
αποτελεί απλά ένα εργαλείο, αλλά ένα πολυ-εργαλείο για µια επιχείρηση ή έναν
οργανισµό αφού:
- δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και εφαρµοστεί από οποιοδήποτε οργανισµό,
- προτείνει τρόπους οργάνωσης και παρέχει στοιχεία που µπορούν εύκολα να
αναπτυχθούν εντός των δοµών οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις
δραστηριότητές της,
- δίνει τη δυνατότητα να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες και διεργασίες κάθε
επιχείρησης, σχεδιάζεται δηλαδή ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες,
- υποχρεώνει την επιχείρηση να ακολουθήσει κάποιες προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις,
διευκολύνοντας έτσι τον οργανισµό στην αποφυγή της ανακάλυψης –εκ νέου- του
τροχού,
- διευκολύνει στην αναγνώριση των διεργασιών και κατευθύνει σε ανάπτυξη µεθόδων
µέτρησης και αξιολόγησης,
- δεσµεύει τον οργανισµό σε συνεχή βελτίωση (ορθότερη διαχείριση πόρων,
τυποποίηση

εργασιών-ενεργειών,

εξοικονόµηση

χρόνου,

µείωση

κόστους

λειτουργιών, διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, ανασκόπηση κλπ. (Ιακωβίδης,;
Καλλιάνης,; Μαθιουδάκης, 2008).
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3.7 Επιθεώρηση/ Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Μετά την ανάπτυξη και εφαρµογή του Σ∆Π η επιχείρηση, αν το επιθυµεί,
καλεί ένα Φορέα Πιστοποίησης να διαπιστώσει την ορθή εφαρµογή του Σ∆Π και τη
συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000, προκειµένου να
της χορηγήσει Πιστοποιητικό Συστήµατος Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.
Οι ενέργειες συνήθως περιλαµβάνουν τα παρακάτω βήµατα:
− Παραλαβή πληροφοριακού υλικού από το Φορέα Πιστοποίησης
−

Συµπλήρωση

και

υποβολή

Αίτησης

Πιστοποίησης,

Ερωτηµατολογίου

Αυτοαξιολόγησης, και Εγγράφων του Σ∆Π της επιχείρησης
− Αρχικές συνοµιλίες – ανταλλαγή πληροφοριών (διαδικασίες για τη χορήγηση του
Πιστοποιητικού, χρονική διάρκεια, κόστος)
− Προκαταρκτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης (εφόσον απαιτηθούν)
− Επιθεώρηση Αξιολόγησης (Αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης)
− Χορήγηση του Πιστοποιητικού
Το Σ∆Π απαιτείται να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να
επιβεβαιώνεται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια ότι οι απαιτήσεις, που το Σ∆Π
καθιερώνει, εφαρµόζονται και ότι είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων της
ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διατήρηση του Πιστοποιητικού από την
επιχείρηση, ο Φορέας που το έχει χορηγήσει προβαίνει σε:
− Τακτικές Επιθεωρήσεις Επιτήρησης
− Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης
− Ειδικές Επιθεωρήσεις

Η διάρκεια

ισχύος

του

Πιστοποιητικού

συµµόρφωσης

αναγράφεται

υποχρεωτικά στο πιστοποιητικό που χορηγείται από το φορέα και η επιχείρηση. Ο
οργανισµός

οφείλει

–

εφόσον

επιθυµεί

επαναπιστοποίηση

–

να

ζητήσει

επαναξιολόγηση από το Φορέα σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν τη λήξη του
πιστοποιητικού, ανάλογα µε τις διαδικασίες του εκάστοτε Φορέα. (Ιακωβίδης,;
Καλλιάνης,; Μαθιουδάκης, 2008).
Η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης εξαρτάται κυρίως από το υπάρχον
σύστηµα ποιότητας που λειτουργεί µία επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση εφαρµόζει ήδη
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πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο σύστηµα ποιότητας, τότε ο
χρόνος που απαιτείται είναι σχετικά µικρός. Αντίθετα, ο χρόνος που απαιτείται είναι
περισσότερος στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είχε προηγουµένως ένα πλήρες
και τεκµηριωµένο σύστηµα ποιότητας. Ειδικά αν µια επιχείρηση ξεκινήσει την όλη
προσπάθεια χωρίς την δέσµευση και την ενεργό συµµετοχή της διοίκησης, θα
χρειαστεί ακόµη περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη και εφαρµογή του
κατάλληλου συστήµατος.
Γενικότερα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ανάπτυξης και
λειτουργίας ενός Σ∆Π είναι: α) το προηγούµενο σύστηµα ποιότητας της επιχείρησης,
β) το προηγούµενο επίπεδο της σε διαδικασίες και φιλοσοφία ποιότητας, γ) η
κατάσταση της προηγούµενης πιστοποίησης, δ) η δέσµευση της διοίκησης, ε) η
ένταση του κινήτρου για την πιστοποίηση, στ) το είδος προσέγγισης που
ακολουθείται, ζ) το µέγεθος της επιχείρησης, η) ο αριθµός των εγκαταστάσεων, θ) ο
αριθµός των εργαζοµένων, ι) το αντικείµενο της επιχείρησης, και κ) οι διαθέσιµοι
πόροι.
Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για την
διενέργεια της πιστοποίησης ακόµα και για επιχειρήσεις µε αρκετά καλά συστήµατα
ποιότητας. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για µια προσπάθεια µε
καθαρό τέλος, αλλά για µια συνεχή δραστηριότητα, αναθεώρησης και βελτίωσης του
συστήµατος, για να είναι αποτελεσµατικό. Η προσπάθεια να γίνουν αµέτρητες
βελτιώσεις του συστήµατος ποιότητας σε στενό χρονικό διάστηµα, προκαλεί
σύγχυση, ανεπαρκή κατανόηση των απαιτήσεων, και µη – συµµόρφωση σε ολόκληρη
την επιχείρηση (Γκοτζαµάνη, 1990z).
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3.8 ∆ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000
Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης αποτελεί ένα
από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που µπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας
Οργανισµός. Ένα εργαλείο, όµως, το οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθεί σωστά, από
τους κατάλληλους χρήστες και µε τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να µπορεί να
αποδώσει αποτελεσµατικά για τη χρήση την οποία έχει δηµιουργηθεί και
προορίζεται.
∆ανειζόµενοι την τεχνική ορολογία του ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2001
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Θεµελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο» το
Σύστηµα

∆ιαχείρισης

αποτελεί

ένα

”σύνολο

αλληλοσχετιζόµενων

ή

αλληλοεπιδρώντων στοιχείων για την καθιέρωση Πολιτικής και Αντικειµενικών
σκοπών, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών αυτών”.
Στο χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (Management Systems) έχουν
αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα και προδιαγραφές που καλούνται να εφαρµόσουν οι
οργανισµοί. Σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Ποιότητα, το πιο διαδεδοµένο που εφαρµόζεται
από τους περισσότερους Οργανισµούς –τόσο στο ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο
τοµέα- είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
Απαιτήσεις», το οποίο υποστηρίζεται –µεταξύ άλλων- από τα κάτωθι:
•

ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
Θεµελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο»,

•

ΕΛΟΤ EN ISO 9004:2001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
Κατευθυντήριες οδηγίες για βελτιώσεις της επίδοσης»

•

ΕΛΟΤ EN ISO 10005:2001 «∆ιαχείριση της Ποιότητας – Κατευθυντήριες
οδηγίες για τα Σχέδια για την ποιότητα»

•

ΕΛΟΤ EN ISO 10002:2004 «∆ιαχείριση της Ποιότητας – Ικανοποίηση των
πελατών – Κατευθυντήριες οδηγίες για το χειρισµό παραπόνων εντός των
οργανισµών».

•

IWA 4 «Quality management systems – Guidelines for the application of ISO
9001:2000 in local government» και

•

ISO 10006:2003 «Quality management systems – Guidelines for quality
management in projects».
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Όλα τα ανωτέρω αναπτύχθηκαν µε βάση το τυπικό µοντέλο PLAN-DOCHECK-ACT (Σχεδιάζω-Εφαρµόζω-Ελέγχω-Ενεργώ) που αναφέρθηκε στο Σχήµα
3.2 ώστε να βοηθηθούν οι χρήστες στην ανάπτυξη λογικών παραµέτρων σε
συστήµατα διαχείρισης.
Η απαίτηση για Συνεχή Βελτίωση είναι σαφής και κατηγορηµατική µέσα στο
πλαίσιο της εφαρµογής ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Το µοντέλο λοιπόν
στηρίζεται στους εξής άξονες (στοιχεία κλειδιά όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.6):

Σχήµα 3.6: Στοιχεία Κλειδιά του Μοντέλου

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ.∆.Π.) εφαρµόζεται σε όλες τις
κατηγορίες των οργανισµών (και των εταιρειών), ανεξάρτητα από το είδος, το
µέγεθος και το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον
ίδιο τον οργανισµό που το εφαρµόζει ή από τρίτους (π.χ. προµηθευτές) ως εργαλείο
αξιολόγησης της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη και της απόδοσής του σε
σχέση µε προκαθορισµένους στόχους. Η εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης
ποιότητας, εξασφαλίζει:
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• Την κατανόηση και την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων,
• Την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα
των διεργασιών,
• Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών µε βάση την εφαρµογή αντικειµενικών
µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης, και εποµένως
• Την αναβάθµιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέµενη
αξία.
Έτσι λοιπόν, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κατάλληλα εργαλεία έχουν
αναπτυχθεί

και

είναι

διαθέσιµα

στους

οργανισµούς,

έτσι

ώστε

να

τα

χρησιµοποιήσουν, προσαρµόσουν και εφαρµόσουν ανάλογα, στα πεδία των
δραστηριοτήτων τους. Ο ανθρώπινος παράγων – που αποτελεί και το σηµαντικότερο
πόρο ενός οργανισµού – θα βοηθήσει καταλυτικά τόσο στην εφαρµογή, όσο και στον
έλεγχο της εφαρµογής και ακόµα στη βελτίωση των Συστηµάτων αυτών εντός των
δοµών του οργανισµού.
Η ∆ιοίκηση του οργανισµού πρέπει να λάβει την απόφαση για την ανάπτυξη
παρόµοιων συστηµάτων διαχείρισης και να δεσµευτεί, παρέχοντας τους κατάλληλους
πόρους και µέσα, για την εφαρµογή τους στις επιχειρησιακές δοµές του. Τα
συστήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή της υπάρχουσας νοοτροπίας και
των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων και προδιαγραφών, µπορούν να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός Συστήµατος για τη σωστή διαχείριση της
ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
Ως πολυ-εργαλείο ένα σύστηµα για τη διαχείριση της ποιότητας στηρίζεται σε
πέντε βασικούς άξονες (όπως και τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης):
1. Πολιτική: Η διοίκηση ενός οργανισµού θέτει ευκρινώς τους αντικειµενικούς
σκοπούς για την ποιότητα και δεσµεύεται για τη βελτίωση της επίδοσής του.
Αποτελεί τη θεµέλια λίθο για την ανάπτυξη του συστήµατος.
2. Σχεδιασµός: Ο οργανισµός υποχρεώνεται µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών στη
συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των δραστηριοτήτων και των διεργασιών. Τα
αποτελέσµατα αυτών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν τίθενται οι αντικειµενικοί
σκοποί για την ποιότητα. Η ανάπτυξη και καθιέρωση προγραµµάτων διαχείρισης
ποιότητας, αποτελεί “απαίτηση” για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Βάση του
οικοδοµήµατος αυτού αποτελούν οι νοµικές απαιτήσεις και το νοµοθετικό πλαίσιο
στη χώρα µας (σε συνδυασµό µε το ισχύον Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο), το
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οποίο είναι ανεπτυγµένο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, παρέχοντας έναν ικανό
αριθµό στοιχείων.
3. Εφαρµογή: Ο οργανισµός πρέπει να καθορίσει σαφώς τους ρόλους, αρµοδιότητες,
υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες του προσωπικού, το οποίο διαχειρίζεται, εκτελεί και
επαληθεύει δραστηριότητες, οι οποίες επιδρούν στην επικινδυνότητα των
δραστηριοτήτων για την ποιότητα, στις εγκαταστάσεις και στις διεργασίες του
οργανισµού. Αυτό αποτελεί στοιχείο και εργαλείο για τη σωστή διαχείριση της
ποιότητας. ∆ίνεται έµφαση µέσω ανάπτυξης και τήρησης διαδικασιών για
εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για
εξασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης (διαβούλευση και επικοινωνία). Η
τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα
του, αφού περιγράφει τα κεντρικά στοιχεία του, τις διεργασίες του και την
αλληλεπίδρασή τους. Γι’ αυτό και απαιτούνται σχετικές διαδικασίες ελέγχου
εγγράφων και δεδοµένων. Επίσης, για την απρόσκοπτη εφαρµογή του συστήµατος
απαιτείται η δυνατότητα του οργανισµού να εντοπίζει εκείνες τις λειτουργίες και τις
δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται µε εντοπισµένα προβλήµατα και χρειάζεται να
εφαρµοστούν συγκεκριµένα µέτρα διερεύνησης και διόρθωσης.
4. Έλεγχος: Ο οργανισµός υποχρεώνεται µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών στην
παρακολούθηση και µέτρηση της επίδοσης για την ποιότητα σε τακτική βάση,
αποτελώντας µία δυναµική κατάσταση και διεργασία. Η διαχείριση και η έρευνα των
διαφόρων µη συµµορφώσεων και αποκλίσεων από προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις
(συµπεριλαµβανοµένων και των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων),
αποτελεί σηµαντικό εργαλείο στον έλεγχο του συστήµατος. Γι’ αυτό κι επιβάλλεται η
καθιέρωση διαδικασιών τόσο στις περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήµατος, όσο και
των επιµέρους επιτόπιων έκτακτων ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται στις
δραστηριότητες,

τις

εγκαταστάσεις

και

τις

διεργασίες

του

οργανισµού,

διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη των τεθέντων στόχων και την απρόσκοπτη
εφαρµογή του συστήµατος. Η τήρηση και διαχείριση των σχετικών αρχείων αποτελεί
εξασφάλιση στον οργανισµό λειτουργικών προς αξιολόγηση και περαιτέρω έρευνα
επεξεργάσιµων στοιχείων.
5. Ανασκόπηση: Το κλειδί για τη βιωσιµότητα, τη ζωντάνια και τη συνεχή βελτίωση
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι η επισκόπησή του σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής του καταλληλότητα, επάρκεια και
αποτελεσµατικότητά του. Μέσα από

την ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
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αναγνωρίζονται οι πιθανές ανάγκες για αλλαγές στην πολιτική, τους στόχους και
άλλα στοιχεία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας, ώστε να λαµβάνει χώρα η
δέσµευση για συνεχή βελτίωση του συστήµατος.
Για την ανάπτυξη και εφαρµογή όµως ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας απαιτείται η υποστήριξη της ∆ιοίκησης, η οποία αποτελεί τον κινητήριο
µοχλό της µηχανής που θα εξαλείψει και ελαχιστοποιήσει τους όποιους κινδύνους,
που έχουν σχέση µε την απόκλιση των παραγόµενων προϊόντων και των
παρεχοµένων υπηρεσιών, αλλά και µε την µη ικανοποίηση του πελάτη.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης που
πραγµατεύεται ειδικά θέµατα όπως αυτά της ποιότητας, δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο
ή επιπρόσθετο στοιχείο, το οποίο επιβαρύνει τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες
του οργανισµού, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας του ή το χρόνο υλοποίησης του
προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά την εφαρµογή εντός των δοµών του.
Αντίθετα, βοηθά στην ορθότερη διαχείριση των δραστηριοτήτων και
λειτουργιών του, µεριµνώντας παράλληλα για τη δυνατότητα εξασφάλισης ενός
ικανοποιητικού και ασφαλούς παραγόµενου προϊόντος και παροχής υπηρεσίας, της
διατήρησης του ηθικού των εργαζοµένων και τη σιγουριά της καλής και ασφαλούς
εργασίας του σε υψηλό επίπεδο, καθώς δίνει επίσης και τη δυνατότητα
ευπροσαρµοστικότητας και αφοµοίωσης – συνεργασίας – συνλειτουργίας µε άλλα
διαχειριστικά συστήµατα, ή ακόµα καλύτερα κάτω από την οµπρέλα ενός ευρύτερου
συστήµατος διαχείρισης, όπως π.χ. ένα σύστηµα ολικής ποιότητας (Ιακωβίδης,;
Καλλιάνης,; Μαθιουδάκης, 2008).
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3.9 Ενοποιηµένα Συστήµατα ∆ιοίκησης / Προδιαγραφή PAS 99:2006
Υποστηρίζεται ότι ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται υπό το πρίσµα της ενοποίησης των συστηµάτων διαχείρισης. Με την
ενοποίηση ενισχύεται στην επιχείρηση µια κουλτούρα σε συστήµατα διαχείρισης.
Συγκριτικό πλεονέκτηµα µπορεί να επιτευχθεί εφόσον η επιχείρηση συνδυάσει την
εστίαση στον πελάτη στο πλαίσιο του Συστήµατος Ποιότητας, µε την εστίαση στο
περιβάλλον στο πλαίσιο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Αυτό
περιλαµβάνει την πρόκληση της επέκτασης εστίασης στο σύστηµα ώστε να
συµπεριλάβει την όλη παραγωγική αλυσίδα. Οι ευθύνες για την ποιότητα, το
περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή και τις κοινωνικές πλευρές πρέπει να
ενσωµατωθούν στην οργανωτική δοµή και στην κουλτούρα της επιχείρησης, γιατί
σχετίζονται µε κάθε δραστηριότητα αυτής, από τις προµήθειες µέχρι τις πωλήσεις.
(Λεώπουλος, ; Χατζηστέλιος, 2008)
Μπορούµε να ταξινοµήσουµε τα Συστήµατα ∆ιοίκησης των προτύπων, όπως
εφαρµόζονται σήµερα, σε τρία πιθανά επίπεδα (Πουστουρλή, ; Λεώπουλος, 2010):
- Μεµονωµένα (separate level), π.χ. µόνο ISO 14001
- Ευθυγραµµισµένα (alignment level), π.χ. ISO 9001 παράλληλα µε ISO 14001,
παράλληλα µε OHSAS 18001
- Ενοποιηµένα (integration level), π.χ. ISO 9001 και ISO 14001 και OHSAS 18001.
Ένα πρότυπο Ενοποιηµένης ∆ιοίκησης (integrated management standard)
µπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε αριθµό Προτύπων Συστηµάτων, είτε
εσωτερικών είτε εξωτερικών (συστηµάτων). H προδιαγραφή PAS 99 (Publicly
την

εφαρµογή

Ενοποιηµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (Integration Management

Systems).

Available

Specification)

περιλαµβάνει

τις

απαιτήσεις

για

Αναπτύχθηκε ως απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς ώστε να ενοποιούνται σε ένα
σύστηµα όλες οι επιµέρους απαιτήσεις των γνωστών διαχειριστικών συστηµάτων.
Το PAS 99 ως προϊόν, εκτιµάται, από τους αρµόδιους ότι ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της αγοράς για ενοποίηση-ευθυγράµµιση των διεργασιών και διαδικασιών
των επιχειρήσεων σε µια ολιστική προσέγγιση, που θα καθιστά ικανές τις
επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις λειτουργίες τους πιο αποτελεσµατικά. Η
Ενοποιηµένη ∆ιοίκηση µπορεί να εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση,
ανεξαρτήτως µεγέθους και κλάδου, η οποία θα επιθυµεί να ενοποιήσει δύο ή
περισσότερα Σ∆ σε ένα συνεκτικό σύστηµα µε ολιστική προσέγγιση σε θέµατα
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ανάπτυξης-τεκµηρίωσης-παρακολούθησης της επίδοσης πολιτικών-διαδικασιών και
διεργασιών.
Στην Ελλάδα, έως σήµερα, ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων λειτουργεί
πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τριών
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
1801:2002, όπου ειδικά για την κοινή σε όλα παράγραφο απαιτήσεων «Βελτίωση» ή
«Συνεχής Βελτίωση», αξιοποιούνται βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τη
µέτρησή της και σχετίζονται κυρίως µε τη Στατιστική.
Στην πλειονότητα επιχειρήσεων του εξωτερικού αλλά και σε πολλές µεγάλες
ελληνικές επιχειρήσεις, εφαρµόζονται τέτοια εύρωστα εργαλεία όπως είναι η 6sigma, οι µέθοδοι Taguchi, ο Σχεδιασµός Πειραµάτων DOE (Design of Experiments),
η ANOVA (Analysis Of Variance), κ.λπ.
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν πιστοποίηση ενοποιηµένου συστήµατος πρέπει
να µπορούν να αποδείξουν-επιδείξουν ότι έχουν ένα σύστηµα διοίκησης το οποίο
περικλείει όλες τις υπάρχουσες διεργασίες και συστήµατα διαχείρισης (management
systems standards) σε µία δοµή-οντότητα.

Τα Οφέλη από την ενοποίηση Συστηµάτων ∆ιοίκησης είναι:
•

Πιο µικρά συστήµατα (περιβαλλοντικά φιλικά)

•

Πιο απλά συστήµατα και πιο κατανοητά

•

Πιο αποτελεσµατικά στην εφαρµογή τους

•

Χαµηλότερα κόστη

•

Βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού

•

Πιο αποτελεσµατικές ανασκοπήσεις

•

Καλύτερες διασυνδέσεις

•

Βελτιστοποίηση στη διάθεση πόρων

•

Εξάλειψη συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ συστηµάτων

•

Πιο αποτελεσµατικές επιθεωρήσεις

•

Μεγαλύτερη επικέντρωση στους επιχειρηµατικούς στόχους και στις
προσδοκίες των πελατών και καλύτερη «κοινωνική» εικόνα της επιχείρησης

•

Αναβάθµιση της εικόνας και του ονόµατος της επιχείρησης / διαφοροποίηση
από τον ανταγωνισµό

•

Απόκτηση σηµαντικού εργαλείου marketing και διαφήµισης
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•

Αναγνώριση της αξιοπιστίας της επιχείρησης τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο

•

Ικανοποίηση ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης / διαµόρφωση
καλύτερων συνθηκών εργασίας

•

Βάση αναγνώρισης σηµαντικών αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού

/

βελτίωση ικανοτήτων προσωπικού / περισσότερη εµπλοκή του προσωπικού
σε βελτιώσεις / ευαισθητοποίηση προσωπικού
•

∆ιευκόλυνση της αλλαγής κουλτούρας των εργαζοµένων, (Πουστουρλή &
Λεώπουλος, 2010).

3.10 Οφέλη και ∆υσκολίες από την Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
3.10.1. Αποτελεσµατική Εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Για να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά ένα Σύστηµα ∆ιοίκησης:
•

Πρέπει να υπάρχει διαρκής υποστήριξη από τη ∆ιοίκηση.

•

Πρέπει να υπάρχει κάποια στοιχειώδη οργάνωση στην επιχείρηση.

•

Πρέπει να γίνει αποτελεσµατική εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης.

•

Συνεργασία κατά τη διαµόρφωση αλλά και εφαρµογή των διαδικασιών του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

Θα πρέπει να θεσπιστούν ρεαλιστικοί στόχοι και να παρακολουθούνται µε
τρόπο επαρκή τα αποτελέσµατα.

•

∆εν θα πρέπει να εµπλακούν άπειρα στελέχη στη διαδικασία εφαρµογής του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

Θα πρέπει να διενεργούνται συχνές εσωτερικές επιθεωρήσεις.

•

Θα πρέπει, µέχρι την οριστική εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης, να
υπάρχει συνεχής επανασχεδιασµός των διαδικασιών του.

•

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η εµπειρία και η γνώση τρίτων, που έχουν ήδη
εφαρµόσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης.

•

Θα πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση ότι το Σύστηµα Ποιότητας από µόνο του
δεν λύνει όλα τα προβλήµατα της επιχείρησης (Πουστουρλή, 2005).
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3.10.2.∆υσχέρειες πριν / µετά την Πιστοποίηση
•

Προβλήµατα από προµηθευτές πολλές φορές λόγω του µικρού µεγέθους τους,
επειδή είναι µοναδικοί ή επειδή είναι εγχώριοι.

•

Μετατρέπεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης σε σύστηµα γραφειοκρατικό και
δυσκίνητο.

•

Μεγάλο κόστος διακρίβωσης του εξοπλισµού αλλά και προµήθειας νέου
εξοπλισµού.

•

Προβλήµατα λόγω του ανθρώπινου παράγοντα π.χ. µη εκπαιδευµένο
προσωπικό.

•

Αυξάνει το κόστος παραγωγής λόγω των αυξηµένων και επισταµένων
ελέγχων.

•

Ανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την διαχείριση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης.

•

Η διαρκής επιµόρφωση βαίνει εις βάρος των καθηµερινών εργασιών.

•

∆εν υπάρχουν πρότυπα και προδιαγραφές για όλα τα προϊόντα και υλικά ή
εφαρµόζονται “λανθασµένες” προδιαγραφές.

•

∆ύσκολη ή ανύπαρκτη η στατιστική παρακολούθηση και επεξεργασία των
δεδοµένων που συγκεντρώνει µία επιχείρηση.

•

“Κακές

µέθοδοι

ελέγχου” και

έλλειψη µεθοδολογίας

ελέγχου

των

παραγωγικών διεργασιών.
•

Κακός προγραµµατισµός εκ µέρους της επιχείρησης.

•

Μη σωστή αναγνώριση των αναγκών των πελατών (Πουστουρλή, 2005).

3.10.3.Οφέλη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Συνοψίζοντας λοιπόν, τα οφέλη από την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός Συστήµατος
∆ιαχείρισης µπορούµε να τα κατατάξουµε στα εξής (Ιακωβίδης,; Καλλιάνης,;
Μαθιουδάκης, 2008):
i. Βραχυπρόθεσµα:
-

Επικαιροποίηση

–

Ενηµέρωση

της

νοµοθεσίας.

Συλλογή

και

έλεγχος

νοµοθετηµάτων, οδηγιών Ε.Ε. κλπ.
- Ενηµέρωση εργαζοµένων για την Πολιτική και τους αντικειµενικούς σκοπούς του
οργανισµού
61

- Ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων µέσω, της καταγραφής συµβάντων, µη
συµµορφώσεων και λοιπών αποκλίσεων, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου
- ∆ιασαφήνιση ρόλων, αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των εργαζοµένων σε όλα τα
επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισµού.
ii. Μεσοπρόθεσµα:
- Σταδιακή βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης µε έµµεση βελτίωση και
τυποποίηση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της
- Βελτίωση της επικοινωνίας στα διάφορα επίπεδα του οργανισµού
- Βελτίωση/ αναθεώρηση υπαρχόντων διαδικασιών και οδηγιών και ανάπτυξη/
ένταξη νέων στο σύστηµα διαχείρισης
- Βελτίωση της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας
- Αξιολόγηση των κατηγοριών των αποκλίσεων, στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή
αποτελεσµάτων, χρήσιµων για τη βελτίωση τόσο της διαχείρισης των µη
συµµορφώσεων, όσο και του Συστήµατος γενικότερα
- Βελτίωση της «πρόληψης»
- Ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα διασφάλισης κι ελέγχου
ποιότητας
- Βελτίωση των συνθηκών εργασίας µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας
- Μείωση της έκθεσης των εργαζοµένων και τρίτων σε επισφαλείς καταστάσεις, µε
ταυτόχρονη (πιθανή) µείωση των εργατικών ατυχηµάτων
- Ανάπτυξη κατάλληλων ∆εικτών παρακολούθησης των διεργασιών, καθώς και των
παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών
- Αύξηση της σιγουριάς των εργαζοµένων τόσο ως προς την εργασία που πρέπει να
εκτελέσουν, όσο και προς τη ∆ιοίκηση (εργοδοσία)
- Βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και
διεργασιών της επιχείρησης
- Βελτίωση των διαδικασιών αντιµετώπισης κρίσεων
- Βελτίωση της εικόνας (company image) του οργανισµού εσωτερικά.
iii. Μακροπρόθεσµα:
- Βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης, της παραγωγικότητας και της
βιωσιµότητάς της, µε ταυτόχρονη µείωση των διαφυγόντων κερδών της.
- Βελτίωση της ικανότητας για αναγνώριση και εκτίµηση επισφαλών καταστάσεων
και εργασιακών συνθηκών
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- Βελτίωση της αξιολόγησης των στοιχείων µέτρησης της επίδοσης του συστήµατος,
µέσω χρήσης αποδοτικότερων και αποτελεσµατικότερων µεθόδων στατιστικής
επεξεργασίας
- Βελτίωση των διαδικασιών αντιµετώπισης κρίσεων
- Εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας
- Αποτελεσµατική εφαρµογή µεθόδων ελέγχου διεργασιών, δραστηριοτήτων κλπ.
Εντός των δοµών της επιχείρησης
- Βελτίωση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ελέγχου, των διορθωτικών
ενεργειών και των προληπτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί
- Μείωση της έκθεσης των εργαζοµένων και τρίτων σε επισφαλείς καταστάσεις, µε
ταυτόχρονη

(πιθανή)

µείωση

των

εργατικών

ατυχηµάτων.

Βελτίωση

της

παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Βελτίωση των ∆εικτών παραγωγής προϊόντων
και παρεχόµενων υπηρεσιών
- Καλές σχέσεις εργαζόµενου-εργοδότη µε ταυτόχρονη αύξηση της εµπιστοσύνης και
βελτίωσης της συνεργασίας
- Η «πρόληψη» αποτελεί πλέον σύνθηµα και βίωµα των εργαζοµένων σε όλα τα
επίπεδα του οργανισµού
- Βελτίωση της επίδοσης και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης
- Βελτίωση της εικόνας (company image) του οργανισµού εσωτερικά και εξωτερικά
- Απόκτηση συνείδησης και σχετικής νοοτροπίας.
Τα ανωτέρω αποτελούν µία γενική προσέγγιση, όπως έχει προκύψει από τη
µέχρι τώρα εµπειρία και την πολύχρονη ενασχόληση και µελέτη, πράγµα που αφήνει
πολλά περιθώρια και επιλογές για διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις και αναλύσεις,
ανάλογα µε την εµπειρία και τη σε βάθος µελέτη και αξιολόγηση του καθενός
επαγγελµατία-εργαζόµενου-εργοδότη, που ασχολείται µε τα θέµατα αυτά.
Έχοντας αναφερθεί στη διαχείριση της ποιότητας, καθώς και στο πρότυπο
ISO 9001:2000, στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην έννοια της ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας, και στην συσχέτισή της µε το πρότυπο ISO 9000.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ)
4.1 Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ), γνωστή επίσης ως TQM (Total Quality
Management) είναι ένας σχετικά νέος τρόπος διοίκησης, δηλαδή µια νέα προσέγγιση
για την αποτελεσµατική ανάπτυξη µίας επιχείρησης και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. Αυτό ισχύει για επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τοµέα και τους
οργανισµούς και υπηρεσίες στο δηµόσιο τοµέα.
Ως βασικό προσανατολισµό η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) έχει την
καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Η έννοια του πελάτη
είναι διευρυµένη, ώστε να καλύπτει και τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς
πελάτες της επιχείρησης. Οι «εξωτερικοί πελάτες» είναι οι τελικοί καταναλωτές και
χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι «εσωτερικοί πελάτες» είναι τα
διοικητικά στελέχη και οι εργαζόµενοι οι οποίοι άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στη
δηµιουργία των προϊόντων και επηρεάζουν την προσφερόµενη ποιότητα µέσα στην
επιχείρηση (∆ερβιτσιώτης, 2005).
Σύµφωνα µε την Γκοτζαµάνη, (1990z), ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η
φιλοσοφία της διοίκησης που απαιτεί αλλαγή της συνολικής νοοτροπίας και του
κλίµατος µέσα στην επιχείρηση, για την εισαγωγή και λειτουργία της ολικής
ποιότητας, σε όλα τα σηµεία, σε όλες τις φάσεις, από όλα τα άτοµα, και σε κάθε
χρονική στιγµή.
Οι Στεφανίδης & Πάσχος (1998) ; Πουστουρλή, (2005) αναφέρουν ότι η
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και µεθόδων που
εφαρµόζονται από τον οργανισµό, µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την
ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) του
οργανισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Ενώ σύµφωνα µε τον Τσιότρα, (2002) η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι:
α) ένα σύστηµα διοίκησης µε βάση το οποίο επιδιώκεται η µεγιστοποίηση της αξίας
του παρεχόµενου προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη µε την
πλήρη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων.
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Β) η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των
απαιτήσεων του πελάτη, µε ελαχιστοποίηση του κόστους και ενεργοποιώντας όλους
τους εργαζόµενους στην επιχείρηση ή τον οργανισµό.
Ο επίσηµος ορισµός της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως αναφέρεται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8402, είναι ο ακόλουθος:
Τρόπος διοίκησης ενός οργανισµού εστιασµένος στην Ποιότητα, ο οποίος
βασίζεται στη συµµετοχή όλων των µελών του και στοχεύει στη µακροπρόθεσµη
επιτυχία µέσω της ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή οφελών σε όλα τα µέλη
του οργανισµού και στην κοινωνία.
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εφαρµογή της περιλαµβάνει µια σειρά
από δραστηριότητες και µεθόδους που αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας
οργανωτικής «κουλτούρας» όπου οι εργαζόµενοι ενστερνίζονται τη νέα νοοτροπία
και αναζητούν και επιτυγχάνουν τη συνεχή αύξηση της αξίας των προσφερόµενων
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι δυνατή µόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή
από όλα τα µέλη της επιχείρησης ή του οργανισµού. Σε αυτό το σηµείο έγκειται η
δύναµη αλλά και η αδυναµία της. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο
που βρίσκονται στην ιεραρχία, είναι εξίσου υπεύθυνοι για το κοινό αποτέλεσµα. Η
κοινή αυτή υπευθυνότητα µε το συναρτώµενο αίσθηµα δηµιουργίας και ευθύνης είναι
που εµψυχώνουν τον κοινό άνθρωπο να γίνει ένα ενεργό µέλος αυτής της
προσπάθειας. Η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της ∆ΟΠ είναι όµοια για όλα τα επίπεδα
της ιεραρχίας στα βασικά θέµατα και δεξιότητες.
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας βασίζεται στους ανθρώπους και υπηρετεί τους
ανθρώπους. Οι δραστηριότητες, τα µέσα παραγωγής και οι µέθοδοι είναι απλώς
εργαλεία για την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών, των προµηθευτών και των
εργαζοµένων. Τα εργαλεία αυτά εξελίσσονται συνέχεια ώστε να διευκολύνουν
περισσότερο την όλη προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι οµαδική. Οι πελάτες
αποτελούν µια προέκταση της επιχείρησης, µε την έννοια ότι οι παρατηρήσεις τους,
οι απαιτήσεις τους, και γενικότερα η γνώµη τους λαµβάνονται υπόψη στην εξέλιξη
του συστήµατος. Η δύναµη και συγκέντρωση γνώσης δεν είναι µονοπώλιο ενός
στρώµατος της διοίκησης πλέον, αλλά όλων των επιπέδων διοίκησης και των
εργαζοµένων στα επίπεδα παραγωγής και εξυπηρέτησης. Η πρώτη γραµµή
εξυπηρέτησης του πελάτη ενδυναµώνεται µε την απαραίτητη εξουσία ώστε να µπορεί
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να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
ικανοποίηση του πελάτη.
Η εξέλιξη και η επιτυχία ενός συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων, όπως η αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον
της επιχείρησης ή του οργανισµού, η συνεργασία και ο συντονισµός των διαφόρων
υποσυστηµάτων της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η οργάνωση
ενός πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης που είναι ανοικτό και ολοκληρωµένο.
Ανοικτό είναι ένα σύστηµα όταν µπορεί να προσαρµόζεται µε ευκολία στις
εξωτερικές αλλαγές, ενώ η ολοκλήρωση αναφέρεται στη δυνατότητα συντονισµού
και συνεργασίας των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης ή του οργανισµού. Η
συνεργασία γίνεται σε πιο χαλαρή βάση επειδή το σύστηµα είναι αποκεντρωµένο σε
οµάδες µεγαλύτερης αυτονοµίας που µπορούν να εξασκήσουν δηµιουργικότητα και
πρωτοβουλία, και να είναι περισσότερο ευέλικτες και γρήγορες στις αποφάσεις τους.

4.2 Τα Αξιώµατα και οι Αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
Τα βασικά αξιώµατα – προϋποθέσεις της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι
το τρίπτυχο ∆έσµευση – Συµµετοχή – Επιστηµονική Γνώση. Από τα τρία βασικά
αξιώµατα προκύπτουν οι επόµενες επτά κύριες αρχές που συµπεριλαµβάνονται µε
τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλες τις σχετικές θεωρίες. Οι αρχές αυτές µπορούν να
συµπληρωθούν ή / και να τροποποιηθούν ώστε να συµπληρώσουν τη διακήρυξη της
αποστολής (mission statement) του οργανισµού, µε τρόπο ώστε να συµπληρώσουν τη
διακήρυξη της αποστολής του οργανισµού, µε τρόπο ώστε να στηρίζουν την πολιτική
ποιότητάς του. Οι γενικές βασικές αρχές είναι οι εξής (Τσιότρας, 2002):
1. ∆έσµευση της ηγεσίας:
∆έσµευση των ανώτατων στελεχών και κυρίως του διευθυντή (CEO) στις αρχές της
ολικής ποιότητας. Χωρίς την δική τους δέσµευση δεν είναι δυνατή καµία αλλαγή και
υποθάλπεται η αποτελεσµατικότητα του κάθε εγχειρήµατος.
2. Εφαρµογή σε έκταση:
Είναι αναγκαία η αντιµετώπιση της ποιότητας από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης.
Η νοοτροπία της συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού,
απαιτεί την αλλαγή της συµπεριφοράς, του τρόπου αντιµετώπισης, και των
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εργασιακών πρακτικών από όλους, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ιδιαίτερης
οργανωτικής κουλτούρας.
3. Υπευθυνότητα σε βάθος:
Όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα. Η ηγεσία θα πρέπει να παραχωρήσει κάποιες
από τις δυνάµεις και υπευθυνότητες στα κατώτερα επίπεδα. Ο καθένας θα πρέπει να
ενθαρρύνεται στο να ελέγχει, να διευθύνει και να βελτιώνει τις διαδικασίες που
βρίσκονται στη σφαίρα της δικής του υπευθυνότητας. Η νοοτροπία της συνεχούς
βελτίωσης σε όλες της δραστηριότητες του οργανισµού απαιτεί την αλλαγή
συµπεριφοράς όλων µέσα στην επιχείρηση.
4. Πρόληψη όχι θεραπεία:
Αυτή η αρχή εκφράζεται και σαν «επιτυχία µε την πρώτη φορά» ή «µηδέν
ελαττώµατα» (zero defects). Η ποιότητα πρέπει να έχει ενσωµατωθεί στη σχεδίαση
των προϊόντων ή υπηρεσιών και στις διαδικασίες παραγωγής.
5. Συνεχής εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων και µεθόδων βελτίωσης ποιότητας:
Η άνεση χρήσης και κατανόησης των µεθόδων βελτίωσης της ποιότητας, διευκολύνει
τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην κατανόηση των διαφόρων λειτουργιών και στη
ανεύρεση των αιτιών διακύµανσης της ποιότητας και συµβάλει στη µείωση του
χρόνου επιτυχίας µιας νέας διαδικασίας. Κλειδί για την επιτυχία αυτής της αρχής
είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων στα εργαλεία και στις τεχνικές
ποιότητας.
6. Έλεγχος ανταγωνιστικότητας:
Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πρέπει να οριοθετείται συνεχώς µε βάση µια
σειρά δεικτών απόδοσης, εσωτερικών και εξωτερικών (benchmarking). Από αυτούς
τους ελέγχους, δηµιουργούνται σχέδια ενεργειών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη
των στόχων.
7. Συνεχής βελτίωση:
Η κεντρική φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η παρακίνηση της
συνεχούς αναζήτησης νέων µεθόδων βελτίωσης των δραστηριοτήτων παραγωγής ή
εξυπηρέτησης καθώς επίσης και της µείωσης της σπατάλης πόρων. Κλειδί στη
συνεχή βελτίωση είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε νέες µεθόδους αναγκαίες
στη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζοµένων.
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4.3 Αντικειµενικοί Σκοποί της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
Η διοίκηση ολικής ποιότητας διέπεται από ορισµένες αρχές, οι βασικότερες
από τις οποίες διατυπώθηκαν παραπάνω, και χρησιµοποιεί µια σειρά από µεθόδους
και εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών της. Οι βασικοί σκοποί της διοίκησης
ολικής ποιότητας σύµφωνα µε τον Τσιότρα, (2002) είναι:
1.Η διαχρονική πλήρης ικανοποίηση του πελάτη της επιχείρησης ή του οργανισµού.
2.Η

διαχρονική

πλήρης

ικανοποίηση

των

εργαζοµένων

στην

προσπάθεια

ικανοποίησης του πελάτη.
3.Η ανάπτυξη µόνιµης νοοτροπίας στους εργαζόµενους της επιχείρησης, ώστε η
προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω στόχων να γίνεται σαν µια φυσιολογική
έκφραση της οργανωτικής «κουλτούρας» της επιχείρησης.

4.4 Τα Πρότυπα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9000 ως το πρώτο βήµα προς τη
∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας
Η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας,
αναφέρεται από πολλούς ως ιδιαίτερα σηµαντική για την υιοθέτηση της ∆ΟΠ. Το
σύστηµα είναι αρκετά σαφές, απαιτεί οργάνωση και µεθοδικότητα και εισάγει όλες
τις απαραίτητες έννοιες για την θεµελίωση της ποιότητας. Με την διαχείριση
ποιότητας και µε κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως είναι η επιχειρησιακή κουλτούρα,
η δέσµευση της διοίκησης, η οµαδική εργασία, η αξιοπιστία του πελάτη, και η
συνεχής αναζήτηση της βελτίωσης είναι δυνατή η συνέχιση της πορείας προς την
Ολική Ποιότητα.
Είναι απαραίτητο για µια επιχείρηση να περάσει από το στάδιο της
διαχείρισης ποιότητας για να φθάσει στην Ολική Ποιότητα, και αυτό γιατί η Ολική
Ποιότητα σηµαίνει αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή τρόπου σκέψης και δράσης, και
µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε προγραµµατισµένα, διαδοχικά βήµατα. Άλλωστε το
γεγονός πως η ∆ΟΠ αποκαλείται συχνά ως µια φιλοσοφία ή αλλαγή κουλτούρας,
χωρίς να αναφέρονται ξεκάθαρα οι απαιτήσεις της και ο τρόπος µε τον οποίο
µπορούν να επιτευχθούν, κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την δέσµευση της ανώτατης
διοίκησης σε αυτήν. Είναι πολύ ευκολότερο να ευαισθητοποιηθεί η διοίκηση στο
θέµα της ποιότητας και να επιτευχθεί η δέσµευση της σε ένα σαφές και οργανωµένο
πρόγραµµα, µε συγκεκριµένη αρχή και τέλος και µε µετρήσιµο αποτέλεσµα, όπως
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είναι η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός Σ∆Π. Είναι κάτι πιο προσιτό, πιο εύκολο, και
πιο τυποποιηµένο και µπορεί να βάλει την επιχείρηση σε έναν δρόµο. Άλλωστε,
Ολική Ποιότητα απαιτεί ασφαλώς πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια, και για αυτό καλό
είναι να δοκιµάζει µια επιχείρηση αρχικά τις δυνάµεις της µε κάτι που φαίνεται πιο
εύκολο και πιο µεθοδευµένο. Η ουσιαστική δέσµευση της διοίκησης σε αυτό το
βήµα, µπορεί να αποτελέσει την αρχή µίας προσπάθειας που δεν θα σταµατήσει ποτέ.
Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αποτελούν το ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων για ένα
σύστηµα ποιότητας, και δεν εµποδίζουν µια επιχείρηση να δηµιουργήσει ένα
περισσότερο πλήρες σύστηµα ποιότητας. Για αυτό η προτεινόµενη στρατηγική είναι
να αναβαθµίσει πρώτα µία επιχείρηση το σύστηµα ποιότητας της εφαρµόζοντας τις
απαιτήσεις ενός από τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Αυτό θα κτίσει την
εµπιστοσύνη, και οµαδικότητα στην επιχείρηση, πειθαρχία, συµµετοχή, καθώς και
δέσµευση της διοίκησης στην βελτίωση της ποιότητας. Ακόµη θα εισάγει τις
απαραίτητες διαδικασίες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας του συστήµατος και θα
διευκολύνει σηµαντικά την επιχείρηση στο να προχωρήσει στο επόµενο βήµα που
είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος ολικής ποιότητας (Γκοτζαµάνη, 1990z).

4.5 Συσχέτιση της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας µε το ISO 9000 : 2000
Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα, τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τον
προσανατολισµό κάθε επιχείρησης στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, αφού κάνει
εφαρµογή και πράξη τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, µπορούν να διακριθούν στα ακόλουθα
οκτώ σηµεία (Αρβανιτογιάννης, ; Κουρτής, 2002):
1.

Πελατοκεντρική προσέγγιση (κατανόηση των αναγκών των πελατών, άµεση

σύνδεση των στόχων και των σκοπών µε τις ανάγκες του πελάτη, βελτίωση της
απόδοσης για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, πρόσληψη ανθρώπων που
να είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη του οργανισµού).
2.

Ηγετικό προφίλ (∆ιαµόρφωση ενός σαφούς οράµατος για το µέλλον του

οργανισµού, µετατροπή του µέλλοντος του οργανισµού σε στόχους και σκοπούς,
ενθάρρυνση του επικείµενου προσωπικού στην επίτευξη στόχων, εκπαίδευση
εργατικού δυναµικού µε χρήση κινήτρων).
3.

Συµµετοχικότητα

των

ανθρώπων

(Αποτελεσµατική

συµβολή

των

ανθρώπων στη βελτίωση της πολιτικής και της στρατηγικής, ενεργός συµµετοχή των
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ανθρώπων στους στόχους του οργανισµού, άνθρωποι εµπλεκόµενοι σε διεργασίες
βελτίωσης καθώς και στη λήψη αποφάσεων, ικανοποίηση από την εργασία και
ενεργή συµµετοχή στην προσωπική ανάπτυξη).
4.

∆ιεργασιακή προσέγγιση (Προβλέψιµα αποτελέσµατα, καλύτερη χρήση των

πρώτων υλών / πηγών, χαµηλότερο κόστος, κατανόηση των δυνατοτήτων των
διεργασιών, αποτροπή λαθών, έλεγχος διαφοροποίησης, περισσότερο προβλέψιµα
αποτελέσµατα, διεργασίες µε ικανοποιητικό κόστος, πρόσληψη και εκπαίδευση
ικανού εργατικού δυναµικού).
5.

Συστηµατική προσέγγιση (κατάρτιση κατανοητών και ενδιαφερόντων

προγραµµάτων

για

σύνδεση

λειτουργικών

και

παραγωγικών

δεδοµένων,

ευθυγράµµιση µε τους στόχους «κλειδιά» του οργανισµού, ανεύρεση και κατανόηση
των αιτιών στις οποίες οφείλονται τα προβλήµατα, καλύτερη κατανόηση των ρόλων
και των αρµοδιοτήτων καθώς και ενθάρρυνση του οµαδικού πνεύµατος).
6.

Συνεχής βελτίωση (σύλληψη και εφαρµογή κατανοητών και ενδιαφερόντων

προγραµµάτων και παραγωγικών δεδοµένων, θέσπιση άµεσου ενδιαφέροντος στόχων
και διάθεση απαιτούµενων µέσων για την επίτευξή τους, συµµετοχή των ατόµων του
οργανισµού, καλύτερη κατανόηση των ρόλων και των αρµοδιοτήτων και βελτίωση
του οµαδικού πνεύµατος).
7.

Προσέγγιση γεγονότων (εφικτές και πιο εύκολα εφαρµόσιµες στρατηγικές

βασισµένες σε δεδοµένα και πληροφορίες, εφικτοί και άµεσου ενδιαφέροντος στόχοι
και σκοποί, η καλύτερη και δυνατή διεργασία και απόδοση του συστήµατος µε στόχο
την εισαγωγή βελτιώσεων και επίλυση µελλοντικών προβληµάτων, ικανοποιητική
καθοδήγηση της στρατηγικής για ανθρώπινους πόρους βάση δεδοµένων και
αναλύσεων πληροφοριών).
8. Αµοιβαίες επικερδείς σχέσεις προµηθευτών (ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
µέσω στρατηγικών συµµαχιών µε τους προµηθευτές, συµµετοχή προµηθευτών,
διαχείριση των σχέσεων µε τους προµηθευτές για διασφάλιση έγκαιρων και χωρίς
λάθη προµηθειών, βελτίωση των ικανοτήτων των προµηθευτών µέσω της
εκπαίδευσής τους).
Έχοντας δώσει τις έννοιες της ποιότητας, των υπηρεσιών, του ISO 9000, και
της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, στο επόµενο κεφάλαιο θα δοθούν ορισµένα βασικά
στοιχεία του κλάδου των ταχυµεταφορών όπως, ο ορισµός των ταχυµεταφορών, τα
ιστορικά στοιχεία και βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου, το θεσµικό πλαίσιο κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

5.1. Ορισµός Ταχυµεταφορών
Οι ταχυµεταφορές αποτελούν υπηρεσίες που έχουν σχέση µε ειδικής
επείγουσας διαβίβασης ταχυδροµικά αντικείµενα, παρακολουθούµενα από Ειδικό
Σύστηµα Παρακολούθησης και Εντοπισµού ( Ε.Σ.Π.Ε.ΤΑ). (ΦΕΚ 1682/14.11.2003).
Από τον παραπάνω ορισµό , γίνεται αντιληπτό πως οι ταχυµεταφορές ,
υφίστανται ως ένας κλάδος , ο οποίος σχετίζεται µε αυτόν των ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µε τη διαφορά ότι πραγµατοποιούν τη µεταφορά των ταχυδροµικών
αντικειµένων, κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις «διαχείρισης, χρόνου διαδροµής και
επίδοσης», (ΦΕΚ 1682,14/11/2003) , έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες γρήγορης
µεταφοράς που προβάλλονται από τους χρήστες (Ευγενίου, ; Θεοδωρίδου, 2005).
Ένας άλλος ορισµός των ταχυµεταφορών είναι: ∆ηµόσιες & ιδιωτικές
υπηρεσίες περισυλλογής, διαβίβασης και διανοµής αλληλογραφίας , διαφηµιστικού
υλικού, εφηµερίδων, περιοδικών εκδόσεων & δεµάτων χωρίς ή µε προετοιµασία και
διεύθυνση παραλήπτη» (Ράλλη, 2007).

5.2. Ιστορικά Στοιχεία και Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Οι

επιχειρήσεις

παροχής

υπηρεσιών

ταχυµεταφοράς

(couriers)

πρωτοεµφανίστηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όχι για να
αντικαταστήσουν τους κρατικούς ταχυδροµικούς οργανισµούς, αλλά µε σκοπό την
προσφορά υπηρεσιών µε τελείως διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε
τις «καθιερωµένες» ταχυδροµικές υπηρεσίες. (ICAP, 2002).
Στη χώρα µας, ο κλάδος των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς ξεκίνησε να
αναπτύσσεται στις αρχές του 1980, ενώ παρουσίασε πιο δυναµικούς ρυθµούς κατά
την δεκαετία 1992-2001. (ICAP, 2006, 2008). Παράγοντες της αγοράς θεωρούν πως
τα καθοριστικά έτη για την ανάπτυξη της αγοράς ήταν τα έτη 1980 – 1983, όταν η
ACS έθεσε τις βάσεις για το πρώτο δίκτυο ταχυµεταφορών στην χώρα µας. Το
σύνθηµα «παράδοση την επόµενη µέρα» άλλαξε τα δεδοµένα. Το 2000
χαρακτηρίσθηκε χρονιά – σταθµός για τον κλάδο. Οι κυριότερες ταχυµεταφορικές
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επιχειρήσεις της Ευρώπης άνοιξαν δικά τους γραφεία και άρχισαν να αναπτύσσουν
δίκτυα στη χώρα µας ενώ δηµιουργήθηκαν και πολλές µικρές επιχειρήσεις. Στα
µητρώα της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)
υπήρχαν την περίοδο εκείνη περίπου 210 εγγραφές.1
Σήµερα στη χώρα µας οι επιχειρήσεις που έχουν γενική άδεια και είναι
εγγεγραµµένες στο µητρώο επιχειρήσεων ταχυδροµικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ
ανέρχονται σε 409 (στοιχεία 31/12/2008).
Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, σκοπός των επιχειρήσεων courier δεν
είναι να υποκαταστήσουν τους κρατικούς φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών, αλλά να
προσφέρουν υπηρεσίες µε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε τις
«καθιερωµένες» ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Στα πλαίσια αυτά και ο εθνικός ταχυδροµικός οργανισµός (ΕΛ.ΤΑ.),
αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των συγκεκριµένων υπηρεσιών, από το 2000
προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας ΕΛ.ΤΑ. Ταχυµεταφορές Α.Ε.
Οι επιχειρήσεις ταχυµεταφοράς απευθύνονται σε ευρύ φάσµα πελατών
(επιχειρήσεις, οργανισµοί, ιδιώτες), οι υπηρεσίες τους όµως χρησιµοποιούνται κατά
κύριο λόγο από τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Οι επιχειρήσεις του εξεταζόµενου κλάδου εξασφαλίζουν την εγγυηµένη
παράδοση σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία, την παραλαβή από το χώρο του
αποστολέα και την προσωπική παράδοση στον παραλήπτη. Ακόµα παρέχουν την
δυνατότητα αλλαγής προορισµού και παραλήπτη καθ’ οδόν, την παρακολούθηση της
αποστολής κάθε στιγµή και την επιβεβαίωση της παράδοσης, (ICAP, 2006, 2008).
Βασικό

χαρακτηριστικό

των

επιχειρήσεων

ταχυµεταφοράς

είναι

η

διαφοροποίησή τους ως προς το µέγεθος, την υποδοµή και τις γεωγραφικές περιοχές
που καλύπτουν. Ο κλάδος των ταχυµεταφορών χωρίζεται:
1. Στις διεθνείς επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν κυρίως αποστολές
εξωτερικού.
2. Στους εθνικούς ταχυµεταφορείς που διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα και
ασχολούνται κυρίως µε αποστολές εσωτερικού.
3. Σε ένα τρίτο επίπεδο υπάρχουν και επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα που
καλύπτουν συγκεκριµένες περιοχές της εγχώριας αγοράς.2

1

2

www.logistics-management.gr / Cover Stories/Συνδυάζουν τις µεταφορές, µειώνουν τα κόστη
www.logistics-management.gr/ Cover stories/Ο γύρος του κόσµου σε 24 ώρες
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Ένα επίσης σηµαντικό χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου κλάδου είναι η
συνεργασία που αναπτύσσεται µεταξύ των επιχειρήσεων, µε σκοπό την
«αλληλοκάλυψη» τυχόν «κενών» που υπάρχουν στα δίκτυά τους. Για παράδειγµα,
µια επιχείρηση που διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο εκτός Ελλάδας µπορεί να καλύπτει τις
συγκεκριµένες αποστολές µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης η οποία έχει
πανελλαδική εµβέλεια. Ταυτόχρονα, η τελευταία την καλύπτει σε περιοχές της χώρας
µας όπου δεν έχει παρουσία.3
Η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς συνέβαλλε σηµαντικά στην ανάπτυξη
των εργασιών του κλάδου στη χώρα µας αλλά και στην Ε.Ε. γενικότερα, λόγω του
ανερχόµενου ενδοκοινοτικού εµπορίου και των αυξηµένων συναλλαγών µεταξύ των
επιχειρήσεων, χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων κτλ.
Παράγοντες µε ιδιαίτερη σηµασία για τον κλάδο των ταχυµεταφορών στη
χώρα µας, είναι η περαιτέρω διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου και γενικά των
αγορών από απόσταση (mail order κ.α.), (ICAP, 2002).
Η διεύρυνση των αγορών µέσω διαδικτύου (e-shopping) αποτελεί µεγάλη
ευκαιρία για ανάπτυξη των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς, καθώς σηµαντικό µέρος των
συγκεκριµένων αποστολών καλύπτεται από επιχειρήσεις courier. Σε γενικές γραµµές,
στην Ελλάδα οι ρυθµοί ανάπτυξης της συγκεκριµένης µεθόδου αγορών είναι
χαµηλότεροι σε σύγκριση µε άλλα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης αν και τελευταία
παρατηρείται κάποια βελτίωση, ιδιαίτερα µε τη διάδοση των συνδέσεων ADCL στη
χώρα µας. Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να προστεθούν και άλλες µορφές
πωλήσεων από απόσταση όπως είναι οι κατάλογοι και οι «τηλεπωλήσεις», οι οποίες
επίσης αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των ταχυµεταφορών.
Επιπλέον, η πρόσφατη ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουµανίας στην Ε.Ε., αλλά και η
αυξανόµενη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις βαλκανικές χώρες, αποτελούν
ευκαιρία

3

4
5

περαιτέρω

ανόδου

του

εξεταζόµενου

κλάδου.45

www.express.gr/Ανοδικά κινείται η εγχώρια αγορά υπηρεσιών ταχυµεταφοράς
www.isotimia.gr/ ICAP: Οι online αγορές ευκαιρία για τις ταχυµεταφορές
www.kerdos.gr/ ICAP: “Ταχύτερες” ταχυµεταφορές χάρη στο e-shopping
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5.3 Κύρια Στοιχεία Υπηρεσιών Ταχυµεταφοράς

Οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως
ολοκληρωµένοι µεταφορείς (integrated carriers). Ο λόγος είναι το ότι οι εταιρείες
αυτές καλούνται να ολοκληρώσουν και να συνδυάσουν πολλά µεταφορικά µέσα
(φορτηγάκια, νταλίκες, αεροπλάνα, τρένα) προκειµένου να παρέχουν την τελική
υπηρεσία. Συχνά, τα διαφορετικά αυτά µέσα µεταφοράς ανήκουν σε άλλες εταιρείες
και έτσι είναι αρµοδιότητα της εταιρείας ταχυµεταφοράς να συντονίσει και να
ολοκληρώσει τις δραστηριότητες των άλλων εταιρειών. Επιπλέον, ο συντονισµός
αυτός πρέπει να επιτευχθεί µε πολλή µεγαλύτερη ακρίβεια από ότι σε άλλα είδη
µεταφοράς, λόγω των απόλυτων χρονικών δεσµεύσεων παράδοσης που εφαρµόζονται
στον κλάδο αυτό.
Όπως γίνεται φανερό και από τα παραπάνω, η ολοκληρωµένη υπηρεσία
ταχυµεταφοράς αποτελεί µία ιδιότυπη υπηρεσία. Είναι µοναδική από την άποψη ότι
απαιτεί συνεχή εναλλαγή µεταφορικών µέσων, ταχύτητα, αξιοπιστία, χαρακτηριστικά
βέβαια τα οποία επιδρούν αυξητικά και στην τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας.
Κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι τα εξής:
Υπηρεσία πόρτα-µε-πόρτα: Η εταιρεία παραλαµβάνει τα φορτία από την πόρτα ή το
γραφείο ή τις αποθήκες του αποστολέα και τα παραδίδει απευθείας στον παραλήπτη.
Η υπηρεσία αυτή απαλλάσσει τους πελάτες από την υποχρέωση του να µεταφέρουν
τα δέµατα στην ταχυδροµική εταιρεία ή την υποχρέωση του να συντονίζουν
διαφορετικά µεταφορικά µέσα. Επίσης, η υπηρεσία αυτή αυξάνει την ασφάλεια του
µεταφερόµενου φορτίου και µειώνει σε µεγάλο βαθµό τις απώλειες και τις ζηµιές
κατά τη µεταφορά.
Ταχύτητα: Οι εταιρείες ταχυµεταφορών παρέχουν επίδοση του ταχυδροµικού
αντικειµένου σε χρόνο καθορισµένο από τον αποστολέα. Παρέχουν επίσης,
αυθηµερόν παράδοση εντός πόλεως καθώς και παράδοση την επόµενη ηµέρα πριν
από µια καθορισµένη ώρα (π.χ. πριν τις 9.00 ή τις 12.00). Χαρακτηριστικό των
εταιρειών ταχυµεταφοράς είναι η εγγύηση που προσφέρουν για τον χρόνο επίδοσης.
Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους πελάτες των ταχυµεταφορών.
Αξιοπιστία: Εξίσου σηµαντικός παράγοντας µε την ταχύτητα είναι και η αξιοπιστία.
Οι εταιρείες ταχυµεταφορών κατά βάση προσφέρουν εντός χρόνου παραδόσεις σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 99%. Η αξιοπιστία αποκτά ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία
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για τον πελάτη όταν πρόκειται για αποστολές ανταλλακτικών για γραµµές παραγωγής
ή για σηµαντικά έγγραφα, τα οποία εάν καθυστερήσουν µπορεί να επιφέρουν ζηµία
στις επιχειρήσεις.
Ανίχνευση και Εντοπισµός: Τα δέµατα σαρώνονται (scanning) και τα δεδοµένα
καταχωρούνται σε κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα σε κάθε βήµα της αλυσίδας
ταχυµεταφοράς. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης του
µεταφερόµενου φορτίου σε όποιο στάδιο µεταφοράς και να βρίσκεται, εξασφαλίζει
την παράδοση του και προστατεύει τα συµφέροντα τόσο του αποστολέα όσο και του
παραλήπτη, (Λυµπεριάδης , 2003).
Γενικά

οι ταχυµεταφορές χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία που τις

διαφοροποιούν και τους προσθέτουν επιπλέον αξία σε σχέση µε την Καθολική
Υπηρεσία:
•

Την επείγουσα διαβίβαση της αποστολής.

•

Την παρακολούθηση του αποστελλόµενου ταχυδροµικού αντικειµένου

από

ειδικό σύστηµα παρακολούθησης και εντοπισµού.
Πέρα από την επείγουσα διαβίβαση των ταχυδροµικών αντικειµένων, οι
επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, ανάλογα µε τις δυνατότητες και την οργάνωσή τους,
παρέχουν επιπλέον διευκολύνσεις. Αντίστοιχες διευκολύνσεις παρέχονται και για τις
αποστολές προς το εξωτερικό.
Κάθε µία από τις παραπάνω υπηρεσίες και διευκολύνσεις έχει συνήθως
διαφορετική τιµή, που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο της επιχείρησης.

O

καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει και να εξετάζει τις τιµές των
προσφερόµενων υπηρεσιών ώστε να προβαίνει στις καλύτερες για αυτόν επιλογές.6

6
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5.4 Το Θεσµικό Πλαίσιο
Το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει την λειτουργία των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ταχυµεταφοράς καλύπτεται από το νόµο 2668/1998 όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το νόµο 3185/2003 και σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία
2002/39/ΕΚ (το κείµενο της συγκεκριµένης οδηγίας παρατίθεται σε παράρτηµα στο
τέλος της µελέτης), (ICAP, 2006, 2008).
Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
1) Καθολική υπηρεσία: Περιλαµβάνει την περισυλλογή, τη µεταφορά, τη
διαλογή και τη διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους έως 2 κιλών, τη
συλλογή, τη µεταφορά, τη διαλογή και τη διανοµή των ταχυδροµικών δεµάτων
βάρους έως 20 κιλών, και τις υπηρεσίες των συστηµένων και των αποστολών µε
δηλωµένη αξία. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας ορίζονται από το νόµο τα
Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.).
2) Λοιπές ταχυδροµικές υπηρεσίες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι
ταχυµεταφορές. Οι υπηρεσίες που έχουν σχέση, κυρίως, µε ειδικής επείγουσας
διαβίβασης αντικείµενα, παρακολουθούµενα από ειδικό σύστηµα παρακολούθησης
και εντοπισµού, µε διαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς διεύθυνση, µε την προετοιµασία
των ταχυδροµικών αντικειµένων και την ανταλλαγή εγγράφων.
Για να παρέχει κάποιος (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση) υπηρεσίες
ταχυµεταφορών πρέπει να διαθέτει γενική ή ειδική άδεια που χορηγείται από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), εφόσον καλύπτει
ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. Οι επιχειρήσεις που αποκτούν άδεια
εγγράφονται στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων. (ICAP, 2006).
Όσον αφορά το «άνοιγµα» της αγοράς των ταχυδροµικών υπηρεσιών στην
Ε.Ε., Οδηγία 2008/6/ΕΚ , για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ, σχετικά µε την
πλήρη απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς των κοινοτικών ταχυδροµικών
υπηρεσιών, (ΕΕΤΤ, 2008) η προθεσµία έχει οριστεί από το Ευρωκοινοβούλιο για τη
31η ∆εκεµβρίου 2010. Τα 12 νέα κράτη µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται και η
Κύπρος, καθώς και χώρες µε ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Ελλάδα,
Λουξεµβούργο), θα ανοίξουν την αγορά τους δύο χρόνια αργότερα δηλαδή στις 31
∆εκεµβρίου 2012 (ICAP, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

6.1 Η ζήτηση για υπηρεσίες ταχυµεταφοράς
Οι υπηρεσίες ταχυµεταφοράς εξασφαλίζουν την γρήγορη και σίγουρη
αποστολή ενός εγγράφου ή δέµατος στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, χρησιµοποιούνται
δε τόσο από φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, οργανισµοί κλπ.).
(ICAP,

2008).

Παρακάτω

παρουσιάζονται

ορισµένα

από

τα

κυριότερα

χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυµεταφοράς, καθώς
και οι σηµαντικότεροι παράγοντες την επηρεάζουν.

6.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης των Υπηρεσιών Ταχυµεταφοράς
Παρά

το

γεγονός

ότι

σήµερα

προσφέρονται

πληθώρα

υπηρεσιών

ταχυµεταφοράς, όλες έχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία είναι:
•

Η πόρτα µε πόρτα µεταφορά που περιλαµβάνει τη χρήση και το συνδυασµό
πολλών µέσων µεταφοράς (ολοκλήρωση)

•

Η ικανότητα ικανοποίησης της απαίτησης του πελάτη για γρήγορη και
χρονικά καθορισµένη υπηρεσία.

•

Πλήρης έλεγχος της δροµολόγησης όλων των φορτίων, ο οποίος απαιτεί τη
χρησιµοποίηση εξελιγµένων πληροφοριακών συστηµάτων. (Λυµπεριάδης,
2003).

Σε γενικές γραµµές, οι ανάγκες ενός αποστολέα εγγράφου ή δέµατος,
διακρίνονται σε:
1. Μη επείγοντα έγγραφα και αντικείµενα, τα οποία µπορούν να σταλούν και
µε το ταχυδροµείο.
2. Επείγοντα, τα οποία µπορούν να σταλούν µε κάποια εταιρεία courier για να
παραδοθούν έγκαιρα.
3. Πολύ επείγοντα και σηµαντικά έγγραφα και αντικείµενα, τα οποία εάν
καθυστερήσουν ή χαθούν θα επιφέρουν ζηµιά στον αποστολέα ή / και τον
παραλήπτη.
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Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν σήµερα την κυριότερη κατηγορία
πελατών των εταιρειών ταχυµεταφοράς, λόγω της ανάγκης που συχνά παρουσιάζεται
για γρήγορη και ασφαλή µεταφορά εγγράφων και δεµάτων µεταξύ της έδρας και των
διαφόρων υποκαταστηµάτων τους, ή αποστολής αντίστοιχων αντικειµένων σε
πελάτες

συνεργάτες

κλπ.

Σαν

χαρακτηριστικά

παραδείγµατα

κατηγοριών

επιχειρήσεων που εµφανίζουν µεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυµεταφοράς µπορούν
να αναφερθούν οι θυγατρικές οµίλων εταιρειών, οι αντιπροσωπίες και τα
υποκαταστήµατα ξένων εταιρειών, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων συµφερόντων οι
οποίες διατηρούν γραφεία στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους είναι στο
εξωτερικό (λ.χ. ναυτιλιακά γραφεία), διαφηµιστικές εταιρείες και γενικότερα
επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν µεγάλο όγκο εγγράφων µεταξύ της έδρας και των
υποκαταστηµάτων τους σε όλη τη χώρα.
Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία και υπηρεσίες αυτών, ασφαλιστικοί
οργανισµοί κλπ.), παρά τις µεγάλες ανάγκες σε διακίνηση σηµαντικών και
επειγόντων εγγράφων, η χρήση courier δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο µεταξύ των
ιδιωτικών φορέων. Τα ΕΛ.ΤΑ. (και η αντίστοιχη εταιρεία τους – ΕΛΤΑ
Ταχυµεταφορές Α.Ε.) αναλαµβάνουν κατά κύριο λόγο να καλύπτουν τις ανάγκες
αποστολής εγγράφων και δεµάτων για τις υπηρεσίες του κράτους. Παρά ταύτα,
παράγοντες του εξεταζόµενου κλάδου αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση
ιδιωτικών εταιρειών courier από το δηµόσιο τοµέα έχει αυξηθεί. (ICAP, 2008).
Όπως προκύπτει από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), το 2008 (σε αδειοδοτηµένες
επιχειρήσεις του κλάδου), σηµαντικότεροι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών
για το 2008 αναδεικνύονται οι κλάδοι του εµπορίου (39%) και των υπηρεσιών (31%).
Ακολουθεί η λιανική (12%), και η βιοµηχανία (11%), ενώ λιγότερο σηµαντικός είναι
ο δηµόσιος τοµέας µε 7%. Παρακάτω στο διάγραµµα 6.1 παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα της έρευνας της ΕΕΤΤ για το 2008.
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∆ιάγραµµα 6.1: Πηγή: ΕΕΤΤ, Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά, Στοιχεία και
Τάσεις Αγοράς Έτους 2008.

Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε εκπροσώπους της αγοράς, οι κυριότεροι
πελάτες τους από τον κλάδο του Εµπορίου προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε το εµπόριο ειδών ένδυσης / υπόδησης, ειδών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, εκδοτικοί οίκοι και φαρµακεία. Από τον κλάδο των Υπηρεσιών οι
σηµαντικότεροι πελάτες τους προέρχονται από

τουριστικές και διαφηµιστικές

επιχειρήσεις, τραπεζοασφαλιστικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις επικοινωνιών /
τηλεπικοινωνιών. Άλλοι σηµαντικοί πελάτες προέρχονται και από άλλους τοµείς της
οικονοµικής δραστηριότητας, όπως η Ναυτιλία, οι Κατασκευές, η Βιοµηχανία
Ένδυσης, η Βιοµηχανία Τροφίµων κ.ά. (ΕΕΤΤ, 2008).
Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, η χρήση υπηρεσιών courier από ιδιώτες
κρίνεται ως µικρή και περιστασιακή και γίνεται µόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται η
γρήγορη µεταφορά ενός αντικειµένου ή τίθεται θέµα παράδοσής του «στα χέρια» του
παραλήπτη. Αιτία για τη µη συχνή χρήση υπηρεσιών courier από ιδιώτες, σύµφωνα
πάντα µε παράγοντες του κλάδου, είναι το υψηλότερο κόστος σε σχέση µε
αντίστοιχες ταχυδροµικές υπηρεσίες. Επίσης, οι ιδιώτες δεν έχουν συχνά την ανάγκη
ταχυµεταφοράς εγγράφων ή δεµάτων.
Όσον αφορά τα είδη των αποστολών, αναφέρεται ότι η κατηγορία που
καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης αφορά αντικείµενα εκτός δεµάτων.
Αυτό αποδίδεται και στις αποστολές εγγράφων από επιχειρήσεις και οργανισµούς
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(συµβόλαια κλπ.), όπου πρέπει να υπάρχει η πρωτότυπη υπογραφή και το λογότυπο
της εταιρείας, αποκλείοντας έτσι τη χρήση telefax ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Όσον αφορά τα δέµατα που αποστέλλονται, αυτά µπορεί να ποικίλουν από
δείγµατα κάθε είδους µέχρι φαρµακευτικά και ιατρικά προϊόντα, όπου η ταχύτητα και
η αξιοπιστία παράδοσης είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η κατηγορία των δεµάτων
παρουσιάζει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη
διάδοση των αγορών «εξ αποστάσεως» (µέσω φυλλαδίων, καταλόγων, της
τηλεόρασης και του internet).
Από απόψεως γεωγραφικής κατανοµής των επιχειρήσεων που κατέχουν
Γενική Άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
εδρεύει στην περιφέρεια της Αττικής, λόγω, προφανώς, της µεγάλης συγκέντρωσης
του πληθυσµού αλλά και των επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη περιφέρεια.(ΕΕΤΤ,
2008).
Σχετικά µε τους προορισµούς αποστολών, η Αττική αποτελεί τον νοµό µε το
υψηλότερο µερίδιο καθώς το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας
αλλά και του πληθυσµού της χώρας, συγκεντρώνεται στην περιφέρεια της
πρωτεύουσας. ∆εύτερος κατά σειρά προορισµός είναι η Κεντρική Μακεδονία, καθώς
αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο οικονοµικό κέντρο στην Ελλάδα και λόγω του ότι
πολλές επιχειρήσεις της Αττικής διατηρούν υποκαταστήµατα εκεί. (ICAP, 2008).
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο διακινούµενος όγκος
ταχυδροµικών αντικειµένων των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών (σύµφωνα µε τα
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο της ΕΕΤΤ) ανά περιφέρεια προέλευσης. Η
επίδραση της συγκέντρωσης του πληθυσµού στην περιφέρεια της Αττικής είναι και
εδώ σηµαντική, καθώς σε επίπεδο Επικράτειας µε µέσο όρο ταχυδροµικών
αντικειµένων ανά επιχείρηση τα 115 χιλ. περίπου, η Αττική παρουσιάζει µέσο όρο τα
149 χιλ. ταχυδροµικά αντικείµενα (ΕΕΤΤ, 2008).

80

Πίνακας 6.2: Πηγή: ΕΕΤΤ, Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά, Στοιχεία και
Τάσεις Αγοράς Έτους 2008.

Η εποχικότητα της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς συµπίπτει σε γενικές
γραµµές µε το ρυθµό εργασιών των περισσοτέρων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν
τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. Παράλληλα, αύξηση της ζήτησης παρατηρείται κατά
τις γιορτές Χριστουγέννων / Νέου Έτους, λόγω κυρίως των επιχειρηµατικών δώρων
που αποστέλλονται αυτή την περίοδο (ICAP, 2008).
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6.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ζήτηση
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηµατικού κόσµου για γρήγορη και
ασφαλή µεταφορά εγγράφων και δεµάτων, οδήγησε σε ανάπτυξη του εξεταζόµενου
κλάδου καθιστώντας τις ιδιωτικές εταιρείες τη σηµαντικότερη κατηγορία πελατών για
τις υπηρεσίες ταχυµεταφοράς. Ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση επέδρασαν και
γεγονότα όπως η Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία προωθούν και διευκολύνουν τη συνεργασία επιχειρήσεων
διαφορετικών χωρών.
Οι εναλλακτικοί τρόποι µεταβίβασης εγγράφων (telefax και ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο) προσφέρουν σηµαντική βοήθεια, διευκολύνοντας την επιχειρησιακή
επικοινωνία. Η ανάγκη ωστόσο για αποστολή πρωτότυπων εγγράφων δεν µπορεί να
ικανοποιηθεί µε τα δύο προαναφερόµενα µέσα, αλλά µόνο µέσα από φυσική
µεταφορά. Το συγκεκριµένο χώρο καλύπτουν οι επιχειρήσεις courier µε την παροχή
ολοκληρωµένων, γρήγορων και ευέλικτων υπηρεσιών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα
να προσαρµόζονται στις ανάγκες του πελάτη. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό των
υπηρεσιών ταχυµεταφοράς το οποίο «εκτιµάται ιδιαιτέρως» από τον επιχειρηµατικό
κόσµο, είναι η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το
µεταφερόµενο αντικείµενο.
Πέρα από τη ζήτηση υπηρεσιών ταχυµεταφοράς µεταξύ επιχειρήσεων, τα
τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και η ζήτηση υπηρεσιών courier από επιχειρήσεις προς
ιδιώτες. Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, σε αυτό συνετέλεσε η περαιτέρω
διάδοση των αγορών µέσω καταλόγων και τηλεόρασης, ακόµα δε περισσότερο µέσω
του διαδικτύου. Το τελευταίο οφείλεται και στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών
σχετικά µε την ασφαλή χρήση πιστωτικών καρτών και τη διενέργεια συναλλαγών
µέσω του internet.
Όπως προκύπτει από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), το 2008 (σε αδειοδοτηµένες
επιχειρήσεις του κλάδου), ως ο πιο σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της
ζήτησης των υπηρεσιών ταχυµεταφορών εκτός από την τιµή της υπηρεσίας και την
αξιοπιστία της επιχείρησης που την προσφέρει, αναδεικνύεται η ποιοτική
εξυπηρέτηση των πελατών (ΕΕΤΤ, 2008).
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6.4 ∆οµή και ∆ιάρθρωση του Κλάδου

Στη χώρα µας, µε βάση το εύρος του δικτύου και το είδος των αποστολών, ο
κλάδος των ταχυµεταφορών µπορεί να διακριθεί σε τρεις (3) κατηγορίες (ICAP 2006,
2008):
∆ιεθνείς: Πρόκειται για επιχειρήσεις οι περισσότερες των οποίων
πραγµατοποιούν κυρίως αποστολές εξωτερικού και σε µικρότερο βαθµό αποστολές
εσωτερικού. Στη χώρα µας τέτοιες επιχειρήσεις αποτελούν θυγατρικές ή
υποκαταστήµατα πολυεθνικών εταιρειών. Έχουν ισχυρή παρουσία στην εγχώρια
αγορά καθώς υποστηρίζονται από το δίκτυο παγκόσµιας εµβέλειας που διαθέτουν οι
µητρικές εταιρείες και την υποστήριξη που παρέχεται από αυτές (τεχνογνωσία,
ιδιόκτητα αεροσκάφη κλπ.). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα, στη χώρα µας,
αποτελούν η DHL Express (Ελλάς) A.E. που ανήκει στον όµιλο Deutsche Post World
Net, η ΤΝΤ Σκαϊπακ (Ελλάς) Ε.Π.Ε. η οποία ανήκει στον ολλανδικό όµιλο G.D.
Express Worldwide κ.α.
Εθνικές: Αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στις
αποστολές εσωτερικού µέσα από ένα εκτεταµένο δίκτυο υποκαταστηµάτων και
αντιπροσώπων που έχουν στην ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η
ΑCS A.E. η Γενική Ταχυδροµική Α.Ε.Ε. και η Speedex A.E.
Τοπικές: Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις αποτελούν την πλειοψηφία στον
κλάδο και δραστηριοποιούνται κυρίως εντός των µεγάλων αστικών κέντρων. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας διαθέτουν δίκτυα που
εκτείνονται σε σχετικά ευρύτερες περιοχές (π.χ. εντός του νοµού).
Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ανεπτυγµένη η συνεργασία µεταξύ των
εταιρειών του κλάδου. Έτσι κάποια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό
µπορεί να συνεργάζεται µε κάποια εταιρεία που διαθέτει δίκτυο στο εξωτερικό (π.χ.
DHL, ΤΝΤ) για την κάλυψη των αποστολών εκτός Ελλάδας. Αντίστοιχα, µια εταιρεία
που δραστηριοποιείται κυρίως σε αποστολές εξωτερικού να χρησιµοποιεί το δίκτυο
ενός «εθνικού ταχυµεταφορέα» για τις αποστολές εσωτερικού.
Έχοντας αναλύσει την προσφορά και την ζήτηση στον κλάδο των
ταχυµεταφορών στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε ποιές είναι οι κυριότερες εταιρείες
ταχυµεταφορών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ταχυδροµικό κλάδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
7.1 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Ταχυδροµικό Κλάδο
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Ταχυδροµικό Κλάδο
είναι οι αδειοδοτηµένες από την ΕΕΤΤ επιχειρήσεις (κάτοχοι Γενικής ή Ειδικής
Άδειας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών), ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις που
παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες ως µέλη ∆ικτύου αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων.
Η ελληνική ταχυδροµική αγορά απεικονίζεται στο σύνολό της στον παρακάτω
πίνακα:

Πίνακας 7.1: Πηγή: ΕΕΤΤ, Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά, Στοιχεία και
Τάσεις Αγοράς Έτους 2008.

Στον Τοµέα Καθολικής Υπηρεσίας δεν υπάρχουν µεταβολές στον αριθµό
επιχειρήσεων από το 2005 και µετά. Αντίθετα, στον Τοµέα Ταχυµεταφορών
παρατηρείται κινητικότητα. Υπάρχει σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων που κάθε
χρόνο επιλέγει να εισέλθει στον Κλάδο ή να εξέλθει από αυτόν. Τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζεται αύξηση στον αριθµό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
Τοµέα, καθώς το σύνολο των επιχειρήσεων (αδειοδοτηµένων και επιχειρήσεων
δικτύου) έχει διαµορφωθεί σε 1.108 επιχειρήσεις, ενώ το 2005 ο αντίστοιχος αριθµός
ήταν 928 επιχειρήσεις. Σταδιακά παρατηρείται ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης του αριθµού
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των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων στην αγορά ταχυµεταφορών φθίνει. (ΕΕΤΤ,
2008).
7.2 Οι Τάσεις του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα

Στον κλάδο των Ταχυµεταφορών η αγορά παρουσιάζει υψηλό βαθµό
συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων. Από τις µελέτες που έχουν
διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ (2008), έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν
έσοδα από διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων υψηλότερα από 5 εκ. ευρώ είναι 8.
Αυτές οι επιχειρήσεις διακινούν ποσοστό περίπου 88% των συνολικών ταχυδροµικών
αντικειµένων της αγοράς ταχυµεταφορών, εισπράττοντας αντίστοιχο ποσοστό επί των
συνολικών εσόδων.
Ενδεικτικό του πολύ υψηλού βαθµού συγκέντρωσης είναι το γεγονός ότι από
τις 8 αυτές επιχειρήσεις, οι πέντε µεγαλύτερες διακίνησαν το 2008 περί τα 42
εκατοµµύρια αντικείµενα ή ποσοστό 83% περίπου επί των συνολικών ταχυδροµικών
αντικειµένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών, εισπράττοντας το 72%
περίπου επί των συνολικών εσόδων.
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων των επιχειρήσεων αυτών προέρχεται από τις
αποστολές ταχυδροµικών αντικειµένων –εγγράφων και δεµάτων– στο εσωτερικό. Οι
επιχειρήσεις που αποτελούν µέλη πολυεθνικών δραστηριοποιούνται κατά βάση στη
διακίνηση εισερχοµένων / εξερχοµένων ταχυδροµικών αντικειµένων εξωτερικού, σε
αντίθεση µε τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες διακινούν κυρίως ταχυδροµικά
αντικείµενα στο εσωτερικό της χώρας, επιτυγχάνοντας και τα υψηλότερα έσοδα ανά
αντικείµενο, αφού οι αποστολές εξωτερικού συνεπάγονται υψηλότερες χρεώσεις σε
σύγκριση µε τις αποστολές εσωτερικού. Επίσης, από τα στοιχεία της µελέτης
προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε τη διακίνηση
δεµάτων (ΕΕΤΤ, 2008).

Στο ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζονται τα µερίδια αγοράς των πέντε
µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου από πλευράς όγκου καθώς και τα αντίστοιχα
µερίδιά τους από πλευράς εσόδων για το έτος 2008.
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Μερίδια αγοράς Τοµέα Ταχυµεταφορών (Πλήθος – Έσοδα 2008)

∆ιάγραµµα 7.2: Πηγή: ΕΕΤΤ, Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά, Στοιχεία και
Τάσεις Αγοράς Έτους 2008.

7.3 Χαρακτηριστικά του κλάδου ταχυµεταφορών
Η είσοδος µίας επιχείρησης στην αγορά απαιτεί επενδύσεις ανάπτυξης
δικτύου, περισυλλογής, διαλογής, διαβίβασης και διανοµής, κτιριακές εγκαταστάσεις,
µέσα µεταφοράς και προσωπικό. Από την πλευρά του θεσµικού πλαισίου δεν
υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια εισόδου στην αγορά ταχυµεταφορών, καθώς αυτή
είναι πλήρως απελευθερωµένη. Μοναδικό θεσµικό εµπόδιο στην είσοδο νέων
επιχειρήσεων είναι η διατήρηση του αποκλειστικού τοµέα των καθολικών υπηρεσιών
για τον ΦΠΚΥ.
Ως σηµαντικότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν τον ανταγωνισµό στην
αγορά ταχυµεταφορών θεωρούνται: ο ανταγωνισµός τιµών µεταξύ των επιχειρήσεων
ταχυµεταφορών και ο ανταγωνισµός ποιότητας των υπηρεσιών.
Ο υψηλός ανταγωνισµός στην αγορά έχει επίπτωση στο τιµολόγιο, ειδικά για
εταιρικούς πελάτες, γεγονός που οδηγεί σε χαµηλά περιθώρια κέρδους, τα οποία
δυσχεραίνουν την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραβλέπονται
οι δυνατότητες της αγοράς για επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και οικονοµιών
πυκνότητας. Ειδικότερα, οι οικονοµίες κλίµακας αναφέρονται στη µείωση του
κόστους ανά µονάδα, η οποία επιτυγχάνεται µε την αύξηση του όγκου των
ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινούνται µέσω ενός δικτύου και την αντίστοιχη
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επέκταση του εν λόγω δικτύου. Αντιθέτως οι οικονοµίες πυκνότητας, αναφέρονται
στη µείωση του κόστους ανά µονάδα µε την αύξηση του διακινούµενου όγκου η
οποία δε συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση του δικτύου. Ο παραπάνω
διαχωρισµός εφαρµόζεται σε τοµείς που στηρίζονται στη λειτουργία δικτύων, όπως ο
ταχυδροµικός τοµέας.
Μία µικρή επιχείρηση ταχυδροµικών υπηρεσιών µπορεί να επιτύχει, σε τοπικό
επίπεδο (π.χ. εντός πόλης), τα ίδια πλεονεκτήµατα κόστους µε τον εθνικό πάροχο,
µέσω των οικονοµιών πυκνότητας, ακόµη και αν διακινεί πολύ µικρότερο όγκο
ταχυδροµικών αντικειµένων. Όµως, σε περιπτώσεις αραιοκατοικηµένων και δύσκολα
προσβάσιµων περιοχών (λόγω γεωγραφικών µορφολογικών χαρακτηριστικών), το
κόστος διανοµής ενδεχοµένως να είναι ιδιαιτέρως υψηλό και η ανάπτυξη δικτύου σε
αυτές τις περιοχές να µην είναι συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως µε συνέπεια
να δηµιουργείται σηµαντικό εµπόδιο ανάπτυξης της αγοράς.
Επιπρόσθετα, η επίτευξη οικονοµιών πυκνότητας είναι δύσκολη στο τµήµα
της αλληλογραφίας από ιδιώτη σε ιδιώτη (C2C) και από ιδιώτη σε επιχείρηση (C2B).
Αντίθετα, σε περιπτώσεις αλληλογραφίας από επιχείρηση σε ιδιώτη (B2C) και από
επιχείρηση σε επιχείρηση (B2B) οι ταχυδροµικοί πάροχοι επιτυγχάνουν οικονοµίες
πυκνότητας σχετικά γρήγορα. Γενικά, οι οικονοµίες πυκνότητας δε θεωρούνται
υψηλό εµπόδιο εισόδου στην αγορά.
Οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους αύξησης
του µεριδίου αγοράς. Στη διαδικασία αυτή χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι
παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών ταχυµεταφορών. Σύµφωνα
µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, ως ο πιο σηµαντικός προσδιοριστικός
παράγοντας της ζήτησης των υπηρεσιών ταχυµεταφορών εκτός από την τιµή της
υπηρεσίας και την αξιοπιστία της επιχείρησης που την προσφέρει, αναδεικνύεται η
ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.
Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών σηµαίνει κάλυψη των ιδιαίτερων
αναγκών του πελάτη µέσω της παροχής εξειδικευµένων προϊόντων, ευέλικτων
διαδικασιών εξυπηρέτησης, κ.λπ.
Στα δεδοµένα αυτά χρειάζεται να συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι, σύµφωνα
µε τις επιχειρήσεις του Κλάδου, οι κυριότεροι πελάτες των επιχειρήσεων
ταχυµεταφορών προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων ενώ σε πολύ µικρό
ποσοστό οι πελάτες τους προέρχονται από µεµονωµένους καταναλωτές (λιανική).
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Έτσι, οι εκπρόσωποι της αγοράς, δείχνουν να συµφωνούν ότι ο πιο
σηµαντικός τρόπος αύξησης των µεριδίων αγοράς που κατέχουν είναι η εξειδίκευση
στην εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών τους, οι οποίες
παρουσιάζονται πολύ συχνά στους επιχειρησιακούς πελάτες. Για την επίτευξη αυτού
του σκοπού αναγνωρίζεται ως πολύ σηµαντική και η ανάγκη ύπαρξης και ανάπτυξης
οργανωµένων ∆ικτύων που θα είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών.
Σε σχέση µε τους τρόπους αύξησης των µεριδίων αγοράς και, συγκεκριµένα,
µε τις δυνατότητες διείσδυσης σε άλλες αγορές ή επέκτασης των δραστηριοτήτων
των

εταιρειών

ταχυµεταφορών

σε

συναφείς

τοµείς,

έχει

ενδιαφέρον

να

παρουσιαστούν στο σηµείο αυτό ορισµένες πρακτικές αντίστοιχων εταιρειών του
εξωτερικού. Οι τοµείς στους οποίους επιλέγουν να επεκταθούν οι εν λόγω εταιρείες
είναι, κυρίως, οι µεταφορές, οι εξειδικευµένες ταχυµεταφορές (π.χ. αντικειµένων µε
ειδικές απαιτήσεις θερµοκρασίας, φαρµάκων, επικίνδυνων υλικών κ.λπ.) και η
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών είτε σε θέµατα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
είτε σε ζητήµατα τελωνείων και εισαγωγών / εξαγωγών.
Τα σηµαντικότερα εµπόδια στην προσπάθεια ανάπτυξης και αύξησης του
µεριδίου της αγοράς ταχυµεταφορών είναι το χαµηλό –σύµφωνα µε τους παράγοντες
της αγοράς– τιµολόγιο των προσφερόµενων υπηρεσιών, αλλά και το γεγονός ότι
παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών να
διστάζουν να αλλάξουν από έναν πάροχο σε έναν άλλο, παρόλο που δεν υφίσταται
στην ουσία κάποιο κόστος αλλαγής. Το γεγονός αυτό συνιστά εµπόδιο ανάπτυξης
των νέων επιχειρήσεων που καλούνται να πείσουν τους πελάτες να συνεργασθούν.
Αυτές οι µορφές του ανταγωνισµού λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών –
χρηστών των υπηρεσιών ταχυµεταφορών, καθώς µπορούν εν δυνάµει να οδηγήσουν
σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, µείωση των προσφερόµενων τιµών, κ.α.
Όσον αφορά στην πορεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως
στη διακίνηση αντικειµένων προορισµού / προέλευσης εξωτερικού, από τα στοιχεία
που δήλωσαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της µελέτης, φαίνεται ότι το 2008
υπέστησαν µείωση από πλευράς πλήθους διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων
η οποία κυµάνθηκε από 4% έως και 30% σε ορισµένες περιπτώσεις, εντούτοις η
µείωση αυτή δε διαφάνηκε στα έσοδά τους, καθώς αυτά φάνηκαν να παρουσιάζουν
αύξηση ακόµη άνω του 30%.

88

Ο

Ταχυδροµικός

σηµαντικότερος

Κλάδος

παράγοντας

είναι

διαµόρφωσης

εντάσεως
του

εργασίας,

κόστους

των

συνεπώς

ο

επιχειρήσεων

ταχυµεταφοράς είναι οι αµοιβές προσωπικού.
Ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης και κίνησης των
µεταφορικών µέσων της επιχείρησης, τα οποία χρησιµοποιούνται άµεσα για την
ολοκλήρωση του ταχυδροµικού έργου των επιχειρήσεων. Αρκετά σηµαντικός
παράγοντας κόστους, σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες της αγοράς, είναι και τα λοιπά
έξοδα, στα οποία, κατά κύριο λόγο, περιλαµβάνονται οι προµήθειες που δίδονται σε
τρίτες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών στα πλαίσια της µεταξύ τους συνεργασίας,
προκειµένου να επιτύχουν ενδυνάµωση της θέσης τους στην αγορά και ανάπτυξη των
εργασιών τους (ΕΕΤΤ, 2008).

7.4 Παρουσίαση των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αγοράς
Ταχυµεταφορών
Σήµερα στην Ελληνική αγορά ταχυµεταφορών, σύµφωνα µε το Μητρώο
Ταχυδροµικών

Επιχειρήσεων

της

ΕΕΤΤ,

(στις

31/12/2008)

αναπτύσσουν

δραστηριότητα 409 επιχειρήσεις ταχυµεταφορών (Γενική Άδεια) και άλλες 693
επιχειρήσεις έχουν δηλωθεί ως µέλη του δικτύου τους. Ο συνολικός αριθµός των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταχυµεταφορών παρουσιάζει
σχετική σταθερότητα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως βλέπουµε στο παρακάτω
διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 7.3: Πηγή: ΕΕΤΤ, Η Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά, Στοιχεία και
Τάσεις Αγοράς Έτους 2008

Από τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, έχει διαπιστωθεί ότι οι
επιχειρήσεις που δηλώνουν έσοδα από διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων
υψηλότερα από 5 εκ. ευρώ είναι 8. Αυτές οι επιχειρήσεις διακινούν ποσοστό περίπου
88% των συνολικών ταχυδροµικών αντικειµένων της αγοράς ταχυµεταφορών,
εισπράττοντας αντίστοιχο ποσοστό επί των συνολικών εσόδων.
Ενδεικτικό του πολύ υψηλού βαθµού συγκέντρωσης είναι το γεγονός ότι από
τις 8 αυτές επιχειρήσεις, οι πέντε µεγαλύτερες διακίνησαν το 2008 περί τα 42
εκατοµµύρια αντικείµενα ή ποσοστό 83% περίπου επί των συνολικών ταχυδροµικών
αντικειµένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών, εισπράττοντας το 72%
περίπου επί των συνολικών εσόδων. Παρακάτω, δίνεται µία συνοπτική παρουσίαση
των κυριότερων εταιρειών της Ελληνικής Αγοράς Ταχυµεταφορών (ΕΕΤΤ, 2008).

7.4.1 ACS ∆ιεθνείς Μεταφορές & ∆ιευκολύνσεις Α.Ε.Ε.

Η ACS Courier, εταιρεία του Οµίλου Info-Quest, λειτουργεί στην Ελληνική
αγορά από το 1981 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών

ταχυµεταφοράς

(courier).

Απασχολεί

3.000

εξειδικευµένους
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εργαζοµένους και διαθέτει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στον χώρο της
στην Ελλάδα, ενώ είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2000 από το 2006. ∆ιαθέτει
της πιο σύγχρονες υποδοµές σε µηχανογραφικό εξοπλισµό, καθώς και αυτόµατα
συστήµατα διαλογής και παρακολούθησης/εντοπισµού των αποστολών. ∆ιαθέτει το
µεγαλύτερο αυτόνοµο δίκτυο καταστηµάτων ταχυµεταφορών στην Ελλάδα, Κύπρο,
Αλβανία και Βουλγαρία, µε περισσότερα από 350 καταστήµατα, τα οποία καλύπτουν
της καθηµερινές ανάγκες επικοινωνίας εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και
ιδιωτών σε 200 χώρες σε όλο τον κόσµο, µε ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η
ACS επενδύει συνεχώς σε υποδοµές και στο σχεδιασµό νέων πρωτοποριακών
υπηρεσιών και προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, στα
πλαίσια της ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς.7
Η ACS συνεργάζεται µε της FEDEX, TNT και GLS χρησιµοποιώντας το
διεθνές δίκτυο της για της αποστολές εξωτερικού, ενώ παράλληλα οι εταιρείες αυτές
χρησιµοποιούν το δίκτυο της ACS σε περιοχές της χώρας της που δεν διαθέτουν
υποκαταστήµατα ή αντιπροσώπους (ICAP, 2008).
Για την ACS, «Ποιότητα» σηµαίνει, παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
καλύπτοντας σε µεγάλο βαθµό της ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. Αυτό
επιτυγχάνεται µε σεβασµό στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Της ο στόχος είναι συνυφασµένος µε την απόλυτη κατανόηση των
απαιτήσεων των πελατών και την εγκατάσταση και διατήρηση της περιβάλλοντος
που υποστηρίζει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση
των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεσµεύεται να
εξασφαλίζει διαρκώς:
την πλήρη, άµεση και συστηµατική κάλυψη των δηλωµένων αναγκών των πελατών
της.
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών της, εξακριβωµένη και
επιβεβαιούµενη µε συνεχείς ελέγχους και µετρήσεις.
τη συµµόρφωση των προϊόντων / υπηρεσιών της ως της της ισχύουσες νοµοθετικές
και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ACS, 2004).

7

Πηγή: www.acscourier.gr
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7.4.2 DHL EXPRESS Hellas S.A.
Η DHL είναι η ηγέτιδα εταιρεία παγκοσµίως στο χώρο των express
µεταφορών και των logistics, µε ειδίκευση στην παροχή καινοτοµικών και
εξειδικευµένων λύσεων.
Προσφέρει ασύγκριτη τεχνογνωσία σε µεταφορές αποστολών express, σε
οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές φορτίων, σε λύσεις logistics καθώς και
της και σε διεθνείς υπηρεσίες mail σε συνδυασµό µε παγκόσµια κάλυψη και βαθιά
γνώση των τοπικών αγορών. Το διεθνές δίκτυο της DHL συνδέει περισσότερες από
220 χώρες και γεωγραφικές περιοχές παγκοσµίως. Οι περίπου 300.000 εργαζόµενοί
της δεσµεύονται για την παροχή ταχύτατων και αξιόπιστων υπηρεσιών που
υπερβαίνουν της προσδοκίες των πελατών.
Η DHL ανήκει στον Όµιλο Γερµανικών Ταχυδροµείων (Deutsche Post DHL). Τα
έσοδα του Οµίλου ξεπέρασαν τα 46 δις. Ευρώ το 2009.

Για να καλύψει και της εξειδικευµένες ανάγκες αποστολών της προσφέροντας
πάντα το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και τεχνογνωσίας, η DHL απαρτίζεται
από τέσσερα εξειδικευµένα τµήµατα:
Express
Global Forwarding, Freight
Αλυσίδα Εφοδιασµού
Mail8
Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1978 σαν International Hellas Ε.Π.Ε. Το 1995
µετετράπη σε Α.Ε. Από τον Ιανουάριο του 2003 ανήκει στον όµιλο Deutsche Post
World Net, έναν από της µεγαλύτερους του κλάδου σε παγκόσµιο επίπεδο. Της αρχές
του 2006 απορρόφησε τον κλάδο οδικών µεταφορών της Danzas Ελλάς Α.Ε. και
άλλαξε την επωνυµία της από DHL International Hellas Α.Ε. στη σηµερινή. (ICAP,
2008).
Η DHL EXPRESS Hellas Α.Ε. είναι η παλαιότερη εταιρεία ταχυµεταφορών
που λειτούργησε και λειτουργεί στην Ελλάδα. Σήµερα, η εταιρεία διαθέτει ένα
ευέλικτο δίκτυο και ένα πολύ σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο (hub) σε

8

www.dhl.gr
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ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού 6.000 τετραγωνικών µέσα στο
αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Στο διαµετακοµιστικό κέντρο που βρίσκεται στο διεθνή αερολιµένα Αθηνών
διεκπεραιώνονται πάνω από 10 χιλιάδες αποστολές. Για την εξυπηρέτησή της
δροµολογείται ιδιόκτητο αεροσκάφος τύπου Airbus A 300.
Αεροπορική σύνδεση υπάρχει και µε το αεροδρόµιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης από το οποίο εξυπηρετούνται οι πελάτες της Βόρειας Ελλάδας. Από το
διαµετακοµιστικό κέντρο του Βελγίου αναχωρεί αεροσκάφος τύπου Boeing 757200SF και φθάνει στη Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία έχει ενισχύσει την παρουσία
της µε νέες εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού 800 τετραγωνικών µέτρων.
Η εταιρεία κατέχει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των διεθνών
αεροπορικών ταχυµεταφορών. ∆εν είναι τυχαίο ότι πάνω από 10 χιλιάδες
επιχειρήσεις και ιδιώτες επιλέγουν τη DHL για να καλύψουν ανάγκες εισαγωγών και
εξαγωγών σε βασικούς εµπορικούς τοµείς της ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η
κλωστοϋφαντουργία, οι φαρµακοβιοµηχανίες και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.9
Σηµαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην ανάπτυξή της είναι αφενός η
υποστήριξη σε τεχνογνωσία και διεθνή εµβέλεια από την µητρική εταιρεία, αλλά και
των επενδύσεών της σε αποθηκευτικούς χώρους και τεχνολογία. ∆εδοµένου του ότι
όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, αλλά και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η εταιρεία
εισάγει νέους τρόπους διαχείρισης και ελέγχου των αποστολών, µε στόχο αφενός την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της και την προσφορά προηγµένων υπηρεσιών της
στους πελάτες της.10
Στη DHL απασχολούνται περίπου 450 υπάλληλοι και διανοµείς. Για την
εξυπηρέτηση των πελατών της λειτουργεί σε 24ωρη βάση ειδικό τµήµα καθώς και
γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα και τη Λάρισα. Η
εταιρεία διατηρεί της δίκτυο αντιπροσώπων σε 12 αστικά κέντρα της χώρας ενώ έχει
λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2000, το 2000 για τη διασφάλιση των διαδικασιών
της.11

9

www.logistics-management.gr/ Cover Stories/ Ο γύρος του κόσµου σε 24 ώρες

10

www.hrima.gr / 2005/Αφιέρωµα: Ταχυµεταφορές

11

www.logistics-management.gr /Cover Stories/Ο γύρος του κόσµου σε 24 ώρες
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7.4.3 SPEEDEX Α.Ε.
Η SPEEDEX, µέλος των δύο εκ των σπουδαιότερων οµίλων της χώρας
Fourlis και Sfakianakis, µε σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά και µε
πολυετή εµπειρία, είναι µια από της µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των
ταχυµεταφορών καλύπτοντας καθηµερινά της ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς
αγοράς µε αξιοπιστία και συνέπεια.
Ιδρύθηκε το 1986, µε την επωνυµία Σπήντεξ Courier Ε.Π.Ε. και το 1997
µετατράπηκε σε Α.Ε., µε την επωνυµία Speedex Α.Ε. Ταχυµεταφορών.
Το Σεπτέµβριο του 1994 έχει ήδη ∆ίκτυο 68 Σταθµών και η Ανάπτυξή της
συνεχίζεται αναβαθµίζοντας συνεχώς την ποιότητα των Υπηρεσιών της: Εφαρµόζει
το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Ανίχνευσης (barcode), εξελίσσει το µηχανογραφικό της
σύστηµα, συνδέει της Σταθµούς της µε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων και Ιδιωτικές
αποκλειστικές πτήσεις.
Από τον Φεβρουάριο του 2000 η SPEEDEX είναι µέλος

του Οµίλου

Φουρλής, του µεγαλύτερου Εµπορικού Οµίλου της χώρας της και υιοθετεί ως
Πολιτική Ποιότητας, τη Συστηµατική Παροχή Υπηρεσιών που ικανοποιούν της
Ανάγκες των πελατών της.
Τον Ιούλιο του 2001 αποκτά Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά το ∆ιεθνές
Πρότυπο ISO 9001:2000, πρώτη µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου της, ενώ τον
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους η SPEEDEX αποκτά νέο σύγχρονο Κέντρο ∆ιαλογής &
Μεταφοράς (HUB), στο 14ο Km Εθν. Οδού Αθηνών – Λαµίας συνολικής επιφάνειας
3000 τ.µ.
Το Μάρτιο του 2002 πραγµατοποιείται στη SPEEDEX αύξηση του
Μετοχικού της Κεφαλαίου µε την συµµετοχή του οµίλου SFAKIANAKIS, έναν από
της Σηµαντικότερους και Ταχέως

Αναπτυσσόµενους Οµίλους

Εταιρειών στην

Ελλάδα µε έντονη παρουσία στον Τοµέα των Αυτοκινούµενων Οχηµάτων και
σχετικών µε τον κλάδο Υπηρεσιών.
Αντιλαµβανόµενη την ανάγκη της πανελλαδικής κάλυψης, το 2004 η Εταιρεία
αναπτύσσει το Σύστηµα Franchising για να έρθει πιο κοντά στον πελάτη και να
προσφέρει πιο άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση.12

12

www.speedex.gr
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Το franchise Speedex, το οποίο εφαρµόζει βασίζεται σε µια πελατοκεντρική
φιλοσοφία και λειτουργία. Ένα από τα δυνατά σηµεία του δικτύου της Speedex είναι
οι βοήθειες που προσφέρει της δικαιοδόχους της πέρα από τη συνεχή εκπαίδευση και
τα εγχειρίδια, της: µελέτη σκοπιµότητας και ανάπτυξης για την κάθε περιοχή,
επιχειρηµατικό σχέδιο πενταετίας, καθοδήγηση στην επιλογή του καταστήµατος,
νοµική και λογιστική καθοδήγηση σε θέµατα συµβολαίων, καθοδήγηση σε θέµατα
επιλογής προσωπικού, µελέτη διαµόρφωσης του χώρου και προϋπολογιστικό κόστος
κατασκευής, πρόγραµµα προβολής του καταστήµατος, προγράµµατα software.13
Την ίδια χρονιά η SPEEDEX προχωράει στην ανανέωση της Εικόνας των
καταστηµάτων της, που συνδυάζει ένα φρέσκο και νεανικό στυλ αισθητικής µε την
λειτουργικότητα του χώρου εργασίας.
Το Νοέµβριο του 2006, η SPEEDEX ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία µε την
εταιρία UPS, τον Παγκόσµιο ηγέτη στην ταχυµεταφορά δεµάτων. Στα πλαίσια της
συνεργασίας οι αποστολές SPEEDEX στο εξωτερικό διακινούνται µέσω του
οργανωµένου δικτύου της UPS και αντίστοιχα µέσω του δικτύου SPEEDEX
διακινούνται οι αποστολές της UPS που προορίζονται για όλη την Ελλάδα.
Σήµερα η εταιρεία διαθέτει 190 σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
καλύπτοντας κάθε γωνιά της µε αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα, καθώς της και
κάθε σηµείο σε όλο τον κόσµο.14

7.4.4 UPS OF GREECE INK
H UPS, ιδρύθηκε το 1907 και είναι η µεγαλύτερη εταιρεία µεταφοράς
δεµάτων και εγγράφων στον κόσµο και παγκόσµιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης εµπορευµάτων. Έχοντας περισσότερο από
έναν αιώνα εµπειρίας στον τοµέα υπηρεσιών µεταφοράς και logistics, η UPS
αποτελεί έναν εξειδικευµένο ηγέτη στο παγκόσµιο εµπόριο, προσφέροντας ένα ευρύ
φάσµα επιλογών. Με έδρα την Ατλάντα, της Η.Π.Α., η UPS εξυπηρετεί περισσότερες
από 200 χώρες και γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσµο.15

13

http://www.franchisekey.com/gr/franchise/SPEEDEX.htm

14

www.speedex.gr
www.epr.gr /(2009)/UPS/ (∆ελτίο Τύπου)/Η UPS ανακοινώνει τα αποτελέσµατα του 2ου τριµήνου

15

95

Η UPS εισήλθε στην Ελληνική αγορά µετά την απελευθέρωση των
αεροµεταφορών σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ζήτηση για ταχυµεταφορές ενώ το
1998 αδειοδοτείτα από την FAA για την χρήση δικών της αεροσκαφών. Σήµερα η
UPS συναλλάσεται µε περισσότερες από 185 χώρες διακινώντας µικροδέµατα,
έγγραφα, πληροφορίες και κεφάλαια και παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες
(supply chain solutions) που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονοµικής
απόδοσης των πελατών τους και της παγκόσµιας εφοδιαστικής αλυσίδας (Ερµείδου,
2009).
Ο στόλος φορτηγών, βαν και δικύκλων της εταιρείας είναι από της πιο
αξιόπιστους και καινούργιους. Οι αφίξεις και οι αποστολές προϊόντων γίνονται
συνήθως της ώρες που βρίσκεται το κλασσικό εµπορευµατικό αεροσκάφος Boeing
757 στον διεθνή αερολιµένα των Αθηνών.
Αυτό το αεροσκάφος ενώνει την Ελλάδα µε τον υπόλοιπο κόσµο ενώ η
εταιρεία µισθώνει αποκλειστικώς αεροσκάφη (charters). Εκτός από τα δροµολόγια µε
το

εξωτερικό,

η

UPS

προγραµµατίζει

και

εκτελεί

καθηµερινώς

πτήσεις

εµπορευµατικού χαρακτήρα της τη Θεσσαλονίκης και την Κύπρο.
Το χρονικό πλεονέκτηµα που προσφέρει η µεταφορά δεµάτων, εγγράφων και
βιβλίων, συγκριτικώς µε άλλα µέσα της είναι τα φορτηγά και τα πλοία, δίνουν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της πελάτες της UPS. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που της
έδωσαν στελέχη της εταιρείας, το πελατολόγιο ξεπερνά αυτή τη στιγµή της 1.500
εταιρείες και της πέντε χιλιάδες ιδιώτες.
Η UPS διαθέτει κέντρα διαλογής στην Αττική (Γλυφάδα και Μαρούσι) και
στη Θεσσαλονίκη. Ο εξοπλισµός αυτών των κέντρων διαλογής βρίσκεται στην αιχµή
της τεχνολογίας προκειµένου να προκύπτει κέρδος χρόνου και κάλυψη οποιασδήποτε
απαίτησης εκ µέρους των πελατών.
Η εταιρεία χρησιµοποιεί την πλέον προηγµένη τεχνολογία (DIAD) για να
συνδέει της αποστολές των δεµάτων µε το ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης
και εντοπισµού που έχει αναπτύξει και το οποίο λειτουργεί σε όλο τον πλανήτη.
Οι πελάτες της µπορούν να χρησιµοποιούν πλήρη αυτοµατοποίηση για της
αποστολές της το οποίο παρέχεται δωρεάν από τη UPS και µε το οποίο µπορούν να
ενηµερωθούν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για την πορεία της αποστολής της, τον
χρόνο παράδοσης και το όνοµα του παραλήπτη µέσω διαδικτύου ή µέσω του κινητού
τηλεφώνου της χρησιµοποιώντας την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων.
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Σκοπός της εταιρείας αποτελεί ένα δυνατό ανταγωνιστή που ξεχωρίζει επειδή
προσέχει ακόµη και τη λεπτοµέρεια. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια
αναβάθµισης των εταιριών courier και κυρίως των διεθνών ταχυµεταφορών.16

7.4.5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Η

Γενική

Ταχυδροµική

είναι

οργανισµός

193

ελληνικών

τοπικών

επιχειρήσεων µε αντικείµενο την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Συστάθηκε το 1994, έχει 244 σηµεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και
κατέχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.
Το 2004 προχώρησε σε αναδιάρθρωση και επέκταση του ταχυδροµικού
δικτύου της ξεπερνώντας τα 200 σηµεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα.
Το 2005 ίδρυσε θυγατρική επιχείρηση στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας ως
κέντρο διαλογής και προώθησης των από την Ελλάδα διεθνών ταχυδροµικών
αποστολών µέσω επιλεγµένων διεθνών δικτύων και προέβη σε στρατηγική
συνεργασία µε οµοειδή επιχείρηση στην Κύπρο µε στόχο την εξυπηρέτηση των της
και από την Κύπρο ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Το 2006 προέβη σε στρατηγική συνεργασία µε οµοειδή επιχείρηση στη
Βουλγαρία µε στόχο την εξυπηρέτηση των της και από τη Βουλγαρία ταχυδροµικών
αποστολών, εκπαιδεύοντας µάλιστα της εγκαταστάσεις της τα βασικά στελέχη της
βουλγαρικής επιχείρησης.
Το 2007 εφάρµοσε το Buy in σύστηµα λογισµικού για καταγραφή και έλεγχο
όλων των διαδικασιών και µέτρηση της εφαρµογής των εµπορικών στόχων και στην
χρήση 2.700 blackberries για καταχώρηση αποστολών από της διανοµείς και
πληροφόρηση σε όλο το σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο.
Τέλος, το 2009 προχώρησε στην ίδρυση 9 υποκαταστηµάτων στο νοµό
Αττικής και 5 στην ελληνική περιφέρεια για την ενίσχυση του µοντέλου ανάπτυξης
του δικτύου.

16
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Εγκαταστάσεις & Υποδοµές:
•

Ταχυδροµικό δίκτυο: 244 καταστήµατα έκτασης 10.420 τµ, 1843 δίκυκλα,
484 ΦΙΧ.

•

Κεντρική επιχείρηση: κεντρικά γραφεία και κέντρο διαλογής Αττικής έκτασης
3.000 τµ, κέντρο διαλογής Θεσσαλονίκης 1.500 τµ, 7 περιφερειακά κέντρα
διαλογής έκτασης 2.350 τµ, κέντρο διαλογής στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας
έκτασης 300 τµ, 15 υποκαταστήµατα έκτασης 7.100 τµ, 120 δίκυκλα, 80
Φ∆Χ, 40ΦΙΧ.

•

blackberries και scanners για καταχώρηση αποστολών από της διανοµείς και
πληροφόρηση σε όλο το σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο.

•

Buy in σύστηµα λογισµικού για καταγραφή και έλεγχο όλων των
διαδικασιών.

Ποσοτικά & Ποιοτικά Αποτελέσµατα:
•

Πάνω από 1.000.000 αποστολές το µήνα & 4.400.000€ µηνιαίο κύκλο
εργασιών.

•

Ετήσιος µ.ο. µικτού περιθωρίου κέρδους 15% / 655.000€ κέρδη της διανοµή
που δεν διανέµονται αλλά επενδύονται.

•

2008: 97,6% επίτευξη του δείκτη εµπρόθεσµης παράδοσης µε στόχο 95%,
χρήση blackberry µε 98% της παραδόσεις και 64% της παραλαβές.17

7.4.6 ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.
Στην ελληνική αγορά ταχυµεταφορών εκτός των επιχειρήσεων ιδιωτικών
συµφερόντων, δραστηριοποιούνται και τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, µέσω της
θυγατρικής της εταιρείας Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
Η θυγατρική εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και
αποτελεί συνέχεια των υπηρεσιών Πόρτα – Πόρτα, EMS, SPM. Ως θυγατρική,
ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2001 απορροφώντας τον κλάδο των
ταχυµεταφορών από τη µητρική εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (ΕΛΤΑ, 2001).
17
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∆ραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ταχυµεταφορών και τα ΕΛ.ΤΑ.
συµµετέχουν σε αυτήν µε ποσοστό 99,9%, ενώ το υπόλοιπο 0,01% ανήκει στην
Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ταχυδροµικών (ΕΛΤΑ, 2008).
∆ιαθέτει έναν από της µεγαλύτερους και ιδιόκτητους στόλους µεταφορικών
µέσων, αποτελούµενο από δίκυκλα και φορτηγά οχήµατα µικρού και µεγάλου τονάζ,
σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (ΕΛΤΑ, 2008).
Η εταιρεία Ταχυµεταφορές ΕΛ.ΤΑ., διαθέτει 750 σηµεία επαφής και έχει
αποκτήσει από το 2008 πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο
ISO 9001:2000.

7.4.7 TNT ΣΚΑΪΠΑΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Η TNT Express αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα της Ολλανδικής TNT NV,
παρέχοντας της πελάτες της υπηρεσίες ταχυµεταφορών και διεθνούς αλληλογραφία.
Η TNT απασχολεί περισσότερους από 75.000 συνεργάτες διαθέτει 26.000 οχήµατα
και 47 εµπορικά αεροσκάφη. Το παγκόσµιο δίκτυό της αριθµεί περισσότερα από
2.300 ιδιόκτητα σηµεία παράδοσης, ενώ δραστηριοποιείτε σε περισσότερες από 200
χώρες.
Η παρουσία της ΤΝΤ Express στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1989,
διακινώντας καθηµερινά της αποστολές των πελατών της µε ιδιόκτητο αεροσκάφος
της το εξωτερικό ή µε τα 120 οχήµατα που διαθέτει εντός Ελλάδος. Απασχολεί 320
άτοµα προσωπικό στα 5 υποκαταστήµατά της στο Μαρκόπουλο, Μαρούσι,
Καλλιθέα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ διατηρεί ένα πλήρως
οργανωµένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Από τον Απρίλιο του 2008 η
ΤΝΤ λειτουργεί της νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Μαρκόπουλο
Αττικής.

Η αποστολή της:
Η αποστολή της είναι να υπερβαίνει της προσδοκίες των πελατών της σε ότι αφορά
τη διακίνηση των αγαθών και εγγράφων της σε όλον τον κόσµο.
Να προσδίδει αξία της πελάτες της προσφέροντάς της της πιο αξιόπιστες και
αποτελεσµατικές λύσεις της υπηρεσίες διανοµής και αποθήκευσης.
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Τα πρότυπά της:
Στόχος της είναι να ικανοποιεί της πελάτες της κάθε φορά.
Να προκαλεί και να βελτιώνει όσα κάνει.
Να έχει πάθος για της ανθρώπους της.
Να λειτουργούν όλοι σαν µία οµάδα.
Να είναι σαν εταιρεία ειλικρινείς – πάντα.
Μετράει την επιτυχία µε την διατηρησιµότητα της κερδοφορίας.
Να εργάζονται όλοι σαν εταιρεία για την ανθρωπότητα.

Σηµαντικές πιστοποιήσεις:
(Investor in People, Best Workplaces 2006, ISO 14001:2004, ISO 9001:2000,
OHSAS 18001:1999, SA 8000, EFQM).

Η ΤΝΤ Ελλάδος έχει πιστοποιηθεί µε τη διεθνή διάκριση Investor In People
καθώς είναι η πρώτη εταιρεία στον τοµέα της που κρίθηκε ότι πλήρει της
απαραίτητες προϋποθέσεις για το συγκεκριµένο πρότυπο ποιότητας. Η διάκριση
Investor In People αφορά στην αξιολόγηση της ποιοτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης
των υπαλλήλων µε σκοπό την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων της εταιρίας.
Σηµειώνουµε ότι η ΤΝΤ Express έχει αποκτήσει τη διεθνή, αυτή, διάκριση σε 44
χώρες.
Η TNT Express είναι η µοναδική διεθνής εταιρεία µε ολοκληρωµένο
παγκόσµιο εναέριο και οδικό δίκτυο, η οποία παρέχει υπηρεσίες πόρτα πόρτα σε όλη
την Ευρώπη, χωρίς περιορισµούς για το µέγεθος ή το βάρος των αποστολών. Της,
είναι η µόνη εταιρεία που διαθέτει απευθείας διασύνδεση από την Ευρώπη στην Κίνα
µέσω του διαµετακοµιστικού της κέντρου στην Λιέγη του Βελγίου.
Τον Φεβρουάριο του 2002, η ΤΝΤ Express ήταν η πρώτη εταιρεία που
ξεκίνησε τη λειτουργία υπηρεσιών ταχυµεταφορών µε οδική µεταφορά, καθηµερινά
από και της την Ελλάδα. Η υπηρεσία Economy Express συνδέει περισσότερους από
60 σταθµούς στην Ελλάδα µε 30 χώρες του δικτύου της εταιρείας σε όλο τον κόσµο.
Ακόµη, η ΤΝΤ Ελλάδος στα πλαίσια της προσπάθειάς της για συνεχή
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει της πελάτες της, εισήγαγε νέες εξειδικευµένες
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στο να καλύψουν της ιδιαίτερες ανάγκες
των πελατών για επείγουσες και ασυνήθιστες αποστολές. Η νέα ευρεία γκάµα των
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υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που εισήγαγε η ΤΝΤ στην ελληνική αγορά
περιλαµβάνει της υπηρεσίες: Αυθηµερόν Παράδοση (εσωτερικού) εντός των αστικών
κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και εντός Ελλάδος, Αυθηµερόν Παράδοση
(εξωτερικού) εντός Ευρώπης, Μεταφορά Εκθεσιακού Εξοπλισµού, Μεταφορά Έργων
Τέχνης, εξειδικευµένες λύσεις που αφορούν στον κλάδο της τεχνολογίας και της
ιατρικής, υπηρεσίες µεταφοράς και αποθήκευσης, καθώς και της υπηρεσίες ειδικά
προσαρµοσµένες της ανάγκες του κάθε πελάτη.
Η ΤΝΤ λειτουργεί µε βάση συγκεκριµένες διαδικασίες και διαθέτει τµήµα
διασφάλισης ποιότητας από το 1997, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση και υλοποιεί
ετήσιες της-αξιολογήσεις σε σχέση µε το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας EFQM,
µε το οποίο διακρίθηκε το 2007 κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό βραβείο Ανάπτυξης και
Ενεργούς Συµµετοχής Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το ∆εκέµβριο του 2006 κατά ISO
14001:2004, γεγονός που επιβραβεύει το σύστηµα διαχείρισης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της. Η πιστοποίηση αυτή
επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική ευαισθησία της ΤΝΤ, σηµείο που την διαφοροποιεί
από τον ανταγωνισµό και πηγάζει τόσο από της εταιρικές αξίες και αρχές όσο και από
το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας που εφαρµόζει µε έµφαση στην ανακύκλωση,
τον έλεγχο των προµηθευτών, τη διαχείριση των απορριµµάτων, τη σωστή χρήση σε
λάστιχα και µπαταρίες των οχηµάτων του στόλου της και την ανανέωσή του µε νέα
οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΤΝΤ πιστοποίησε
ταυτόχρονα και το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητάς της κατά ISO 9001:2000.18
Έχοντας αναλύσει τα χαρακτηριστικά του κλάδου και τις κυριότερες εταιρείες
ταχυµεταφορών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ταχυδροµικό κλάδο,
παρακάτω θα µιλήσουµε για τις συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στον
συγκεκριµένο κλάδο.

18
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1 Συνθήκες Ανταγωνισµού
Η ανάπτυξη των επικοινωνιών έχει συντελέσει τα τελευταία χρόνια στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. Η ανάγκη για ταχύτερη παράδοση
εγγράφων, δεµάτων και επιστολών έχει δηµιουργήσει µία νέα αγορά, η οποία
µεγαλώνει παράλληλα µε εκείνη των παραδοσιακών ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Παράµετροι όπως είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια δηµιουργούν συνθήκες
ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών και των παραδοσιακών
ταχυδροµείων.19
Η βασική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου
είναι η µεταφορά επιστολών και δεµάτων, η οποία δεν διαφέρει σηµαντικά από
εταιρεία σε εταιρεία, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισµό. Αρκετές επιχειρήσεις,
συνήθως µεγάλου µεγέθους, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τις
υπόλοιπες και να αποσπάσουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, προσφέρουν επιπλέον
υπηρεσίες όπως βαριές αποστολές, υπηρεσίες logistics, ειδικές αποστολές (πχ.
µεταφορά αίµατος και µοσχευµάτων), τελωνειακές διεκπεραιώσεις κλπ. Άλλες
υπηρεσίες, πέρα των καθιερωµένων, που προσφέρονται από τις εταιρείες courier,
είναι οι αποστολές µε αντικαταβολή, εξόφληση λογαριασµών ∆ΕΗ - ΟΤΕ, εισπράξεις
λογαριασµών κλπ.
Παρατηρείται λοιπόν ότι, ο ανταγωνισµός σε θέµατα υπηρεσιών έχει
ξεπεράσει πλέον τις αποστολές εγγράφων και δεµάτων και εστιάζεται στη διεύρυνση
του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και στην ποιοτική τους αναβάθµιση
(εγκυρότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία, παρακολούθηση αποστολής κλπ). Ορισµένες από
τις µικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου, λόγω χαµηλής δυνατότητας επενδύσεων, δεν
είναι σε θέση να ακολουθήσουν πλήρως τις εξελίξεις αυτές.
Όσον αφορά τα δίκτυα, αρκετές εταιρείες διαθέτουν εκτενή παρουσία στο
εσωτερικό της χώρας, είτε µέσω υποκαταστηµάτων (στις µεγαλύτερες πόλεις) είτε
µέσω αντιπροσώπων / συνεργατών. Οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διατηρούν

19
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συνήθως υποκαταστήµατα, η πλειοψηφία ωστόσο των επιχειρήσεων συνεργάζεται µε
τοπικούς αντιπροσώπους.
Για τις αποστολές εκτός Ελλάδας, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνάπτουν
συνεργασίες µε άλλες εταιρείες ταχυµεταφορών (συνήθως µεγάλες ξένες εταιρείες),
οι

οποίες

διατηρούν

εκτεταµένα

δίκτυα

στο

εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά

παραδείγµατα είναι η συνεργασία της ACS µε τις TNT Σκαϊπακ και Federal Express,
αλλά και η αντιπροσώπευση της τελευταίας από την Όρµπιτ (όµιλος Βεϊνόγλου).
Οι χρόνοι παράδοσης δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των εδραιωµένων
εταιρειών του κλάδου, ιδιαίτερα στις αποστολές εντός πόλεως (intercity) και
εσωτερικού. Όσον αφορά τις αποστολές που καλύπτονται από αεροµεταφορά, οι
εταιρείες που χρησιµοποιούν δικά τους αεροσκάφη (ναυλωµένα ή ιδιοκτησία της
µητρικής εταιρείας) ή συνεργάζονται µε εταιρεία courier η οποία διαθέτει
αεροσκάφη, διαθέτουν ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Αντίθετα, οι
εταιρείες που διεκπεραιώνουν τις αποστολές τους µέσω προγραµµατισµένων
επιβατικών πτήσεων, αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που συνεπάγεται αυτή η
τακτική

(καθυστερήσεις,

µαταιώσεις

πτήσεων,

αποδοχή

των

αποστολών

ταχυµεταφορών εφόσον υπάρχει διαθέσιµος χώρος κλπ.). Αυτός είναι και ο
κυριότερος λόγος που πολλές επιχειρήσεις ταχυµεταφοράς συνάπτουν συµφωνίες µε
άλλες εταιρείες του κλάδου για τη διεκπεραίωση των αποστολών τους προς το
εξωτερικό. Στο σηµείο αυτό εισέρχονται και εταιρείες αεροπορικών µεταφορών
(cargo), οι οποίες διαθέτουν αεροσκάφη και αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση
αποστολών για λογαριασµό επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, κυρίως προς την Ελλάδα
αλλά και προς το εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της περίπτωσης
είναι η «Ver-avia» Βερνίκος Αεροπλοΐα Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στις
αεροπορικές µεταφορές µε ιδιόκτητα αεροσκάφη. Παράλληλα, ορισµένες εταιρείες
courier έχουν προσανατολιστεί προς τη χρήση ιδιόκτητων ή µισθωµένων
αεροσκαφών για αποστολές προς το εσωτερικό (Θεσσαλονίκη, νησιά κλπ.).
Η τιµολογιακή πολιτική µεταξύ των περισσότερων µεγάλων εταιρειών δεν
παρουσιάζει µεγάλες διαφορές λόγω του έντονου ανταγωνισµού. Η τιµή ωστόσο
εξαρτάται από την µεταφερόµενη ποσότητα, ενώ «µεγάλοι» πελάτες επιτυγχάνουν
ακόµα υψηλότερες εκπτώσεις. Αρκετές µικρές επιχειρήσεις που εστιάζουν τις
δραστηριότητές τους σε αποστολές intercity στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χρεώνουν
χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε την αγορά, λόγω του χαµηλού λειτουργικού τους
κόστους. Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, αυτή η τακτική έχει ως συνέπεια ένα
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πόλεµο τιµών ειδικά στην περιοχή της Αθήνας που έχει συµπιέσει τα περιθώρια
κέρδους σχεδόν σε οριακά επίπεδα.
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην
ασφαλή και έγκυρη παράδοση των αποστολών. Οι µεγαλύτερες κυρίως εταιρείες
έχουν

επενδύσει

σε

προγράµµατα

ανάπτυξης

και

εκσυγχρονισµού

που

περιλαµβάνουν ανανέωση του στόλου οχηµάτων, εκπαίδευση προσωπικού,
συστήµατα

πληροφορικής,

συστήµατα

ηλεκτρονικής

διεκπεραίωσης

και

παρακολούθησης των αποστολών κλπ. Η ασφάλεια των αποστολών είναι ένα άλλο
ευαίσθητο σηµείο σχετικό µε την ποιότητα, όπου επίσης έχουν γίνει σηµαντικά
βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια (ICAP, 2006, 2008).

8.2 Στρατηγικές Επιχειρήσεων Ταχυµεταφορών
Τα σηµεία όπου φαίνεται ότι επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών
προκειµένου να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να εδραιώσουν τη θέση τους
στην αγορά, φαίνεται ότι είναι κυρίως δύο:
α) η στενή παρακολούθηση του ανταγωνισµού όσον αφορά την τιµολόγηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου να παρέχουν όσο το δυνατό χαµηλά τιµολόγια
µε σκοπό την προσέλκυση πελατών και την µετακίνηση µεριδίου αγοράς από τις
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, και
β) η εξειδικευµένη εξυπηρέτηση των πελατών µε σκοπό την όσο το δυνατό
πληρέστερη κάλυψη ενδεχόµενων ιδιαίτερων αναγκών προκειµένου να καταστούν
ελκυστικότεροι έναντι του ανταγωνισµού. Προκειµένου να µπορέσουν να
υλοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές, προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν σε
επενδύσεις για εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής τους υποδοµής και επιµόρφωση του
ανθρώπινου δυναµικού τους.
Μία άλλη στρατηγική που ευρέως υιοθετείται από τις επιχειρήσεις του κλάδου
προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους, είναι η αύξηση των σηµείων
εξυπηρέτησης των καταναλωτών, µέσω της σύναψης συµβάσεων / συνεργασιών µε
άλλες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προκειµένου να διευρύνουν την περιοχή που
δύνανται να καλύπτουν µε τις υπηρεσίες τους.
Στην Ελληνική αγορά, όσον αφορά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που το
πλάνο διείσδυσής τους στην ελληνική αγορά δεν περιλαµβάνει την ανάπτυξη
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αυτόνοµου δικτύου, αυτές συνήθως συνεργάζονται µε άλλες (µεγάλες ή µικρές)
επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό
επίπεδο, προκειµένου να αποκτήσουν σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη την χώρα και να
επεκταθούν στην ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν το απαραίτητο δίκτυο για διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στο
εξωτερικό, συνάπτουν συνεργασίες µε πολυεθνικές επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειµένου να καλύψουν και αυτό το κοµµάτι
ταχυδροµικών υπηρεσιών για τους πελάτες τους.
Όσον

αφορά,

τέλος,

στις

µεσαίου

µεγέθους

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παρατηρείται το φαινόµενο να συνεργάζονται
κυρίως µε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο,
προκειµένου να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας.
Με αυτό τον τρόπο επικουρείται η περαιτέρω οικονοµική τους ανάπτυξη και η
διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά των ταχυµεταφορών. (ΕΕΤΤ, 2006,;
Αναστασίου, 2008).

8.3 Συµπεράσµατα και Προοπτικές
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το θεωρητικό µέρος της εξέτασης της
αγοράς υπηρεσιών ταχυµεταφοράς. Σκοπός µας στο σηµείο αυτό δεν είναι η σύνοψη
κάθε ενότητας, αλλά η αναπαραγωγή των κυριότερων συµπερασµάτων της παρούσας
µελέτης του κλάδου των ταχυµεταφορών σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις για τη
µελλοντική πορεία του κλάδου.
Ο εξεταζόµενος κλάδος παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη από της αρχές της
δεκαετίας του 1990 µέχρι και σήµερα, αν και τα τελευταία χρόνια ο ετήσιος ρυθµός
ανόδου της αγοράς (βάσει αξίας) έχει περιοριστεί σηµαντικά. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Τ., (στις 31/12/2008), ο αριθµός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και διαθέτουν γενική
άδεια ανέρχεται στις 409 επιχειρήσεις.
Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων
ως προς το µέγεθος τους, τις υποδοµές και τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν.
Συγκεκριµένα, λειτουργούν λίγες µεγάλου µεγέθους εταιρείες που καλύπτουν το
µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αγοράς ταχυµεταφορών, τόσο σε αποστολές
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εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν εκτεταµένα δίκτυα,
µέσω υποκαταστηµάτων ή / και αντιπροσώπων, καλύπτοντας όλη την επικράτεια,
έχουν δε τη δυνατότητα επενδύσεων σε τελευταίες τεχνολογίες γύρω από την
εξεταζόµενη δραστηριότητα, αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα αλλά και το εύρος
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου δεν διαθέτει τις υποδοµές και τα
µεγέθη των µεγαλυτέρων εταιρειών µε αποτέλεσµα η δραστηριότητά τους να
εκτείνεται στα πλαίσια µιας περιφέρειας ή ενός νοµού, ή ακόµα και ενός αστικού
κέντρου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε παράγοντες του
κλάδου, αρκετές από τις µικρότερες επιχειρήσεις συχνά χρεώνουν χαµηλές τιµές για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν, δηµιουργώντας πόλεµο τιµών και εντείνοντας τον
ανταγωνισµό.
Μεταξύ των εταιρειών του κλάδου υπάρχει η τάση ανάπτυξης συνεργασιών,
προκειµένου να καλύψουν τυχόν «κενά» των δικτύων τους. Για παράδειγµα, για τις
αποστολές εκτός Ελλάδας, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνάπτουν συνεργασίες µε
άλλες εταιρείες ταχυµεταφορών (συνήθως µεγάλες ξένες εταιρείες), οι οποίες
διατηρούν

εκτεταµένα

δίκτυα

στο

εξωτερικό.

Αντίστοιχες

συνεργασίες

δηµιουργούνται µε εταιρείες που διαθέτουν µεγάλα πανελλαδικά δίκτυα, οι οποίες
καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων courier µε σχετικά περιορισµένη παρουσία
(υποκαταστήµατα, συνεργάτες κ.τ.λ.) εντός της χώρας.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η προαναφερόµενη πρακτική συνήθως παίρνει τη
µορφή συνεργασίας όταν και τα δύο εµπλεκόµενα µέρη αποτελούν µεγάλες εταιρείες
κάθε µία από τις οποίες διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι της άλλης (η µία
έχει ισχυρή παρουσία στο εσωτερικό, ενώ η άλλη διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο
εξωτερικού). ∆ιαφορετικά, η τακτική αυτή έχει περισσότερο «πελατειακή» µορφή
(π.χ. µια µεγάλη εταιρεία courier αναλαµβάνει αποστολές εσωτερικού για µια
µικρότερη επιχείρηση του κλάδου η οποία δεν διαθέτει ευρύ δίκτυο).
Όσον αφορά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος, το κυριότερο από
αυτά, σύµφωνα µε παράγοντες των επιχειρήσεων, είναι το θεσµικό πλαίσιο το οποίο
όπως ισχυρίζονται εµφανίζει κάποιες ασάφειες ως προς τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την ίδρυση εταιρειών παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς. Επίσης, οι
παρεχόµενες υπηρεσίες δεν διασαφηνίζονται επαρκώς σύµφωνα µε παράγοντες της
αγοράς, οι δε ισχύοντες περιορισµοί, ως προς τον µέγιστο όγκο και τα µεταφορικά
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µέσα που υποχρεούνται να µετέρχονται οι εταιρείες, µειώνουν δραστικά την ευελιξία
των εταιρειών παροχής ταχυµεταφορών.
Παράλληλα, οι µικρότερες επιχειρήσεις διαµαρτύρονται για την πολιτική των
πολύ χαµηλών τιµών που εφάρµοσαν τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις µεγάλες
εταιρείες, ενώ οι τελευταίες παραπονιούνται για το πολύ χαµηλό σηµείο εισόδου στον
κλάδο. Αυτό ισχυρίζονται ότι έχει σαν αποτέλεσµα να «ξεφυτρώνουν» και να
«ανακυκλώνονται» συνεχώς µικρές τοπικές επιχειρήσεις µε ελάχιστο αρχικό
κεφάλαιο, οι οποίες αποσπούν πελάτες από τις υπόλοιπες εταιρείες µέσω των πολύ
χαµηλών τιµών που χρεώνουν, ενώ το αντίστοιχα χαµηλό επίπεδο των υπηρεσιών που
παρέχουν δυσφηµεί τον κλάδο.
Σε σηµαντικό πρόβληµα αναδεικνύεται πλέον και η εξέλιξη της τιµής των
υγρών καυσίµων, µε την συνεχώς ανοδική πορεία που παρουσιάζει ιδιαίτερα κατά
τους τελευταίους µήνες, επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα των
εταιρειών. Επιπλέον τα ιδιόκτητα δίκυκλα που χρησιµοποιούν οι εταιρείες courier δεν
απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. αγοράς τους καθώς και από τον Φ.Π.Α. των
καυσίµων.
Τέλος, σηµαντικό πρόβληµα για τις επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν οι
απαγορεύσεις που ισχύουν στον δακτύλιο της Αθήνας. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται
σε οχήµατα µικρότερα του ενός τόνου η καθηµερινή είσοδος στον δακτύλιο (µονά –
ζυγά, όπως τα Ι.Χ.), ενώ επιτρέπεται σε οχήµατα µεγαλύτερα του τόνου να
εισέρχονται στον δακτύλιο σε καθορισµένες ώρες, όπως και τα οχήµατα
τροφοδοσίας.
Οι παράγοντες των επιχειρήσεων του κλάδου ζητούν απελευθέρωση της
αγοράς των ταχυµεταφορών σε όλα τα επίπεδα (όγκος, µεταφορικά µέσα κ.τ.λ.), για
την εξοµάλυνση των προβληµάτων. Οι µικρότερες κυρίως επιχειρήσεις ζητούν και
απαλλαγή από τις εισφορές στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην χώρα µας θεωρούνται πολλές για το µέγεθος της ελληνικής
οικονοµίας. Σαν πιθανές λύσεις στα προβλήµατα του κλάδου θα µπορούσαν να
εξετασθούν (ανάλογα µε το µέγεθος των επιµέρους εταιρειών), η επέκταση σε
παρεµφερείς τοµείς (µεταφορές, διαµεταφορές, logistics κ.τ.λ.), η περαιτέρω
εξειδίκευση των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνένωση µικρότερων
τοπικών επιχειρήσεων σε οµίλους µε καλύτερες διαπραγµατευτικές δυνατότητες και
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας. (ICAP, 2006).
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Τέλος, η ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών στο βαλκανικό χώρο
αναµένεται ότι θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρείες ταχυµεταφορών όσο και
στις εγχώριες εταιρείες που δεν διαθέτουν αυτόνοµο δίκτυο για να πραγµατοποιήσουν
τη διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία µε
τις διεθνείς εταιρείες. Ως εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις
γειτονικές χώρες µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της
αγοράς των ταχυµεταφορών (Αναστασίου, 2008).
Συµπερασµατικά, το κατάλληλο θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς
και οι ενδεδειγµένες συνθήκες επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µπορούν να
δηµιουργήσουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ταχυµεταφορών. Η
µελλοντική εικόνα του κλάδου θα προσδιοριστεί από την ικανότητα των
επιχειρήσεων να λειτουργούν αποτελεσµατικά και ιδιαίτερα να ελέγχουν την
αυξανόµενη τάση συµπίεσης της κοστολογικής και τιµολογιακής τους βάσης.
(Μεστούση, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
9.1 Επιλογή ερωτηµατολογίου – Έρευνα
Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε την
µορφή ερωτηµατολογίου στις επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών, οι οποίες
είναι Πιστοποιηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000. Σκοπός της έρευνας
είναι να προσδιοριστούν, να καταγραφούν και να αναλυθούν οι παράγοντες –
παράµετροι που συντελούν στη λήψη απόφασης για ανάπτυξη Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας στον κλάδο των ταχυµεταφορών στην Ελλάδα.
Για την υλοποίηση της έρευνας µελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν υποδείγµατα
ερωτηµατολογίων (Γκοτζαµάνη, 2004; Βούρβαχης, 2004), τα οποία αφού
τροποποιήθηκαν, προσαρµόσθηκαν στις ανάγκες της και οδήγησαν στην τελική
µορφή ερωτηµατολογίου. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απεστάλη το ερωτηµατολόγιο,
είναι αυτές οι οποίες περιλαµβάνονται σε µελέτη της ICAP Α.Ε. (ICAP: 2006, 2008),
διαθέτουν πιστοποίηση και κρίνονται ως οι µεγαλύτερες του κλάδου. Κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους Υπευθύνους Ποιότητας των κεντρικών γραφείων
των ανωτέρω επιχειρήσεων συντάχθηκε ενηµερωτική επιστολή από την Επιβλέπουσα
Καθηγήτρια για την διπλωµατική εργασία, κα. Κατερίνα Γκοτζαµάνη και κατόπιν τα
ερωτηµατολόγια µαζί µε την ενηµερωτική επιστολή στάλθηκαν µέσω mail, στους
Υπεύθυνους Ποιότητας των επιχειρήσεων, που διαθέτουν Πιστοποίηση κατά ISO
9001:2000, τον Νοέµβριο του 2009. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου
που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 (επτά επιχειρήσεις), απάντησαν οι
έξι επιχειρήσεις (ποσοστό 85,7%).
Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από τα εξής τµήµατα:
•

Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων (9.2).

Σηµεία Εντοπισµού της έρευνας:
•

Κίνητρα Πιστοποίησης (9.3).

•

∆ιαδικασία Πιστοποίησης (9.4).

•

Προβλήµατα και δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις κατά την

διαδικασία Πιστοποίησης (9.5).
•

Αποτελέσµατα από την Πιστοποίηση (9.6) και τέλος
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•

Τα χαρακτηριστικά εφαρµογής του ISO 9001:2000 (9.7).
Στα επόµενα τµήµατα τεκµηριώνεται η επεξεργασία των απαιτήσεων

σύµφωνα µε τις παραπάνω ενότητες.
Η αξιολόγηση των περιεχόµενων στοιχείων των τµηµάτων αυτών έγινε µε
κλίµακα από το 0 έως το 5, µε το 0 να αντιστοιχεί στο «καθόλου» και το 5 στο «πάρα
πολύ». Τα υπό εξέταση στοιχεία προσδιορίζουν τη συµβολή του ISO 9001:2000 στις
διεργασίες των επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω τµήµατα του ερωτηµατολογίου και τα αποτελέσµατα τους,
εξετάζονται και τεκµηριώνονται διεξοδικότερα στη συνέχεια του κεφαλαίου. Κατά
την αξιολόγηση κάθε τµήµατος παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας και τον µέσο όρο για κάθε στοιχείο που αξιολογήθηκε. Στη συνέχεια, µε την
χρήση ραµβογραµµάτων, αναλύονται τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζουν
σηµαντικότητα και παρουσιάζονται συµπεράσµατα σχετικά µε την εφαρµογή του
προτύπου ISO 9001:2000 στις επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία στηρίζονται στην
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. Τα ραµβογράµµατα αποτυπώνουν τη
διακύµανση για κάθε εξεταζόµενο χαρακτηριστικό, αλλά και τον απόλυτο αριθµό
απαντήσεων για κάθε βαθµό αξιολόγησης.
Κατόπιν, στο τέλος κάθε εξεταζόµενου τµήµατος παρατίθεται µια συζήτηση,
στην οποία αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας στον κλάδο των
ταχυµεταφορών, µε αντίστοιχες έρευνες των Γκοτζαµάνη (2004), και Βούρβαχη
(2004), σε άλλους κλάδους, µε στόχο την προσπάθεια ερµηνείας των αποτελεσµάτων
και την εξαγωγή συµπερασµάτων.
Η έρευνα της Γκοτζαµάνη (2004), διενεργήθηκε σε 95 πιστοποιηµένους
οργανισµούς κατά ISO 9000 στην Κύπρο µε θέµα την «∆ιερεύνηση της προσφοράς
των συστηµάτων ISO 9000 στην επιχειρηµατική αριστεία». Στην συγκεκριµένη
έρευνα ο αριθµός των οργανισµών αφορούσε τον κλάδο της µεταποίησης µε 43
οργανισµούς, τον κλάδο των υπηρεσιών µε 52 οργανισµούς, τον κλάδο των
κατασκευών µε 10 οργανισµούς, τον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων µε 12
οργανισµούς και 30 οργανισµούς που αφορούσαν άλλες υπηρεσίες.
Όσον αφορά την έρευνα του Βούρβαχη (2004), αυτή διενεργήθηκε σε 37
πιστοποιηµένες εταιρείες κατά ISO 9000 στον κλάδο παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος.
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Από την παρούσα έρευνα σαφώς δεν µπορούν να εξαχθούν οριστικά
συµπεράσµατα για το σύνολο του κλάδου, ωστόσο εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα
σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Ποιότητας στον κλάδο των ταχυµεταφορών. Η
συγκεκριµένη έρευνα µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την εξαγωγή
συµπερασµάτων σχετικά µε τις τάσεις του κλάδου, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις που
απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο και είναι πιστοποιηµένες µε το πρότυπο ISO
9001:2000 (6 από τις 7 που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000), είναι αυτές
µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.
Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το
πρόγραµµα EXCEL. Σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την
έρευνα, επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης εργασίας.

9.2 Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων
Από την ανάλυση των στοιχείων των επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται πως οι
επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών είναι µεσαίες επιχειρήσεις εθνικού
χαρακτήρα, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην
έρευνα. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις µε
περισσότερα από ένα υποκαταστήµατα (50%), ενώ οι υπόλοιπες είναι θυγατρικές
/τµήµα τοπικού οµίλου (33,3%) ή θυγατρικές /τµήµα διεθνούς οµίλου (16,7%).
Τρεις από τις έξι Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις (50%), ήταν Πιστοποιηµένες
µε προηγούµενο πρότυπο ποιότητας (ISO 9002:1994, ISO 9000, OHSAS 18001,
ΕΛΟΤ 1801), ενώ οι υπόλοιπες τρεις από τις έξι Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις (50%),
πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά µε το πρότυπο ISO 9001:2000. Αυτό επιβεβαιώνει
την αυξητική τάση των επιχειρήσεων στο να δίνουν σηµασία στην ποιότητα και να
επιδιώκουν να πιστοποιηθούν µε ένα σύστηµα ποιότητας, όπως το ISO 9001:2000.

9.3 Τα Κίνητρα Πιστοποίησης
Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα κίνητρα Πιστοποίησης του
κλάδου ταχυµεταφορών παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε ερώτηση που ζητήθηκε
να αξιολογηθεί στον πίνακα 9.3 που ακολουθεί. Στη συνέχεια, µε την χρήση
ραµβογραµµάτων,

αναλύονται

τα

αποτελέσµατα

τα

οποία

παρουσιάζουν
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σηµαντικότητα και εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την εφαρµογή του προτύπου
ISO 9001:2000 στις επιχειρήσεις του κλάδου.
0
1
2
3
Απαίτηση των πελατών.
16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Πρόβλεψη µελλοντικής απαίτησης
33,3%
των πελατών.
Συµµόρφωση
µε
τις
οδηγίες 16,7%
33,3% 16,7%
σηµαντικών συνεργατών.
Προϋπόθεση για συµµετοχή σε
16,7% 16,7%
διαγωνισµούς.
Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού 33,3%
16,7% 16,7%
από ανταγωνιστή.
Ανάπτυξη
ανταγωνιστικού
16,7% 16,7%
πλεονεκτήµατος/διαφήµιση.
Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας
λειτουργίας.
Βελτίωση της ποιότητας των τελικών
προϊόντων/υπηρεσιών.
Βελτίωση
των
εξωτερικών
16,7% 33,3%
σχέσεων/επικοινωνίας.
Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας.
16,7% 33,3%
Πρόσβαση σε νέες αγορές.
16,7%
33,3%
Γενικότερη πολιτική ποιότητας.
50%
Βελτίωση χρόνου παράδοσης και
16,7%
προφίλ αξιοπιστίας.

4
5
Μ.Ο.
33,3%
2,33
50%
16,7% 3,17
16,7% 16,7% 2,67
16,7% 50%

4,00

16,7% 16,7% 2,33
33,3% 33,3% 3,83
50%

50%

4,50

33,3% 66,7% 4,67
50%

3,33

50%
3,33
16,7% 33,3% 3,33
16,7% 33,3% 3,83
33,3% 50%
4,33

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3: Αποτελέσµατα έρευνας για τα Κίνητρα Πιστοποίησης

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας, ένα από τα βασικότερα
κίνητρα και ίσως το έναυσµα για την Πιστοποίηση των επιχειρήσεων, µε το ISO
9001:2000 ήταν η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών,
όπου οι επιχειρήσεις του κλάδου την αξιολόγησαν από «πολύ» (33,3%), έως «πάρα
πολύ» (66,7%). Θέληση των επιχειρήσεων είναι να διαχειριστούν τα προϊόντα της
αλλά και της υπηρεσίες της ώστε να µπορούν να ικανοποιούν της απαιτήσεις των
πελατών της.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6
0=ΚΑΘΟΛΟΥ

5

1=ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

4

2=ΛΙΓΟ

3

3=ΜΕΤΡΙΑ

2

4=ΠΟΛΥ

1

5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

0
ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ 3

ΕΤΑΙΡΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ 6

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.1
Επίσης πολύ βασικό κίνητρο αποτέλεσε η βελτίωση του χρόνου παράδοσης
και του προφίλ αξιοπιστίας των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν µε βάση την
κλίµακα αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου από «πολύ» έως «πάρα πολύ» από το
83,3% των επιχειρήσεων. Οι ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων λόγω του ανταγωνισµού
και των συνεχών απαιτήσεων για ποιοτικές υπηρεσίες στον κλάδο των
ταχυµεταφορών δείχνουν µε αυτό τον τρόπο την ιδιαίτερη σηµασία που δίνουν στη
βελτίωση του χρόνου παράδοσης και στο προφίλ αξιοπιστίας για βελτίωση των
υπηρεσιών τους και εδραίωσή τους στον κλάδο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
6
0=ΚΑΘΟΛΟΥ

5

1=ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

4

2=ΛΙΓΟ

3

3=ΜΕΤΡΙΑ

2

4=ΠΟΛΥ

1

5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

0
ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ 3

ΕΤΑΙΡΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ 6

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.2
Η βελτίωση της ποιότητας εσωτερικής λειτουργίας, µέσω της µείωσης του
αριθµού των αστοχιών, των διορθωτικών εργασιών και επικαλύψεων, αποτέλεσε της
ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο για της επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών.
Στόχος η αναβάθµιση των λειτουργιών και η µείωση των αστοχιών και διορθωτικών

113

εργασιών και για το λόγο αυτό οι απαντήσεις κυµάνθηκαν από το «πολύ» (50%) έως
το «πάρα πολύ» (50%).

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6
0=ΚΑΘΟΛΟΥ

5

1=ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

4

2=ΛΙΓΟ

3

3=ΜΕΤΡΙΑ

2

4=ΠΟΛΥ

1

5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

0
ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ 3

ΕΤΑΙΡΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ 6

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.3

Εξίσου πολύ σηµαντικό κίνητρο αποτέλεσε η προσπάθεια για ανάπτυξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος αλλά και για διαφηµιστικούς λόγους, όπου στην
κλίµακα αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου οι απαντήσεις κυµάνθηκαν από το
«πολύ» έως «πάρα πολύ» (66,7%). Επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο δεν είναι πιστοποιηµένες, η παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών µε πιστοποιηµένες διαδικασίες, αποτελεί ένα σηµαντικό συγκριτικό
πλεονέκτηµα της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για
διαφηµιστικούς σκοπούς, δίνοντας έµφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ/∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
6
5
4

0=ΚΑΘΟΛΟΥ

3
2

2=ΛΙΓΟ

1
0

4=ΠΟΛΥ

1=ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ
3=ΜΕΤΡΙΑ
5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ 3

ΕΤΑΙΡΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ 6

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.4
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Όπως θα ήταν φυσικό, βασικό κίνητρο ήταν η γενικότερη πολιτική ποιότητας
των επιχειρήσεων, η οποία αξιολογήθηκε από «πολύ» (16,7%) έως «πάρα πολύ»
(33,3%), ενώ αξιολογήθηκε «µέτρια» (50%) από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχοντας
ως στόχο την ποιότητα, η διαχείριση των διαδικασιών µε το ISO 9001:2000 µοιάζει
να είναι µονόδροµος για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
6
0=ΚΑΘΟΛΟΥ

5

1=ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ

4

2=ΛΙΓΟ

3

3=ΜΕΤΡΙΑ

2

4=ΠΟΛΥ

1

5=ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

0
ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΕΤΑΙΡΙΑ 3

ΕΤΑΙΡΙΑ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΕΤΑΙΡΙΑ 6

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.5

Η βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας, τόσο στο εξωτερικό, όσο και
στο εσωτερικό, περιβάλλον της επιχείρησης, αποτέλεσαν σηµαντικά κίνητρα για την
απόφαση Πιστοποίησης. Οι ∆ιοικήσεις, διαφαίνεται να αναγνωρίζουν τη συµβολή
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας στην οργάνωση και στο συντονισµό των
εργασιών µέσα στην επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, το 50% των επιχειρήσεων µας
απάντησε «πολύ», ενώ το 33,3% «µέτρια», αντίστοιχα και στα δύο ερωτήµατα.
Η προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς, αποτέλεσε σηµαντικό
κριτήριο για την Πιστοποίηση των επιχειρήσεων, η οποία αξιολογήθηκε από «πολύ»
(16,7%) έως «πάρα πολύ» (50%), ενώ µία επιχείρηση µας απάντησε «λίγο» (16,7%)
και µία άλλη «µέτρια» (16,7%). Η Πιστοποίηση µε το πρότυπο ISO 9001:2000 είναι
πολύ σηµαντική, για την πλειοψηφία των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων του κλάδου
(66,7%), µε απώτερο στόχο την συµµετοχή και ανάληψη συνεργασίας µε φορείς του
δηµοσίου αλλά και του ιδιωτικού φορέα.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.3.6

Τέλος, εξίσου σηµαντικά κριτήρια αποτέλεσαν η πρόβλεψη για µελλοντικές
απαιτήσεις των πελατών, η οποία αξιολογήθηκε από «πολύ» (50%) έως «πάρα πολύ»
(16,7%) και µέσο όρο απαντήσεων το 3,17 καθώς και η πρόσβαση σε νέες αγορές, η
οποία αξιολογήθηκε από «πολύ» (16,7%) έως «πάρα πολύ» (33,3%) και µέσο όρο
απαντήσεων το 3,33.
Από την άλλη µεριά, τα κίνητρα που επηρέασαν λιγότερο την απόφαση των
∆ιοικήσεων για Πιστοποίηση, ήταν η κατοχή αντίστοιχου Πιστοποιητικού από
ανταγωνιστή µε µέσο όρο απαντήσεων το 2,33 , η απαίτηση των πελατών µε µέσο
όρο απαντήσεων το 2,33, καθώς και η συµµόρφωση µε τις οδηγίες σηµαντικών
συνεργατών, µε µέσο όρο απαντήσεων το 2,67. Τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα
κριτήρια αυτά εµφανίζουν µια διασπορά. Παρόλα αυτά ο κλάδος των ταχυµεταφορών
στο σύνολό του, δείχνει να έχει µια συγκεκριµένη τάση, όσον αφορά τα κίνητρα για
Πιστοποίηση κατά το ISO 9001:2000. Οι ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά την απόφαση για Πιστοποίηση µε το ISO
9001:2000. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να το κάνουν επειδή οι ίδιες το πιστεύουν και
το επιθυµούν και κατά δεύτερο λόγο επειδή ορισµένοι εξωτερικοί παράγοντες τους το
επιβάλλουν.

Συζήτηση για τα Κίνητρα της Πιστοποίησης
Παρακάτω θα γίνει µια προσπάθεια σύγκρισης των αποτελεσµάτων της
έρευνας στον κλάδο των ταχυµεταφορών µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της
Γκοτζαµάνη, (2004) και του Βούρβαχη (2004).
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Συγκρίνοντας την έρευνα στον κλάδο των ταχυµεταφορών µε τις αντίστοιχες
έρευνες των Γκοτζαµάνη (2004), Βούρβαχη (2004), δεν διαπιστώνουµε σηµαντικές
στατιστικές διαφορές στο σύνολο των υπό εξέταση κριτηρίων που αφορούν τα
κίνητρα πιστοποίησης, στις πιστοποιηµένες µε ISO 9000 επιχειρήσεις. Οι µόνες
στατιστικά σηµαντικές διαφορές αφορούν τα κριτήρια πρόβλεψης της µελλοντικής
απαίτησης των πελατών, την προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς και την
βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων/επικοινωνίας.
Το κριτήριο πρόβλεψης της µελλοντικής απαίτησης των πελατών
παρουσιάζει σχετική στατιστική διαφορά µε την έρευνα του Βούρβαχη (2004), στην
οποία το συγκεκριµένο κριτήριο βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (4,50), ενώ στην
παρούσα έρευνα στον κλάδο των ταχυµεταφορών, βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο
(3,17). Ερµηνεύοντας, τα παραπάνω αποτελέσµατα, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε
ότι το κριτήριο της µελλοντικής απαίτησης των πελατών είναι πιο ισχυρό στον κλάδο
παραγωγής του έτοιµου σκυροδέµατος, σε σύγκριση µε τον κλάδο των
ταχυµεταφορών.
Το επόµενο κριτήριο που παρουσιάζει στατιστική διαφορά, είναι η
προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς, όπου παρατηρούµε ότι το
συγκεκριµένο κριτήριο βαθµολογήθηκε από τον Βούρβαχη (2004), µε µέσο όρο
(3,00) και την Γκοτζαµάνη (2004), µε µέσο όρο (2,60), ενώ στην παρούσα έρευνα
στον κλάδο των ταχυµεταφορών βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (4,00). Η πιστοποίηση
µε το πρότυπο ISO 9000 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή σε πολλούς
διαγωνισµούς, ιδιαίτερα του δηµοσίου τοµέα, σε συνάρτηση πάντα µε τις κοινοτικές
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εποµένως, η πιστοποίηση µε το ISO 9000 ως
προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό κριτήριο
στην παρούσα έρευνα, στον κλάδο των ταχυµεταφορών.
Όσον αφορά το κριτήριο της βελτίωσης των εξωτερικών σχέσεων /
επικοινωνίας, βλέπουµε ότι παρουσιάζεται µια σχετική στατιστική διαφορά µε την
έρευνα του Βούρβαχη (2004), στην οποία το συγκεκριµένο κριτήριο βαθµολογήθηκε
µε µέσο όρο (4,17), ενώ στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσµατα που είχαµε για το
συγκεκριµένο κριτήριο είχαν ως µέσο όρο (3,33). Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι στην
έρευνα του κλάδου παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος οι εταιρείες του κλάδου
προσβλέπουν περισσότερο στην βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας
µέσο της πιστοποίησης µε το πρότυπο ISO 9000, σε σχέση µε τον κλάδο των
ταχυµεταφορών.
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9.4 ∆ιαδικασία Πιστοποίησης
Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 9.4), παρουσιάζονται αναλυτικά τα
αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τη διαδικασία Πιστοποίησης των επιχειρήσεων
στον κλάδο των ταχυµεταφορών.
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Πίνακας 9.4: Αποτελέσµατα έρευνας για τη ∆ιαδικασία Πιστοποίησης

Με µια πρώτη επεξεργασία των αποτελεσµάτων του πίνακα 9.4, παρατηρούµε
ότι όλα τα εξεταζόµενα τµήµατα παρουσιάζουν µέσο όρο απαντήσεων άνω του 3,5 ,
κάτι που αποδίδεται στην σηµαντικότητα των υπό εξέταση κριτηρίων κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης. Μεγάλο ρόλο κατά την διαδικασία Πιστοποίησης είχε ο
βαθµός εκπαίδευσης των ανώτερων ∆ιευθυντικών στελεχών. Μέσος όρος των
απαντήσεων ήταν το 4 «πολύ». Οι επιχειρήσεις του κλάδου την βαθµολόγησαν µε
«µέτρια» (33,3%), «πολύ» (33,3%) και «πάρα πολύ» (33,3%). Στην δεδοµένη
ερώτηση αναµέναµε οι απαντήσεις να είχαν κυµανθεί σε χαµηλότερο βαθµό σε σχέση
µε τον βαθµό εκπαίδευσης των µέσων ∆ιευθυντικών στελεχών και τον βαθµό
εκπαίδευσης των εργαζοµένων, καθώς υποτίθεται ότι τα ανώτερα ∆ιευθυντικά
στελέχη είναι αυτά που παίρνουν τις αποφάσεις για την Πιστοποίηση ή όχι της
επιχείρησης και εποµένως γνωρίζουν τα οφέλη και την προστιθέµενη αξία από µια
τέτοια ενέργεια.
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ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.4.1

Το αµέσως επόµενο σηµαντικό στοιχείο πριν την Πιστοποίηση αποτέλεσε και
ο βαθµός εκπαίδευσης των µέσων ∆ιευθυντικών στελεχών. Μέσος όρος των
απαντήσεων ήταν το 3,83 «µέτρια» έως «πολύ». Οι επιχειρήσεις του κλάδου την
βαθµολόγησαν από «µέτρια» (16,7%) έως «πολύ» (83,3%). Στην δεδοµένη ερώτηση
αναµέναµε οι απαντήσεις να είχαν κυµανθεί σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το
βαθµό εκπαίδευσης των ανώτερων ∆ιευθυντικών στελεχών καθώς υποτίθεται ότι τα
µεσαία ∆ιευθυντικά στελέχη είναι αυτά που θα εµπλακούν στην διαδικασία
Πιστοποίησης µαζί µε τους εργαζόµενους.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.4.2

Το επόµενο στοιχείο πριν την Πιστοποίηση ήταν ο βαθµός εκπαίδευσης των
εργαζοµένων πάνω σε θέµατα ποιότητας και καταγραφής των διεργασιών. Μέσος
όρος απαντήσεων ήταν το 3,5 «µέτρια» έως «πολύ». Οι επιχειρήσεις του κλάδου την
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βαθµολόγησαν από «πολύ» (33,3%) έως «πάρα πολύ» (16,7%), ενώ δύο επιχειρήσεις
την βαθµολόγησαν µε «µέτρια» (33,3%) και µία µε «λίγο» (16,7%). Στην δεδοµένη
ερώτηση αναµέναµε οι απαντήσεις να είχαν κυµανθεί σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση
µε το βαθµό εκπαίδευσης των ανώτερων ∆ιευθυντικών στελεχών καθώς προκειµένου
να υιοθετηθεί ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πρέπει πρώτα να γίνει και η
κατάλληλη προεργασία ώστε να λειτουργήσει σωστά και να είναι προσιτό σε άτοµα
που θα το χρησιµοποιήσουν.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.4.3

Ο βαθµός εµπλοκής των ανώτερων ∆ιευθυντικών στελεχών αξιολογήθηκε
εξίσου σηµαντικά µε το βαθµό εκπαίδευσης τους. Μέσος όρος απαντήσεων ήταν το
4,33 «πολύ» έως «πάρα πολύ». Οι επιχειρήσεις του κλάδου την βαθµολόγησαν µε
«πολύ» (33,3%) έως «πάρα πολύ» (50%), ενώ µια επιχείρηση την βαθµολόγησε µε
«µέτρια» (16,7%).
Στην συνέχεια, ακολουθούν µε σειρά σηµαντικότητας ο βαθµός εµπλοκής των
µέσων ∆ιευθυντικών στελεχών, µε µέσο όρο απαντήσεων το 3,5. Οι απαντήσεις
κυµάνθηκαν από «µέτρια» (33,3%) έως «πολύ» (33,3%), ενώ µια επιχείρηση µας
απάντησε «λίγο» (16,7%) και µία άλλη «πάρα πολύ» (16,7%).
Η επόµενη ερώτηση η οποία αφορούσε τον βαθµό εµπλοκής τον εργαζοµένων
αξιολογήθηκε µε µέσο όρο το 3,5 «µέτρια» έως «πολύ». Οι απαντήσεις στην
συγκεκριµένη ερώτηση ήταν διάσπαρτες. Το 33,3% µας απάντησε «λίγο», το 16,7%
«µέτρια», το 33,3% «πολύ» και το 16,7% «πάρα πολύ».
Όσον αφορά τον βαθµό εµπλοκής του συµβούλου, αξιολογήθηκε σηµαντικά
από το σύνολο των υπό εξέταση επιχειρήσεων, µε µέσο όρο απαντήσεων το 3,5
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«µέτρια» έως «πολύ». Οι απαντήσεις κυµάνθηκαν από «µέτρια» (16,7%), «πολύ»
(33,3%), «πάρα πολύ» (33,3%), ενώ µία επιχείρηση µας απάντησε «καθόλου»
(16,7%). Ο λόγος ήταν ότι στην συγκεκριµένη επιχείρηση δεν υπήρχε εµπλοκή
συµβούλου κατά την διάρκεια της Πιστοποίησης.
Τα αποτελέσµατα που αφορούν τον βαθµό εµπλοκής στην διαδικασία
Πιστοποίησης κρίνονται φυσιολογικά, καθώς µε την αύξηση της κλίµακας ιεραρχίας
αυξάνεται και ο βαθµός εµπλοκής των στελεχών σε αυτήν. Ο λόγος είναι εµφανής
καθώς η όλη διαδικασία πρέπει να υποστηριχθεί πρωτίστως από τη ∆ιοίκηση των
επιχειρήσεων προκειµένου να υπάρξει όφελος από την διαδικασία και να
διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας.
Τέλος, στην ερώτηση που αφορούσε στην διάρκεια που απαιτήθηκε από την
έναρξη των εργασιών µέχρι την Πιστοποίηση των επιχειρήσεων, οι απαντήσεις που
πήραµε ήταν διάσπαρτες. Τρείς από τις έξι επιχειρήσεις (50%), ήταν Πιστοποιηµένες
µε προηγούµενο πρότυπο ενώ οι υπόλοιπες τρείς από το δείγµα µας (50%), µετείχαν
στην διαδικασία τις Πιστοποίησης για πρώτη φορά. Ο νωρίτερος χρόνος από την
έναρξη των εργασιών µέχρι την Πιστοποίηση ήταν οι 3 µήνες ενώ ο αργότερος
χρόνος οι 16 µήνες. Σε µια προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών στους οποίους πιθανόν
να οφείλεται η διαφορά αυτή εξετάσαµε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών
έως την διαδικασία Πιστοποίησης. Το κυρίως συµπέρασµα που προέκυψε από την
ανάλυση αυτή είναι ότι στις επιχειρήσεις που διέθεταν προηγούµενο πρότυπο
ποιότητας απαιτήθηκε µικρότερος χρόνος (Μ.Ο. 4,7) για την ολοκλήρωση τις
διαδικασίας σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που δεν διέθεταν (Μ.Ο. 10) προηγούµενο
πρότυπο ποιότητας. Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουµε να αναφερθούµε και στους
παράγοντες

οι

οποίοι

αφορούν στο

µέγεθος

των επιχειρήσεων (αριθµός

εργαζοµένων), την φιλοσοφία της επιχείρησης αναφορικά µε την επίτευξη της
ποιότητας κ.α.

Συζήτηση για την ∆ιαδικασία της Πιστοποίησης
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των τριών ερευνών, παρατηρούµε ότι όλα τα
εξεταζόµενα τµήµατα παρουσιάζουν µέσο όρο απαντήσεων άνω του (3,50), κάτι που
αποδίδεται στην σηµαντικότητα των υπό εξέταση κριτηρίων κατά την διαδικασία
πιστοποίησης. Σε όλα τα κριτήρια που εξετάστηκαν και που αφορούσαν τη
διαδικασία της πιστοποίησης δεν παρουσιάστηκε κάποια στατιστική διαφορά.
Παρόλα αυτά, όσων αφορά τα τελευταία τρία κριτήρια, τα οποία αφορούσαν τον
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βαθµό εκπαίδευσης των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών, των µέσων διευθυντικών
στελεχών και τέλος των εργαζοµένων παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας
στον κλάδο των ταχυµεταφορών παρουσιάζουν µία διαφορετική προσέγγιση σε
σχέση µε την έρευνα του Βούρβαχη (2004).
Έτσι, ενώ στην έρευνα στον κλάδο των ταχυµεταφορών, όσο αυξάνεται το
ιεραρχικό επίπεδο τόσο αυξάνεται και ο βαθµός εκπαίδευσης σε αυτόν, στην έρευνα
του Βούρβαχη (2004), συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο δηλαδή όσο µειώνεται το
ιεραρχικό επίπεδο τόσο αυξάνεται και η εκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι τα ανώτερα
διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν τα οφέλη από την προστιθέµενη αξία του προτύπου.
Είναι επίσης γνωστό ότι τα µέσα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόµενοι είναι αυτοί
που θα εµπλακούν στην πράξη στην διαδικασία της πιστοποίησης. Εποµένως, ο
µεγάλος βαθµός εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, στον κλάδο των
ταχυµεταφορών, είναι αρκετά µεγαλύτερος σε σχέση από το προσδοκώµενο. Οι αιτίες
για αυτό µπορεί να είναι πολλές και σύνθετες. Οι διοικήσεις θα πρέπει εφόσον το
επιθυµούν να πιστοποιηθούν µε το πρότυπο ISO 9000, πριν προβούν στην διαδικασία
της πιστοποίησης να έχουν πείσει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους για τα οφέλη
και την χρησιµότητα του προτύπου. Όσον αφορά τα µέσα διευθυντικά στελέχη και
τους εργαζόµενους προτείνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπαίδευση τους
καθώς δεν έχουν προηγούµενη γνώση και εµπειρία από την εφαρµογή αντίστοιχων
συστηµάτων.

9.5 Προβλήµατα και ∆υσκολίες κατά την ∆ιαδικασία Πιστοποίησης
Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα προβλήµατα και τα εµπόδια που
αντιµετώπισαν

οι

επιχειρήσεις

των

ταχυµεταφορών

κατά

την

διαδικασία

Πιστοποίησής τους µε το ISO 9001:2000, παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε θέµα
που ζητήθηκε να αξιολογηθεί στον πίνακα 9.5 που ακολουθεί. Σύµφωνα µε τις
απαντήσεις, οι επιχειρήσεις δεν αντιµετώπισαν στο σύνολό τους προβλήµατα σε
µεγάλο βαθµό και τα όποια προβλήµατα παρουσιάστηκαν κυµάνθηκαν από «λίγο»
µεγάλα έως «µέτρια» µεγάλα, σύµφωνα µε την βαθµιαία κλίµακα αξιολόγησης.
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Πίνακας 9.5: Προβλήµατα και ∆υσκολίες κατά τη ∆ιαδικασία Πιστοποίησης
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Το πιο σηµαντικό από αυτά, σύµφωνα µε την αξιολόγηση των επιχειρήσεων
είναι η υπερβολική γραφειοκρατία. Η συγκεκριµένη ερώτηση αξιολογήθηκε από
«µέτρια» έως «πάρα πολύ», από το 50% των επιχειρήσεων. Η εγγραφή των
διαδικασιών και η τήρηση αρχείων που απαιτούνται από το πρότυπο είναι µερικά από
τα αίτια που την προκαλούν.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.5.1

Αυτό που επίσης δυσκόλεψε τις επιχειρήσεις ήταν το υψηλό κόστος
εφαρµογής, από «λίγο» έως «µέτρια» σύµφωνα µε το 83,3% των επιχειρήσεων, ενώ
το 16,7% των επιχειρήσεων δυσκολεύτηκε «πάρα πολύ». Η συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις του προτύπου απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισµό, κάτι που δηµιουργεί
κόστος για τις επιχειρήσεις κατά την διαδικασία Πιστοποίησης.
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Ως άµεση συνέπεια, οι διαθέσιµοι πόροι αποτέλεσαν από «λίγο» έως
«µέτρια»πρόβληµα, σύµφωνα µε το 50% των επιχειρήσεων ενώ µία επιχείρηση
(16,7%), µας απάντησε ότι το αντιµετώπισε σε «πάρα πολύ» µεγάλο βαθµό.
Επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετώπισαν ορισµένες επιχειρήσεις
ήταν η κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την προετοιµασία για Πιστοποίηση
και προσαρµογή στις απαιτήσεις του προτύπου. Το 33,3% το αντιµετώπισε «πολύ»
έντονα, ενώ το υπόλοιπο 66,7% από «καθόλου» έως «λίγο».
Η προσαρµογή στο νέο τρόπο εργασίας αποτέλεσε από «λίγο» µεγάλο έως
«µέτρια» µεγάλο πρόβληµα, σύµφωνα µε το 66,7% των επιχειρήσεων, ενώ το 16,7%
το αντιµετώπισε σε «πολύ» µεγάλο βαθµό.
Ένα ακόµα πρόβληµα που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις ήταν η έλλειψη
σχετικών γνώσεων και εµπειριών. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε από «λίγο»
έως «µέτρια» από το 50% των επιχειρήσεων, ενώ το 16,7% το αντιµετώπισε «πάρα
πολύ» έντονα.
Η αντίδραση των εργαζοµένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας τους και
των ευθυνών τους δηµιούργησε κάποια προβλήµατα, καθώς πλέον οι εργαζόµενοι
µετείχαν στα συστήµατα λήψης αποφάσεων και ήταν υπεύθυνοι για θέµατα σχετικά
µε την εργασία τους. Αυτό το πρόβληµα το 50% των επιχειρήσεων το αντιµετώπισε
«µέτρια», ενώ το 16,7% το αντιµετώπισε «πάρα πολύ» έντονα.
Αρκετές επιχειρήσεις ήρθαν αντιµέτωπες µε την ιδιοµορφία του συστήµατος
παροχής υπηρεσιών σε «πολύ» µεγάλο βαθµό, σύµφωνα µε το 50% των
επιχειρήσεων, ενώ το 33,3% δεν το αντιµετώπισε «καθόλου» ως πρόβληµα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δήλωσαν πως η
δέσµευση της ∆ιοίκησης δεν αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβληµα κατά την διαδικασία
Πιστοποίησης, µε εξαίρεση µία επιχείρηση η οποία µας ανέφερε ότι το αντιµετώπισε
«πάρα πολύ» έντονα. Επίσης, η φιλοσοφία της επιχείρησης αναφορικά µε την
επίτευξη της ποιότητας στάθηκε από «λίγο» (33,3%) έως «καθόλου» (50%) εµπόδιο
στην Πιστοποίηση, ενώ µία επιχείρηση µας ανέφερε ότι είχε «πάρα πολύ» µεγάλο
πρόβληµα. Τα παραπάνω εκφράζουν, σε µεγάλο βαθµό, και τη διάθεση των
∆ιοικήσεων να επενδύσουν πάνω στην ποιότητα. Για τον λόγο αυτό δεν αποτέλεσαν
ως πρόβληµα οι εκτεταµένες επενδύσεις σε διαρκή προγράµµατα εκπαίδευσης των
εργαζοµένων οι οποίες δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις από «λίγο» έως «καθόλου», µε
εξαίρεση και πάλι µία επιχείρηση την οποία δυσκόλεψαν «πάρα πολύ».
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Η συλλογή δεδοµένων και ο υπολογισµός των δεικτών για την αξιολόγηση
της κατάστασης των επιχειρήσεων πριν την Πιστοποίηση δηµιούργησε πρόβληµα από
«καθόλου» έως «µέτρια» στις επιχειρήσεις, ενώ µία το αντιµετώπισε «πάρα πολύ»
έντονα.
Αξίζει να σηµειωθεί πως το προηγούµενο σύστηµα/ πολιτική ποιότητας το
οποίο εφάρµοζαν οι επιχειρήσεις δηµιούργησε από «πολύ λίγο» (16,7%) έως
«καθόλου» (83,3%) πρόβληµα σε αυτές καθώς το ISO 9001:2000 θεωρείται πως έχει
µια πιο ευρεία εφαρµογή σε σχέση µε τα προηγούµενα πρότυπα.
Η αντίδραση των εργαζοµένων λόγω µείωσης των εξουσιών δεν αποτέλεσε
ιδιαίτερο πρόβληµα για τις επιχειρήσεις, οι απαντήσεις των οποίων κυµάνθηκαν κατά
µέσο όρο από «πολύ λίγο» έως «λίγο». Αντίστοιχα, κυµάνθηκαν και τα
αποτελέσµατα που αφορούσαν στην αντίδραση των στελεχών και των εργαζοµένων
στις απότοµες αλλαγές και στα προβλήµατα νοοτροπίας, µε εξαίρεση µία επιχείρηση
η οποία στην συγκεκριµένη ερώτηση µας απάντησε «πάρα πολύ».
Όσον αφορά στην εναρµόνιση των διαδικασιών µε τις απαιτήσεις οι
επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν κατά µέσο όρο από «πολύ λίγο» έως «πολύ» ενώ σχεδόν
όλες (83,3%) δυσκολεύτηκαν από «πολύ λίγο» έως «καθόλου» στην τεκµηρίωση των
διαδικασιών µε εξαίρεση µία επιχείρηση η οποία δυσκολεύτηκε «πολύ».
Γενικότερα, οι ∆ιοικήσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων στήριξαν την
διαδικασία τις Πιστοποίησης µε αποτέλεσµα την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συζήτηση για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες κατά την διαδικασία της
πιστοποίησης
Στα περισσότερα από τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που εξετάστηκαν
κατά την διαδικασία της πιστοποίησης δεν προέκυψαν σηµαντικές στατιστικές
διαφορές µεταξύ των τριών ερευνών. Τα προβλήµατα και οι δυσκολίες κατά την
διαδικασία της πιστοποίησης που παρουσιάζουν στατιστική διαφορά βρίσκονται στην
τεκµηρίωση των διαδικασιών, στην κατανοµή των ευθυνών, στην κατανόηση και
εξοικείωση µε τις νέες απαιτήσεις του προτύπου, στην µέτρηση της ικανοποίησης
των πελατών, και στην ιδιοµορφία του συστήµατος παροχής υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα, η τεκµηρίωση των διαδικασιών βαθµολογήθηκε στην παρούσα
έρευνα µε µέσο όρο (0,83), ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη (2004), βαθµολογήθηκε
µε µέσο όρο (1,83) και στην έρευνα της Γκοτζαµάνη (2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο
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όρο (2,38). Το συγκεκριµένο κριτήριο αποτέλεσε εποµένως µεγαλύτερο πρόβληµα
στην έρευνα του Βούρβαχη (2004) και ακόµα µεγαλύτερο στην έρευνα της
Γκοτζαµάνη (2004). Τα ίδια παρατηρούµε και στην κατανοµή των ευθυνών, όπου το
συγκεκριµένο κριτήριο βαθµολογήθηκε στην παρούσα έρευνα µε µέσο όρο (1,00),
ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη (2004), µε µέσο όρο (1,72), και στην έρευνα της
Γκοτζαµάνη (2004), µε µέσο όρο (2,20).
Η κατανόηση και εξοικείωση µε τις νέες απαιτήσεις του προτύπου αποτέλεσε
πρόβληµα µε µέσο όρο (1,50) στην παρούσα έρευνα, ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη
(2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (2,50). Το πρότυπο επηρεάζει το σύνολο του
οργανισµού στον οποίο εφαρµόζεται και για το λόγο αυτό απαιτείται µελέτη και
προσπάθεια για την επιτυχή εφαρµογή του. Η µέτρηση της ικανοποίησης των
πελατών, αποτελεί βασική απαίτηση του προτύπου. Η δηµιουργία µεθόδων µέτρησης
της ικανοποίησης των πελατών βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (2,50) στην έρευνα του
Βούρβαχη (2004), ενώ στην παρούσα έρευνα στον κλάδο των ταχυµεταφορών
αποτέλεσε µικρότερο πρόβληµα καθώς βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (1,50).
Η ιδιοµορφία του συστήµατος παροχής υπηρεσιών αποτέλεσε πρόβληµα στην
παρούσα έρευνα µε µέσο όρο (2,33) ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη (2004), το
αντικείµενο παραγωγής αποτέλεσε πρόβληµα µε µέσο όρο (1,50). Κάθε κλάδος έχει
της ιδιοµορφίες του, εποµένως λογικό είναι να υπάρχουν διαφορές στον βαθµό
δυσκολίας ανάλογα µε τον κλάδο παραγωγής / υπηρεσιών.
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9.6 Αποτελέσµατα Εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
κατά ISO 9001:2000 παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 9.6 που ακολουθεί.
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Μείωση αστοχιών και διορθωτικών
ενεργειών.
Μείωση παραπόνων και πληρωµών
αποζηµιώσεων.
Βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αύξηση της αποτελεσµατικότητας.
Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε
ολόκληρη την επιχείρηση.
Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας.
Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων
µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων.
Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων
µεταξύ των εργαζοµένων.
Αύξηση
ικανοποίησης
των
εργαζοµένων.
Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και
συνεργασίας.
Αύξηση του αριθµού προτάσεων και
εισηγήσεων από τους εργαζόµενους.
Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων
των εργαζοµένων.
Βελτίωση της απόδοσης των
συνεργατών.
Βελτίωση επικοινωνίας µε τους
πελάτες.
Αύξηση ικανοποίησης πελατών.
Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης.
Αύξηση πωλήσεων.
Αύξηση κερδών.
Ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές.
Συνεισφορά της επιχείρησης στη 33,3%
διατήρηση των φυσικών πόρων και
τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
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Πίνακας 9.6: Αποτελέσµατα Εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
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Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι στην πλειοψηφία τους τα στοιχεία που
εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις από «µέτρια» έως «πολύ», δηλαδή
το ISO 9001:2000 βοήθησε «µέτρια» έως «πολύ» στην υλοποίησή τους.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, (ραβδόγραµµα
9.6.1), η οποία αποτελεί και το βασικό σκοπό της φιλοσοφίας του προτύπου,
βαθµολογήθηκε από «πολύ» έως «πάρα πολύ» από το 83,3% των επιχειρήσεων.
Επίσης, η βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων,
(ραβδόγραµµα 9.6.2), είναι ένα σηµαντικό αποτέλεσµα καθώς το 83,3% των
επιχειρήσεων δήλωσε πως το ISO 9001:2000 βοήθησε σε αυτό «πολύ» έως «πάρα
πολύ».
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Τα παραπάνω όπως ήταν φυσικό είχαν ως άµεση συνέπεια τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, (ραβδόγραµµα 9.6.3). Το 83,3% των
επιχειρήσεων µας απάντησε ότι βοηθήθηκε από «πολύ» έως «πάρα πολύ». Εποµένως,
φυσιολογικό επακόλουθο ήταν να παρατηρηθεί µείωση των αστοχιών και των
διορθωτικών ενεργειών, (ραδβόγραµµα 9.6.4). Εδώ οι επιχειρήσεις µας απάντησαν
από «πολύ» έως «πάρα πολύ» σε ποσοστό 66,7%.
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Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών βασίστηκε και σε ορισµένα
επιµέρους στοιχεία που βελτιώθηκαν χάρη στην σωστή εφαρµογή του ISO
9001:2000. Ένα από αυτά είναι και η βελτίωση επικοινωνίας µε τους πελάτες,
(ραβδόγραµµα 9.6.5), που χαρακτηρίστηκε από «πολύ» έως «πάρα πολύ» µεγάλη από
το 83,3% των επιχειρήσεων. Επίσης, η µείωση των παραπόνων και των πληρωµών
αποζηµιώσεων το οποίο αξιολογήθηκε από «µέτρια» έως «πολύ» από το 83,3% των
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επιχειρήσεων, ήταν ένα ακόµα συνεπακόλουθο της βελτίωσης της ικανοποίησης των
πελατών.
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Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα η εφαρµογή του ISO 9001:2000 να
προκαλέσει

και

βελτίωση

της

ανταγωνιστικής

θέσης

των

επιχειρήσεων,

(ραβδόγραµµα 9.6.6), από «πολύ» έως «πάρα πολύ», σύµφωνα µε το 83,3% του
δείγµατός µας, ειδικότερα σε σχέση µε τις µη Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις του
κλάδου οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.6.6

Τα παραπάνω όπως ήταν φυσικό είχαν ως άµεση συνέπεια την αύξηση των
πωλήσεων στις επιχειρήσεις από «µέτρια» έως «πάρα πολύ», σύµφωνα µε το 83,3%
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των επιχειρήσεων και αντίστοιχα την αύξηση των κερδών τους από «µέτρια» έως
«πάρα πολύ», σύµφωνα µε το 83,3% του δείγµατός µας.
Ένα ίσως από τα σηµαντικότερα οφέλη που είχαν οι επιχειρήσεις από την
εφαρµογή του ISO 9001:2000 είναι η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρη
την επιχείρηση, (ραβδόγραµµα 9.6.7), η οποία εκφράζεται µε την αφοσίωση των
εργαζοµένων και της ∆ιοίκησης στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών
πελατών και άλλων ενδιαφερόµενων µερών. Εποµένως, επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον
ως ένα σηµείο, ο ρόλος και η συµβολή του ISO 9001:2000 προς τον προσανατολισµό
στην ολική ποιότητα. Η συµβολή του ISO 9001:2000 στην συγκεκριµένη ερώτηση
αξιολογήθηκε από «µέτρια» έως «πολύ» µεγάλη από το 100% των επιχειρήσεων που
µετείχαν στην έρευνα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.6.7

Επιπλέον, σηµαντική είναι η συµβολή του ISO 9001:2000 στην ανάπτυξη
οµαδικού πνεύµατος και συνεργασίας µέσα στις επιχειρήσεις, η οποία αξιολογήθηκε
από «µέτρια» έως «πολύ» από το 83,3% του δείγµατός µας καθώς επίσης και η
βελτίωση της απόδοσης των συνεργατών των επιχειρήσεων, από «µέτρια» έως
«πολύ» σύµφωνα µε το 83,3% των επιχειρήσεων.
Γενικά, τα βασικότερα σηµεία της φιλοσοφίας του ISO 9001:2000 ισχύουν
και εποµένως η ορθή εφαρµογή του προτύπου από τις επιχειρήσεις έχει σαν
αποτέλεσµα την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, (ραβδόγραµµα 9.6.8), από
«µέτρια» έως «πολύ», σύµφωνα µε το 100% των επιχειρήσεων και άλλα πολλά
σηµαντικά οφέλη, τα οποία αποτελούν κίνητρο για τις µη Πιστοποιηµένες
επιχειρήσεις του κλάδου.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.6.8

Αξιοσηµείωτα είναι τα αποτελέσµατα που αφορούν την ερώτηση για την
αύξηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων. Όσον αφορά στην αύξηση της
ικανοποίησης από την εργασία οι απαντήσεις των επιχειρήσεων κυµάνθηκαν κατά
µέσο όρο από «λίγο» έως «µέτρια». Σε αυτό µπορεί να συµβάλει και το γεγονός πως
«µέτρια», κατά µέσο όρο, κρίνεται η βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων
µεταξύ της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων, ενώ η βελτίωση της επικοινωνίας και
των σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων κρίνεται κατά µέσο όρο επίσης «µέτρια», από
τις επιχειρήσεις του κλάδου. Πιθανώς, οι διοικήσεις των περισσοτέρων επιχειρήσεων
να στοχεύουν πρωτίστως στα χαρακτηριστικά του ISO 9001:2000 που σχετίζονται µε
τους πελάτες και τις διαδικασίες και κατά δεύτερο λόγο στην ικανοποίηση των
εργαζοµένων τους.
Επιπρόσθετα, επειδή το πρότυπο ISO 9001:2000, προωθεί τη φιλοσοφία
ποιότητας µέσα στην επιχείρηση, θα αναµέναµε οι εργαζόµενοι αλλά και το σύνολο
του ανθρωπίνου δυναµικού των επιχειρήσεων να µην διστάζουν να προτείνουν και να
εισηγηθούν κάποια ιδέα που ενδεχοµένως θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών.
Τα αποτελέσµατα τις έρευνας όµως, σύµφωνα µε το 100% των επιχειρήσεων,
χαρακτήρισαν την αύξηση στις προτάσεις και εισηγήσεις από τους εργαζόµενους ως
«λίγο» µεγάλη.
Αξίζει να σηµειωθεί πόσο σηµαντική είναι η συµβολή του ISO 9001:2000 στη
συνεισφορά της επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των αποβλήτων, της εξοικονόµησης ενέργειας και
της χρήσης ανακυκλωµένων υλικών. Παρόλα αυτά οι απαντήσεις που πήραµε, δεν
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δικαίωσαν τον «οικολογικό» προσανατολισµό του ISO 9001:2000 και την
συµβατότητά του µε περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως το ISO 14001, καθώς το 50%
των επιχειρήσεων µας απάντησε από «καθόλου» έως «πολύ λίγο», το 16,7% «µέτρια»
και µόνο το 33,3% «πάρα πολύ».
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η Πιστοποίηση µε
το ISO 9001:2000 δεν συνέβαλε στην ικανότητά τους για ταχύτερη διείσδυση σε νέες
αγορές, όπως ήταν αναµενόµενο, καθώς οι απαντήσεις κυµάνθηκαν κατά µέσο όρο
από «λίγο» έως «µέτρια». Αυτό ίσως να οφείλεται στη µη καλή οργάνωση, στον
πρόχειρο προγραµµατισµό των λειτουργιών των επιχειρήσεων άρα και στη µη ορθή
εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου.

Συζήτηση για τα Αποτελέσµατα Εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των τριών ερευνών παρατηρούµε ότι δεν
υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα περισσότερα από τα εξέταση
κριτήρια. Οι µόνες διαφορές εστιάζονται στα κριτήρια της ικανοποίησης των
εργαζοµένων, του αριθµού προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζοµένους, και
στην συνεισφορά της επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος.
Η αύξηση της ικανοποίησης των εργαζοµένων βαθµολογήθηκε στην παρούσα
έρευνα µε µέσο όρο (2,33), ενώ στην έρευνα της Γκοτζαµάνη (2004), βαθµολογήθηκε
µε µεγαλύτερο µέσο όρο (3,38). Πιθανώς, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων στον κλάδο
των ταχυµεταφορών να έχουν στόχο µε την απόκτηση του ISO 9000 µόνο στα
χαρακτηριστικά που σχετίζονται κατά πρώτο λόγο µε τους πελάτες και τις
διαδικασίες, και κατά δεύτερο λόγο στην ικανοποίηση των εργαζοµένων. Για τους
ίδιους λόγους παρατηρείται και χαµηλή βαθµολογία και στο επόµενο κριτήριο το
οποίο αφορά τον αριθµό προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζόµενους. Αυτό
βαθµολογήθηκε στην παρούσα έρευνα µε µέσο όρο (2,00), ενώ στις άλλες δύο
έρευνες βαθµολογήθηκε µε µεγαλύτερο µέσο όρο. Πιο συγκεκριµένα στην έρευνα
του Βούρβαχη (2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (3,17), και στην έρευνα της
Γκοτζαµάνη (2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (3,29). Η συνεισφορά της
επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος
βαθµολογήθηκε στην παρούσα έρευνα µε χαµηλό µέσο όρο (2,33), ενώ στην έρευνα
του Βουρβάχη (2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (3,41), και στην έρευνα της
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Γκοτζαµάνη (2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (3,02) επιβεβαιώνοντας την
οικολογική διάθεση του προτύπου και την ικανότητά σύνδεσης του µε
περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως το 14001.

9.7 Χαρακτηριστικά Εφαρµογής του ISO 9001:2000
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά εφαρµογής του ISO 9001:2000 στις
επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών, αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 9.7
που ακολουθεί.
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16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 3,83
Πίνακας 9.7: Χαρακτηριστικά Εφαρµογής του ISO 9001:2000

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όσον αφορά την ευκολία
εφαρµογής του ISO 9001:2000 στις επιχειρήσεις, αυτή κρίνεται από «µέτρια» εύκολη
έως «πολύ» εύκολη στην εφαρµογή του, σύµφωνα µε το 83,3% των επιχειρήσεων.
∆εν υπάρχει όµως συσχέτιση ανάµεσα στην ύπαρξη προηγούµενης Πιστοποίησης και
στο βαθµό ευκολίας στην εφαρµογή του.
Όσον αφορά τα συµπεράσµατα σχετικά µε την ευκολία χρήσης του, αυτή
κρίνεται «µέτρια» έως «πολύ» εύκολη στη χρήση του, σύµφωνα µε το 100% του
δείγµατός µας. Και εδώ όµως δεν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην ύπαρξη
προηγούµενης Πιστοποίησης και στο βαθµό ευκολίας στην χρήση.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.7.1

Σχετικά µε την συµβατότητα του προτύπου µε άλλα συστήµατα διαχείρισης
όπως το ISO 14001, το 66,7% του δείγµατός µας, την έκρινε από «µέτρια» έως
«πολύ» συµβατή, µία µας απάντησε «καθόλου» (16,7%), ενώ µία άλλη επιχείρηση
δεν µας απάντησε καθόλου, µη διαθέτοντας προφανώς σχετικά στοιχεία. Έτσι, µε
έµµεσο τρόπο επιβεβαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο η «οικολογική διάθεση» του
προτύπου.
Όσον αφορά στη βελτίωση της συνεργασίας µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
(προµηθευτές, φορείς Πιστοποίησης, κρατικοί φορείς κ.τ.λ.), η βελτίωση αυτή
κρίνεται από «µέτρια» έως «πάρα πολύ» καλή, σύµφωνα µε το 83,3% των
επιχειρήσεων.
Τέλος, η συµβολή του προτύπου προς την ολική ποιότητα κρίνεται από
«µέτρια» έως «πάρα πολύ» µεγάλη, σύµφωνα µε τις απαντήσεις του 83,3% του
δείγµατός µας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η φιλοσοφία του ISO 9001:2000,
το οποίο έχει ως βασική επιδίωξη να οδηγήσει τις επιχειρήσεις προς την ολική
ποιότητα.
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 9.7.2

Συζήτηση για τα Χαρακτηριστικά Εφαρµογής του ISO 9001:2000
Στο παρόν πεδίο ερωτήσεων δεν συµµετέχει η έρευνα της Γκοτζαµάνη (2004),
έτσι η όποια συσχέτιση των αποτελεσµάτων θα αφορά την παρούσα έρευνα και την
έρευνα του Βούρβαχη (2004). Εξετάζοντας τα κριτήρια στις δύο έρευνες
παρατηρούµε ότι τα µεταξύ τους αποτελέσµατα δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές.
Η µόνη διαφορά αφορά τη συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης,
όπως το ISO 14001, η οποία βαθµολογήθηκε στην παρούσα έρευνα µε µέσο όρο
(2,17), ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη (2004), µε µέσο όρο (3,56). Τα παραπάνω
επιβεβαιώνονται και από το πεδίο κριτηρίων το οποίο αφορούσε τα αποτελέσµατα
εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, όπου η συνεισφορά της
επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος
βαθµολογήθηκε µε (2,33) στην παρούσα έρευνα, ενώ στην έρευνα του Βούρβαχη
(2004), βαθµολογήθηκε µε µέσο όρο (3,41).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις προηγούµενες παραγράφους σχολιάστηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας
για κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου ξεχωριστά. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε
συζήτηση (συγκριτική µελέτη), για κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου, η οποία
αφορούσε την σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνας στον κλάδο των
ταχυµεταφορών µε τις αντίστοιχες έρευνες των Γκοτζαµάνη (2004), και Βούρβαχη
(2004). Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν οι
επιχειρήσεις που ήταν Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο, µας έδωσαν
διαφορετικό βαθµό απαντήσεων σε σχέση µε αυτές που Πιστοποιούνταν πρώτη φορά
µε το ISO 9001:2000. Παράλληλα, θα γίνει η προσπάθεια σύνδεσης του ερευνητικού
µέρους της έρευνας µε το αντίστοιχο θεωρητικό µέρος της έρευνας, στον κλάδο των
ταχυµεταφορών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να κάνουµε την υπενθύµιση ότι οι
επιχειρήσεις που µετείχαν στην έρευνα ήταν έξι, από τις οποίες τρείς ήταν
Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο και οι υπόλοιπες τρείς Πιστοποιήθηκαν για
πρώτη φορά µε το ISO 9001:2000.
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10.2 Τα Κίνητρα Πιστοποίησης
Όσον αφορά τα κίνητρα Πιστοποίησης, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων που
ήταν Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο και οι απαντήσεις των επιχειρήσεων
που Πιστοποιήθηκαν τώρα για πρώτη φορά µε το ISO 9001:2000 είναι όλες
µοιρασµένες και δεν παρουσιάζουν κάποια οµαδοποίηση για κάποιο από τα
χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν στην έρευνα. Η µόνη οµαδοποίηση παρουσιάστηκε
στην βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας λειτουργίας και στην βελτίωση της
ποιότητας των τελικών προϊόντων/ υπηρεσιών όπου στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις
µας απάντησαν ότι αποτέλεσαν κριτήριο για την Πιστοποίηση από «πολύ» έως «πάρα
πολύ». Τα παραπάνω αποτελέσµατα, επιβεβαιώνονται σύµφωνα µε τον Τσιότρα
(2002), σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας το 1996,
µε θέµα την «διασφάλιση ποιότητας στα πρότυπα ISO 9000», όπου τα σηµαντικότερα
κίνητρα

πιστοποίησης

αναδείχθηκαν

η

διάθεση

των

επιχειρήσεων

να

δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της ποιότητας, επιλέγοντας την εφαρµογή ενός
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, η βελτίωση της ποιότητας των τελικών
προϊόντων και η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002), τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα γενικότερα
οφέλη των προτύπων έχουν αναδείξει ως σηµαντικότερο από αυτά τη βελτίωση της
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ένα σύστηµα διαχείρισης
παρέχει εµπιστοσύνη στην επιχείρηση για την καλή, ασφαλή και ορθολογιστική
λειτουργία της µέσω της βελτίωσης των εσωτερικών λειτουργιών της (Πουστουρλή,
2005). Η σταδιακή εξάλειψη του κόστους της «µη ποιότητας» (Πουστουρλή, 2005),
µέσο της βελτίωσης της πρόληψης (Ιακωβίδης και λοιποί, 2008), και της
σταθεροποίησης της ποιότητας έχει ως άµεση συνέπεια την σταδιακή µείωση του
αριθµού των αστοχιών και των διορθωτικών εργασιών και την επίτευξη µείωσης του
κόστους ποιότητας, (Γκοτζαµάνη, 1990z). Σύµφωνα µε τους Τσιότρας (2002), και
Πουστουρλή (2005), η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων / υπηρεσιών
αποτελεί ένα από τα βασικά οφέλη της υιοθέτησης ενός συστήµατος ποιότητας από
της επιχειρήσεις.
∆εν πρέπει να παραλείψουµε βέβαια και την γενικότερη πολιτική ποιότητας
καθώς και τη βελτίωση του χρόνου παράδοσης και προφίλ αξιοπιστίας των
επιχειρήσεων οι οποίες βαθµολογήθηκαν από το σύνολο των επιχειρήσεων από
«µέτρια» έως «πάρα πολύ». Σύµφωνα µε την Πουστουρλή (2005), ένα από τα
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σηµαντικά οφέλη των συστηµάτων διαχείρισης είναι η παροχή εµπιστοσύνης στους
πελάτες για την ικανότητα παραγωγής / παροχής σταθερής ποιότητας προϊόντων /
υπηρεσιών, έγκαιρα και σύµφωνα µε τις επιθυµητές προδιαγραφές. Τα παραπάνω
όµως, ήταν ανεξάρτητα από προηγούµενη Πιστοποίηση ή µη των επιχειρήσεων. Σε
αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρατηρήθηκε µία διαφοροποίηση στις
απαντήσεις που αφορούν τα κίνητρα Πιστοποίησης ανάµεσα στις Πιστοποιηµένες µε
προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις του κλάδου. Σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002), σε
έρευνα που έγινε το 1991, µε θέµα τον «προσδιορισµό, την µέτρηση και την
βελτίωση της ποιότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις», η εφαρµογή της ποιότητας
στις Ελληνικές επιχειρήσεις, διαφέρει αισθητά από αυτή στις ξένες επιχειρήσεις που
δρουν στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του ότι οι δεύτερες χρησιµοποιούν τα έτοιµα
πακέτα των µητρικών εταιρειών τους. Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι
Ελληνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του εξωτερικού, είναι
περισσότερο ευαισθητοποιηµένες σε θέµατα ποιότητας σε σχέση µε τις υπόλοιπες,
επειδή κυρίως λειτουργούν µε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι
επιχειρήσεις του εξωτερικού. Μελετώντας διεξοδικότερα τα αποτελέσµατα µεταξύ
των τριών επιχειρήσεων παρατηρούµε ότι οι απαντήσεις δύο εξ αυτών, οι οποίες
αποτελούν, επί της ουσίας, τµήµατα πολυεθνικών επιχειρήσεων, παρουσιάζουν
οµοιογένεια όσων αφορά συγκεκριµένες ερωτήσεις στις οποίες η τρίτη επιχείρηση,
(εθνική), παρουσιάζει σαφείς αποκλίσεις. Λόγω, όµως του µικρού δείγµατος της
έρευνας και της µοναδικής εθνικής επιχείρησης µε προηγούµενη Πιστοποίηση δεν
µπορούµε να εξάγουµε οριστικά συµπεράσµατα, µε απόλυτη βεβαιότητα.
Μελλοντικές έρευνες όµως, σχετικά µε την διαχείριση ποιότητας στις υπηρεσίες
ταχυµεταφορών ενδεχοµένως θα µας δώσουν πληρέστερα συµπεράσµατα σχετικά µε
τις τάσεις του κλάδου.
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10.3 Η ∆ιαδικασία Πιστοποίησης
Σχετικά µε τη διαδικασία Πιστοποίησης, οι Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο
πρότυπο επιχειρήσεις, εκπαίδευσαν, κατά µέσο όρο, «πολύ» τους εργαζόµενους, τα
µέσα, όπως και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη εν αντιθέσει µε τις επιχειρήσεις που
Πιστοποιούνταν τώρα για πρώτη φορά µε το ISO 9001:2000, οι οποίες, όπως
προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηµατολογίων, εκπαίδευσαν, κατά µέσο όρο,
«µέτρια» τους εργαζόµενους, «µέτρια» έως «πολύ» τα µέσα διευθυντικά τους
στελέχη και «πολύ» τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους. Σύµφωνα µε τον Τσιότρα
(2002), σε έρευνα που έγινε το 1991 µε θέµα «Προσδιορισµός, µέτρηση και βελτίωση
της ποιότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις» διαφαίνεται ότι η ποιότητα επαφίεται
κυρίως στα ανώτερα και ανώτατα ιεραρχικά στελέχη παρά στη βάση του
προσωπικού. Όµως, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο ερευνητή, πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι για την ποιότητα είναι όλοι υπεύθυνοι, ανεξάρτητα από την ιεραρχία. Όπως
γνωρίζουµε κατά την διαδικασία Πιστοποίησης ο βαθµός εκπαίδευσης των
εργαζοµένων πάνω σε θέµατα ποιότητας και καταγραφής των διεργασιών πρέπει να
είναι έντονος καθώς προκειµένου να υιοθετηθεί ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας
πρέπει πρώτα να γίνει η κατάλληλη προεργασία ώστε να λειτουργήσει σωστά και να
είναι προσιτό στα άτοµα που θα το χρησιµοποιήσουν. Τα παραπάνω δικαιολογούν
και το αµέσως επόµενο, σε σηµαντικότητα, βήµα πριν την Πιστοποίηση που είναι ο
βαθµός εκπαίδευσης των µέσων διευθυντικών στελεχών. Τέλος, το επόµενο βήµα
είναι ο βαθµός εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, καθώς υποτίθεται
ότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που παίρνουν την απόφαση για την
Πιστοποίηση ή µη της επιχείρησης και εποµένως γνωρίζουν, έστω και σε µικρό
βαθµό, τα οφέλη από µια τέτοια ενέργεια. Αυτό που ενδεχοµένως µπορούµε να
εξάγουµε ως συµπέρασµα είναι ότι οι ήδη Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο
επιχειρήσεις, λόγω προηγούµενης εµπειρίας τους, γνώριζαν την σηµαντικότητα αυτή
κατά την διαδικασία Πιστοποίησης εν αντιθέσει µε τις µη Πιστοποιηµένες µε
προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις του κλάδου. Από την άλλη µεριά, µε την αύξηση
της κλίµακας ιεραρχίας πρέπει να αυξάνεται και ο βαθµός εµπλοκής των στελεχών σε
αυτήν. Ο λόγος είναι ότι η όλη διαδικασία πρέπει να υποστηριχθεί πρωτίστως από
την διοίκηση προκειµένου να υπάρξει όφελος από την διαδικασία και να γίνει σωστή
εφαρµογή του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα τις έρευνας σχετικά µε τα παραπάνω
µας δείχνουν ότι στις µη Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις ο βαθµός εµπλοκής των
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ανώτερων διευθυντικών στελεχών κατά µέσο όρο κυµάνθηκε σχεδόν «πάρα πολύ»
έντονα για το σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ µε την µείωση της κλίµακας ιεραρχίας
παρατηρούµε µια σηµαντική µείωση όσον αφορά τον βαθµό εµπλοκής των µέσων
διευθυντικών στελεχών και εργαζοµένων σε αυτήν. Από την άλλη µεριά, στις
Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις ο βαθµός εµπλοκής των
εργαζοµένων και των µέσων διευθυντικών στελεχών κυµάνθηκε κατά µέσο όρο από
το «πολύ» έως το «πάρα πολύ» έντονα ενώ ο βαθµός εµπλοκής των ανώτερων
διευθυντικών στελεχών ήταν κατά µέσο όρο «πολύ» έντονος. Από τα παραπάνω
ενδεχοµένως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στις µη Πιστοποιηµένες µε
προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις υπήρχε η ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας
σε πιο έντονο βαθµό, από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, για την σωστή και
επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος εν αντιθέσει µε τις Πιστοποιηµένες, µε
προηγούµενο πρότυπο, επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες χωρίς να µειώσουν ή να
εξαλείψουν την σπουδαιότητα εµπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών τους
σε αυτήν µας έδωσαν, κατά µέσο όρο, σχεδόν παρόµοια αξιολόγηση και στα τρία
επίπεδα ιεραρχίας τους.
Σύµφωνα µε την Γκοτζαµάνη (1990z), η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης
εξαρτάται κυρίως από το υπάρχον σύστηµα ποιότητας που λειτουργεί µία επιχείρηση.
Εάν η επιχείρηση εφαρµόζει ήδη πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται από το
πρότυπο σύστηµα ποιότητας, τότε ο χρόνος που απαιτείται είναι σχετικά µικρός.
Αντίθετα, ο χρόνος που απαιτείται είναι περισσότερος στην περίπτωση που η
επιχείρηση δεν είχε προηγουµένως ένα πλήρες και τεκµηριωµένο σύστηµα ποιότητας.
Ειδικά αν µια επιχείρηση ξεκινήσει την όλη προσπάθεια χωρίς την δέσµευση και την
ενεργό συµµετοχή της διοίκησης, θα χρειαστεί ακόµη περισσότερος χρόνος για την
ανάπτυξη και εφαρµογή του κατάλληλου συστήµατος. Έτσι, όπως θα ήταν
αναµενόµενο, οι επιχειρήσεις που δεν ήταν Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο
χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να λάβουν την Πιστοποίηση σε σχέση µε τις
επιχειρήσεις που είχαν Πιστοποιηθεί µε προηγούµενο πρότυπο.
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10.4 Προβλήµατα και ∆υσκολίες κατά την ∆ιαδικασία της Πιστοποίησης
Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι το Σύστηµα Ποιότητας από µόνο του
δεν λύνει όλα τα προβλήµατα της επιχείρησης (Πουστουρλή, 2005). Τα περισσότερα
από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις στον κλάδο των
ταχυµεταφορών κυµάνθηκαν σχετικά στον ίδιο βαθµό για όλες, ανεξάρτητα από το
αν ήταν ή όχι Πιστοποιηµένες. Υπήρξαν όµως και διαφορές. Για παράδειγµα, η
αντίδραση των εργαζοµένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας και των ευθυνών,
αποτέλεσε πρόβληµα για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Σύµφωνα µε την Γκοτζαµάνη
(1990z), η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας απαιτεί µεγάλη
προσπάθεια και οµαδική εργασία. Τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο εφαρµογής, θα
υπάρξει σηµαντική αύξηση του φόρτου εργασίας για όλους, και ιδιαίτερα για τα
άτοµα της συντονιστικής οµάδας. Ακόµη, στη συνέχεια, η συµπλήρωση εγγράφων
και οι συχνές τεκµηριώσεις για την συντήρηση του συστήµατος, µπορεί να
προκαλέσουν την δυσανασχέτηση των εργαζοµένων, για αυτό είναι απαραίτητο να
πειστούν απόλυτα και να κατανοήσουν την χρησιµότητά τους. Τα στελέχη των
επιχειρήσεων θα πρέπει µέσω της εκπαίδευσής τους (Πουστουρλή, 2005), να
ενηµερώνονται για τα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη που θα
αποκοµίσουν στην εργασία τους και στην λειτουργία της επιχείρησης γενικότερα
µέσο της υιοθέτησης ενός συστήµατος διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται
ευκολότερα κατανοητό ότι τα οφέλη (διασαφήνιση ρόλων, αρµοδιοτήτων και
υπευθυνοτήτων των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισµού,
αύξηση της σιγουριάς των εργαζοµένων ως προς την εργασία που πρέπει να
εκτελέσουν, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, βελτίωση της επικοινωνίας στα
διάφορα επίπεδα του οργανισµού κ.α. (Ιακωβίδης και λοιποί, 2008), είναι
σηµαντικότερα από την «απειλή» που υποκειµενικά αισθάνονται. Πρόβληµα επίσης
αποτέλεσε και η έλλειψη σχετικών γνώσεων και εµπειριών στις επιχειρήσεις. Η
ύπαρξη στοιχειώδους οργάνωσης της επιχείρησης (Πουστουρλή, 2005), η οποία
σχετίζεται µε το προηγούµενο επίπεδο της επιχείρησης σε διαδικασίες και φιλοσοφία
ποιότητας (Γκοτζαµάνη 1990z), έχει άµεση σχέση µε την ποιότητα των επιχειρήσεων
(Τσιότρας, 2002). Τα παραπάνω αντιµετωπίστηκαν σε µικρότερο βαθµό στις
Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις σε σχέση µε αυτές που
Πιστοποιούνταν για πρώτη φορά µε το ISO 9001:2000. Το ίδιο ισχύει και για τα
παρακάτω προβλήµατα / δυσκολίες:
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•

Η προσαρµογή στο νέο τρόπο εργασίας, η οποία έχει άµεση σχέση µε το
προηγούµενο σύστηµα ποιότητας της επιχείρησης (Γκοτζαµάνη, 1990z).

•

Το υψηλό κόστος εφαρµογής, το οποίο έχει άµεση σχέση µε τους διαθεσίµους
πόρους της επιχείρησης. Το κόστος της Πιστοποίησης, µαζί µε την χρονική
διάρκεια της Πιστοποίησης, αναφέρονται ως οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους
οποίους πολλές επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι µικρότερες, αποφεύγουν ή
αναβάλλουν την Πιστοποίηση. Η ενδεχόµενη όµως αύξηση του λειτουργικού
κόστους στην αρχή της λειτουργίας του συστήµατος, καθώς και το αρχικό
κόστος της Πιστοποίησης, µπορούν να αντισταθµιστούν γρήγορα από τα
µακροπρόθεσµα οφέλη, τις λειτουργικές οικονοµίες και την µείωση του
κόστους της µη ποιότητας (Γκοτζαµάνη, 1990z).

•

Η υπερβολική γραφειοκρατία. Το µέγεθος της επιχείρησης (Γκοτζαµάνη,
1990z), έχει άµεση σχέση µε το πρόβληµα αυτό καθώς ιδιαίτερα στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχει παρατηρηθεί ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
µετατρέπει τα συστήµατα των επιχειρήσεων σε γραφειοκρατικά και
δυσκίνητα (Πουστουρλή, 2005).

•

Η ιδιοµορφία του συστήµατος παροχής υπηρεσιών, το οποίο έχει άµεση
σχέση µε το αντικείµενο δραστηριοποίησης της επιχείρησης (Γκοτζαµάνη,
1990z). Κάθε κλάδος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν ένα
σύστηµα διαχείρισης, σε ορισµένες περιπτώσεις, δυσκολότερο στην
υιοθέτησή του.
Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτείται αρκετός χρόνος για την

διενέργεια της πιστοποίησης ακόµα και για επιχειρήσεις µε αρκετά καλά συστήµατα
ποιότητας. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για µια προσπάθεια µε
καθαρό τέλος, αλλά για µια συνεχή δραστηριότητα, αναθεώρησης και βελτίωσης του
συστήµατος, για να είναι αποτελεσµατικό. Η προσπάθεια να γίνουν αµέτρητες
βελτιώσεις του συστήµατος ποιότητας σε στενό χρονικό διάστηµα, προκαλεί
σύγχυση, ανεπαρκή κατανόηση των απαιτήσεων, και µη – συµµόρφωση σε ολόκληρη
την επιχείρηση (Γκοτζαµάνη, 1990z).
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10.5 Τα Αποτελέσµατα από την Πιστοποίηση
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του ISO 9001:2000 ανάµεσα στις
επιχειρήσεις που ήταν Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο και στις
επιχειρήσεις που Πιστοποιούνταν για πρώτη φορά είναι ουσιαστικά της ίδιας
κλίµακας. Όλες αναγνωρίζουν πως τα οφέλη από την Πιστοποίηση µε το ISO
9001:2000 είναι µεγάλα και σηµαντικά, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που ήταν ήδη
Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο πρότυπο, στις οποίες τα αποτελέσµατα από τα
οφέλη του ISO 9001:2000 βαθµολογήθηκαν ελαφρά σε µεγαλύτερο βαθµό από τις
υπόλοιπες, όπως ήταν αναµενόµενο. Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι µεγαλύτερες
διαφορές που παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα ανάµεσα στις επιχειρήσεις που δεν
διέθεταν προηγούµενο πρότυπο και σε αυτές που διέθεταν αφορούσαν:
•

Την µείωση των αστοχιών και των διορθωτικών ενεργειών.

•

Την βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων.

•

Την βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων.

•

Την αύξηση ικανοποίησης των εργαζοµένων.

•

Την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
Στα παραπάνω οι επιχειρήσεις µε προηγούµενο πρότυπο µας έδωσαν

µεγαλύτερες απαντήσεις βάση τις κλίµακας αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου.
Σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002), µε την εφαρµογή ενός Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων βελτιώνονται
µε την αποσαφήνιση των αόριστων διατµηµατικών καθηκόντων και ευθυνών.
Επιπρόσθετα, βελτιώνονται τόσο οι σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και της
διοίκησης, όσο και οι σχέσεις µεταξύ των ιδίων των εργαζοµένων αφού όλες πια είναι
πλήρως καθορισµένες και τεκµηριωµένες. Επίσης, προωθείται η οµαδική εργασία και
η διατµηµατική συνεργασία µε αποτέλεσµα την πλήρη ικανοποίηση των εσωτερικών
πελατών (εργαζόµενοι της επιχείρησης). Εµφανίζεται, (Γκοτζαµάνη 1990z, ;
Τσιότρας 2002) σαφής µείωση των αστοχιών και των διορθωτικών ενεργειών, µε
αποτέλεσµα την µείωση του συνολικού κόστους ποιότητας των επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω (Γκοτζαµάνη, 1990z), αυξάνεται η ικανοποίηση των
πελατών και µειώνεται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, βελτιώνοντας έτσι την
ανταγωνιστικότητά της στην αγορά, χωρίς να γίνουν (Τσιότρας, 2002), πρόσθετες
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επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό. Τα παραπάνω οφέλη, (Ιακωβίδης και λοιποί,
2008), εµφανίζονται περισσότερο µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, παρά
βραχυπρόθεσµα. Προφανώς, για αυτό οι επιχειρήσεις που δεν διέθεταν προηγούµενη
Πιστοποίηση, να βαθµολόγησαν τα κριτήρια αυτά, λίγο χαµηλότερα από τις ήδη
Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις του κλάδου.
Αξίζει να σηµειωθεί πόσο σηµαντική είναι η συµβολή του ISO 9001:2000 στη
συνεισφορά της επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των αποβλήτων, της εξοικονόµησης ενέργειας και
της χρήσης ανακυκλωµένων υλικών. Παρόλα αυτά οι απαντήσεις που πήραµε, δεν
δικαίωσαν τον «οικολογικό» προσανατολισµό του ISO 9001:2000, καθώς οι µη
Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις του κλάδου διαφαίνεται να µην αναγνωρίζουν την
συµβατότητα του ISO 9001:2000 µε περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως το ISO 14001.
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10.6 Τα Χαρακτηριστικά Εφαρµογής του ISO 9001:2000
Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής
του ISO 9001:2000 ήταν ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούµενης Πιστοποίησης.
Από την άλλη µεριά, όπως ήταν φυσικό, οι επιχειρήσεις που Πιστοποιούνταν για
πρώτη φορά δεν γνώριζαν για την συµβατότητα του ISO 9001:2000 µε άλλα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, όπως το ISO 14001. Αντίθετα, οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις που ήταν ήδη Πιστοποιηµένες, γνώριζαν τη συµβατότητα του ISO
9001:2000 µε άλλα Συστήµατα ∆ιαχείρισης. Επίσης, οι Πιστοποιηµένες µε
προηγούµενο πρότυπο επιχειρήσεις, προσβλέπουν, µε την εφαρµογή του προτύπου
ISO 9001:2000, περισσότερο στην βελτίωση συνεργασίας µε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη (προµηθευτές, φορείς πιστοποίησης, κρατικούς φορείς κτλ.) σε σχέση µε τις µη
Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις. Τέλος, η συµβολή του προτύπου ISO 9001:2000 προς
την ολική ποιότητα κρίνεται, κατά µέσο όρο, «µέτρια» από τις µη Πιστοποιηµένες
επιχειρήσεις ενώ ως «πάρα πολύ» µεγάλη από τις Πιστοποιηµένες µε προηγούµενο
πρότυπο επιχειρήσεις. Η φιλοσοφία του προτύπου, έχει ως βασική επιδίωξη να
οδηγήσει τις επιχειρήσεις προς την ολική ποιότητα. Σύµφωνα µε την Γκοτζαµάνη
(1990z), είναι απαραίτητο για µια επιχείρηση να περάσει από το στάδιο της
διαχείρισης της ποιότητας για να φτάσει στην Ολική Ποιότητα, και αυτό γιατί η
Ολική Ποιότητα σηµαίνει αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή τρόπου σκέψης και δράσης,
και µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε προγραµµατισµένα, διαδοχικά βήµατα. Άλλωστε, η
Ολική Ποιότητα απαιτεί ασφαλώς πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια και για αυτό καλό
είναι να δοκιµάζει µια επιχείρηση αρχικά τις δυνάµεις της µε κάτι που φαίνεται πιο
εύκολο και µεθοδευµένο. Η ουσιαστική δέσµευση της διοίκησης σε αυτό το βήµα,
µπορεί να αποτελέσει την αρχή µιας προσπάθειας που δεν θα σταµατήσει ποτέ.

Γενικά, παρά τα όποια προβλήµατα και δυσκολίες αντιµετώπισαν οι
επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυµεταφορών, προκειµένου να Πιστοποιηθούν µε το
ISO 9001:2000, τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρµογή του, στη µεγάλη
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ήταν µεγάλα και σηµαντικά. Αυτό αποτελεί
επιβεβαίωση για τα οφέλη της διαχείρισης της ποιότητας γενικότερα και ένα βασικό
κίνητρο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν Πιστοποιηθεί ακόµα, οι οποίες αποτελούν
την πλειοψηφία του κλάδου. Βέβαια, είναι νωρίς ακόµα να µιλάµε για οριστικά
συµπεράσµατα, καθώς οι Πιστοποιηµένες επιχειρήσεις του κλάδου είναι µόνο επτά.
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Μελλοντικές έρευνες σχετικά µε την διαχείριση ποιότητας στον κλάδο των
ταχυµεταφορών µπορούν να µας προσφέρουν σαφώς εγκυρότερα συµπεράσµατα.

Όπως και να έχει όµως, λόγω της φύσης και της σπουδαιότητας των
υπηρεσιών ταχυµεταφοράς στις µέρες µας, οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να
ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Η ∆ιαχείριση Ποιότητας, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις όλων των κρίσιµων παραµέτρων του ISO 9001:2000, προσφέρει:
•

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις ίδιες.

•

Προστιθέµενη αξία.

•

Μακροπρόθεσµη βιωσιµότητα.

•

Εγγύηση προς τους πελάτες για συστηµατικές προσπάθειες συνεχούς
βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.
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«∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 9001:2000 ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά
µε τη διαχείριση ποιότητας στον κλάδο ταχυµεταφορών στην Ελλάδα και
τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προτύπου ISO 9001:2000. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας θα βασιστούν στις απαντήσεις που θα µας
δώσετε. Τα αποτελέσµατα είναι τελείως εµπιστευτικά.
Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας από τον
µεταπτυχιακό φοιτητή Φακάζη ∆ηµήτριο, σε συνεργασία µε την
επίκουρη καθηγήτρια του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ∆ρ. Κατερίνα
Γκοτζαµάνη.

∆εκέµβριος 2009
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυµία της επιχείρησης:-------------------------------------------------------------------∆ιεύθυνση έδρας:--------------------------------------------------------------------------------Τηλέφωνο: ---------------------------- --------- Fax: -----------------------------------------E-mail:---------------------------------------------------------------------------------------------Όνοµα και θέση ατόµου που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο:
Όνοµα:---------------------------------------------------------------------------------------------Θέση:----------------------------------------------------------------------------------------------1. Αριθµός απασχολούµενων ατόµων (µέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):
<10 άτοµα

 11-50

 51-100

 101-250

 >250

2. Κύκλος εργασιών (µέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):
 <500,000€
 500,000€ - 2,000,000€


2,000,001€-10,000,000€

 >10,000,000€
3. Τύπος επιχείρησης που πιστοποιήθηκε:







Ανεξάρτητη επιχείρηση µε ένα υποκατάστηµα
Ανεξάρτητη επιχείρηση µε περισσότερα από ένα υποκαταστήµατα
Όµιλος εταιρειών
Θυγατρική / τµήµα τοπικού οµίλου
Θυγατρική / τµήµα διεθνούς οµίλου
Άλλο ----------------------------

4. Χρονολογία πρώτης πιστοποίησης: ---------------------------5. Πρότυπο πρώτης πιστοποίησης: ---------------------------6. Φορέας πρώτης πιστοποίησης: ---------------------------7. Χρονολογία πιστοποίησης µε το πρότυπο ISO 9001:2000: ---------------------------8. Φορέας πιστοποίησης: ----------------------------
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Α. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα ως προς το βαθµό που επηρεάσανε την απόφαση
της επιχείρησής σας να αναπτύξει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO
9001:2000 και να πιστοποιηθεί.
0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
1. Απαίτηση των πελατών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

2. Πρόβλεψη µελλοντικής απαίτησης των πελατών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

3. Συµµόρφωση µε τις οδηγίες σηµαντικών συνεργατών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

4. Προϋπόθεση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

5. Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή
 O

 1

 2

 3

 4

 5

6. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος / διαφήµιση.

7.

 O

 1

Βελτίωση

της

 2

 3

εσωτερικής

 4

ποιότητας

 5
λειτουργίας

(αριθµός

αστοχιών, διορθωτικών εργασιών, επικαλύψεις).
 O

 1

 2

 3

 4

 5

8. Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων / υπηρεσιών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

9. Βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

10. Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας.
 O

 1

 2

 3
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11. Πρόσβαση σε νέες αγορές.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 3

 4

 5

12. Γενικότερη πολιτική ποιότητας.
 O

 1

 2

13. Βελτίωση χρόνου παράδοσης και προφίλ αξιοπιστίας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αξιολογήστε τα παρακάτω
πιστοποίησης κατά ISO 9001.

στοιχεία

που

αφορούν

τη

διαδικασία

Κατά την αξιολόγηση λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
Η Εµπλοκή στη διαδικασία πιστοποίησης µπορεί να περιλαµβάνει την
ετοιµασία εγχειριδίου ποιότητας, την ανάπτυξη, καταγραφή και βελτίωση των
απαιτούµενων διαδικασιών, την ετοιµασία

εντύπων

για

τήρηση

αρχείων

και διαχείριση εγγράφων, κ. ά.)
Η Εκπαίδευση µπορεί να περιλαµβάνει την αρχική ενηµερωτική
εκπαίδευση για κατανόηση της φιλοσοφίας και βασικών προνοιών των
προτύπων, την εκπαίδευση στην καταγραφή διεργασιών, την εκπαίδευση
στον εσωτερικό έλεγχο και την εκπαίδευση στα εργαλεία βελτίωσης της
ποιότητας.
0 = Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2 =Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ
1. Βαθµός εµπλοκής συµβούλου
 O
 1
 2

 3

 4

 5

2. Βαθµός εµπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

3. Βαθµός εµπλοκής των µέσων διευθυντικών στελεχών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

4. Βαθµός εµπλοκής των εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

5. Βαθµός εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

6. Βαθµός εκπαίδευσης των µέσων διευθυντικών στελεχών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

7. Βαθµός εκπαίδευσης των εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

8. ∆ιάρκεια που απαιτήθηκε από την έναρξη των εργασιών µέχρι την αρχική
πιστοποίηση---------------------------µήνες
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Γ. ΠPΟΒΛΗΜΑΤΑ / ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αναφέρατε σε ποιο βαθµό τα παρακάτω αποτέλεσαν πρόβληµα / δυσκολία κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001.

0 =Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2-Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Αντίδραση εργαζοµένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας / ευθυνών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

2. Έλλειψη σχετικών γνώσεων και εµπειριών στον οργανισµό.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

3. Αντίδραση εργαζοµένων λόγω µείωσης εξουσιών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 3

 4

 5

 3

 4

 5

σύµβουλο

(σε

 4

 5

 4

 5

 4

 5

4. Προσαρµογή στο νέο τρόπο εργασίας.
 O

 1

 2

5. Υψηλό κόστος εφαρµογής.
 O
6.

Ελλιπής

 1
υποστήριξη

 2
από

το

περίπτωση

που

χρησιµοποιήθηκε).
 O

 1

 2

 3

7. ∆υσκολία στην τεκµηρίωση διαδικασιών.
 O

 1

 2

 3

8. ∆υσκολία στην κατανοµή ευθυνών.
 O

 1

 2

 3

9. Έλλειψη υποδοµής για διακρίβωση (calibration) εξοπλισµού.
 O
10.

 1

 2

 3

 4

 5

Εκτεταµένες επενδύσεις σε διαρκή προγράµµατα εκπαίδευσης των

εργαζόµενων.
 O

 1

 2

 3

 4

 5
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11. Υπερβολική γραφειοκρατία.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

12. Υψηλές απαιτήσεις ανθρωποωρών για πιστοποίηση και
προσαρµογή στις απαιτήσεις του προτύπου.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

13. Κατανόηση και εξοικείωση µε τις νέες απαιτήσεις.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

14. Αντίδραση των στελεχών και των εργαζοµένων στις απότοµες αλλαγές και
προβλήµατα νοοτροπίας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 3

 4

 5

15. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών.
 O

 1

 2

16. Συλλογή δεδοµένων -υπολογισµός δεικτών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

17. Εναρµόνιση διαδικασιών µε τις απαιτήσεις.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

18. Το προηγούµενο σύστηµα ποιότητας της επιχείρησης.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

19. Η φιλοσοφία της επιχείρησης αναφορικά µε την επίτευξη ποιότητας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

20. Η δέσµευση της διοίκησης.
 O

 1

21. Οι διαθέσιµοι πόροι.
 O

 1

22. Η ιδιοµορφία του συστήµατος παροχής υπηρεσιών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5
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∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αξιολογήστε τη συνεισφορά του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά

ISO

9001, και των µετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας, στα παρακάτω:

0 =Καθόλου, 1= Πολύ λίγο, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4=Πολύ, 5 = Πάρα πολύ

1. Μείωση αστοχιών και διορθωτικών ενεργειών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

2. Μείωση παραπόνων (από απώλεια, καταστροφή κλπ.) και πληρωµών
αποζηµιώσεων.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

3. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

4. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας.
 O

 1

 2

 3

5. Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρη την επιχείρηση (αφοσίωση
των εργαζοµένων και της διοίκησης στην ικανοποίηση εσωτερικών και
εξωτερικών πελατών και άλλων ενδιαφεροµένων µερών.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

6. Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

7. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

8. Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

9. Αύξηση ικανοποίησης των εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

10. Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και συνεργασίας.
 O

 1

 2

 3

 4

 5
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11. Αύξηση του αριθµού προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζοµένους.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

12. Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 4

 5

 3

 4

 5

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

 3

 4

 5

13. Βελτίωση της απόδοσης των συνεργατών.
 O

 1

 2

 3

14. Βελτίωση επικοινωνίας µε τους πελάτες.
 O

 1

 2

15. Αύξηση ικανοποίησης πελατών.
 O

 1

 2

16. Βελτίωση ανταγωνιστικής θέσης.
 O

 1

17. Αύξηση πωλήσεων.
 O

 1

18. Αύξηση κερδών.
 O

 1

19. Ταχύτερη διείσδυση σε νέες αγορές.
 O

 1

 2

20. Συνεισφορά της επιχείρησης στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη
βελτίωση του περιβάλλοντος (µείωση αποβλήτων, εξοικονόµηση ενέργειας,
χρήση ανακυκλωµένων υλικών).
 O

 1

 2

 3

 4

 5
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Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ISO 9001:2000
Αξιολογήστε ορισµένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά εφαρµογής του
προτύπου ISO 9001: 2000 στην επιχείρησή σας.
0= Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ

1. Ευκολία στην εφαρµογή
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 2

 3

 4

 5

2. Ευκολία στη χρήση
 O

 1

3. Συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης όπως το ISO 14001
 O

 1

 2

 3

 4

 5

4. Βελτίωση συνεργασίας µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (προµηθευτές,
φορείς πιστοποίησης, κρατικοί φορείς κτλ.)
 O

 1

 2

 3

 4

 5

 3

 4

 5

5. Συµβολή προς την ολική ποιότητα
 O

 1

 2

Σας ευχαριστούµε θερµά για την συνεργασία σας!
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