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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

Η ποιότητα ανέκαθεν αποτελούσε βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις 

που ενδιαφέρονταν πραγματικά για την ικανοποίηση των πελατών τους. Στη 

σύγχρονη εποχή, η σημασία της είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τις βοηθάει να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.  Υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές πλευρές από τις οποίες μπορεί να αναλυθεί η ποιότητα. Στην 

παρούσα εργασία, ο συγγραφέας ασχολείται με την «ανθρώπινη» πλευρά της 

ποιότητας. 

 

Αρχικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή σχετικά με τις 

βασικές έννοιες που παρουσιάζονται στην εργασία, δηλαδή την ποιότητα και τα 

μεσαία στελέχη, δίνοντας τους ορισμούς τους, αλλά και τη σημασία που έχουν η 

κάθε μία ξεχωριστά για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.  

 

Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στις απόψεις που παρουσιάζονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία σχετικά με το θέμα, το ρόλο δηλαδή 

που διαδραματίζουν τα μεσαία στελέχη στη βελτίωση της ποιότητας μέσα στις 

επιχειρήσεις, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από αυτό, όπως 

είναι η αντίσταση που εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να προβάλουν τα 

μεσαία στελέχη στην εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, αλλά και το ρόλο της 

ανώτερης διοίκησης στον τομέα αυτό. Επίσης, γίνεται αναφορά στις μεθόδους 

που (πρέπει να) ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις για να ενθαρρύνουν τα 

μεσαία στελέχη να διαδραματίσουν αυτό το σημαντικό ρόλο. 

 

Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας, παρατίθεται μία έρευνα που 

βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία και αποσκοπεί να παρουσιάσει κάποιες τάσεις 

σχετικές με το θέμα, όπως αυτές παρουσιάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των απαντήσεων (έξι), δεν είναι δυνατό να 

γίνει στατιστική ανάλυση του δείγματος, ούτε να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα, για το λόγο αυτό θα περιοριστούμε απλά σε παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και σύντομο σχολιασμό αυτών. 

 3



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1 Εισαγωγή ............................................................................................................... 6 

1.1 Το περιεχόμενο της εργασίας ............................................................................. 6 

1.2 Η Ποιότητα ......................................................................................................... 8 

1.2.1 Ορισμοί της ποιότητας................................................................................. 8 

1.2.2 Αρχές Ολικής Ποιότητας ............................................................................. 9 

1.2.3 Η σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ............................................. 9

1.3 Τα μεσαία στελέχη (middle managers)............................................................. 12 

1.3.1 Ορισμός της έννοιας του μεσαίου στελέχους ................................................ 12 

1.3.2 Η σημασία της θέσης των μεσαίων στελεχών στις επιχειρήσεις ................... 13 

2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μεσαία Στελέχη .............................. 16 

2.1 Γιατί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά τα μεσαία στελέχη ...................... 16 

2.2 Ο ρόλος των μεσαίων στελεχών στην εφαρμογή των προγραμμάτων                

ποιότητας ................................................................................................................ 18 

2.3 Οι λόγοι για την αντίσταση των μεσαίων στελεχών......................................... 23 

2.4 Ο ρόλος της ανώτερης διοίκησης ..................................................................... 28 

2.5 Πώς ενθαρρύνονται τα μεσαία στελέχη............................................................ 33 

3 Η Έρευνα ............................................................................................................. 38 

3.1 Εισαγωγή .......................................................................................................... 38 

3.2 Το δείγμα .......................................................................................................... 40 

3.3 Η σημασία της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση ............................................. 44 

3.4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ρόλος των Μεσαίων Στελεχών .................... 46 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................. 48 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...................................................................................................... 51 
 

 

 

 4



 

 

 

 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 

 Σελίδα 
Γράφημα 1 Ηλικιακή κατανομή 63 
Γράφημα 2 Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση 64 
Γράφημα 3 Έτη που η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Το περιεχόμενο της εργασίας 
 

 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών το επιχειρησιακό 

περιβάλλον έχει δεχτεί πολλές αλλαγές, οι οποίες έχουν επηρεάσει την εξέλιξή 

του. Η απελευθέρωση των οικονομιών και του εμπορίου παγκοσμίως, αλλά και οι 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, είχαν ως συνέπεια την αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. 

Έτσι, ενώ πριν την δεκαετία του 1950 οι επιχειρήσεις αναζητούσαν τρόπους 

αύξησης της παραγωγής τους και ικανοποίησης της ζήτησης, που θα τους 

οδηγούσε στην πραγματοποίηση κερδών, σήμερα για να επιβιώσουν, οι 

επιχειρήσεις αναζητούν αυτό που θα τους δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και κατά συνέπεια την κυριαρχία τους στην αγορά. Στην αναζήτησή τους αυτή 

στρέφονται συχνά στην εξειδίκευση των προϊόντων τους, στις εξελίξεις της 

τεχνολογίας, και στην ανεύρεση όλων των πιθανών τρόπων ελαχιστοποίησης του 

κόστους. 

 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως σήμερα 

είναι η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την κατασκευή των 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με όσο το δυνατόν 

χαμηλότερο κόστος, κάτι το οποίο δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Η ποιότητα 

ικανοποιεί το στόχο των επιχειρήσεων για απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος εξαιτίας ενός βασικού χαρακτηριστικού που δεν το έχει κανένα 

άλλο από τα παραπάνω πλεονεκτήματα: δεν μπορεί να αντιγραφεί, σε αντίθεση 

με οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα που μπορεί να αντιγραφεί, τουλάχιστον στη 

γενική του μορφή.  
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Δεν μπορούμε επίσης να παραλείψουμε τη σημασία της συμβολής του 

ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για επιβίωση, 

ανάπτυξη και πραγματοποίηση- μεγιστοποίηση των κερδών τους στο σύγχρονο 

οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 

Ο σκοπός, λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τα μεσαία στελέχη, και 

συγκεκριμένα, το ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στη βελτίωση της ποιότητας 

στην επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό έγινε μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και στα επιμέρους 

θέματα που θεωρήθηκαν απαραίτητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες 

λειτουργούν σύμφωνα με της αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με σκοπό 

να δούμε αν και με τρόπο τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας απαντώνται σ’ 

αυτές τις επιχειρήσεις. Όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η 

έρευνα, θα ήταν αφελές να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτή, καθώς το δείγμα 

δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω μεγέθους. Μπορούμε όμως, 

μελετώντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων να διακρίνουμε μια τάση σ’ αυτές 

και να την αναλύσουμε. 
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1.2. Η ποιότητα 
 

 

1.2.1.  Ορισμοί της ποιότητας (Ortner, 2000) 

 

 

• Ποιότητα είναι το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας που αφορούν στην ικανότητά του να ικανοποιεί 

συγκεκριμένες ανάγκες. (ISO 1986). 

 

• Ποιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη, όχι απλά αποκρίνοντας τις 

προσδοκίες του, αλλά ξεπερνώντας  τες. (Deming). 

 

• Ποιότητα σημαίνει καταλληλότητα για χρήση και συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις (Crosby). 

 

• Ποιότητα είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και υπηρεσία ενός 

προϊόντος που είναι το δυνατόν περισσότερο οικονομικό, χρήσιμο και 

ικανοποιητικό για τον πελάτη (Ishikawa). 

 

• Η Διοίκηση Ποιότητας δεν είναι απλά μια στρατηγική. Πρέπει να 

αποτελεί ένα νέο τρόπο εργασίας, ακόμα και νέο τρόπο σκέψης. Η 

αφοσίωση στην ποιότητα και την αριστεία είναι κάτι παραπάνω από 

συστατικά επιτυχίας για μια επιχείρηση. Είναι τρόπος ζωής, που στοχεύει 

στο να επιστρέφεις κάτι στην κοινωνίας, δίνοντας τον καλύτερό σου 

εαυτό στους άλλους (George Bush 1991). 
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1.2.2. Αρχές Ολικής Ποιότητας 

 

 

Σύμφωνα με τους Evans και Lindsay (2005), η ολική ποιότητα βασίζεται 

σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: 

 

• Εστίαση στον πελάτη, εσωτερικό ή εξωτερικό 

• Συμμετοχή όλων των εργαζομένων και ομαδική εργασία 

• Εστίαση στις διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζονται από τη συνεχή 

βελτίωση και εκπαίδευση 

 

Ανεξάρτητα από το πόσο απλές μπορεί να δείχνουν οι παραπάνω αρχές, 

διαφέρουν κατά πολύ από τα παραδοσιακά συστήματα διοίκησης. Σε περασμένες 

δεκαετίες, οι επιχειρήσεις δεν έδιναν μεγάλη σημασία στις απαιτήσεις των 

εξωτερικών πελατών τους, πόσο μάλλον των εσωτερικών πελατών τους, δηλαδή 

των εργαζομένων τους. Οι διευθυντές και οι ειδικοί έλεγχαν και διεύθυναν τα 

συστήματα παραγωγής, και οι εργαζόμενοι λάμβαναν οδηγίες αναφορικά με το τι 

και πώς πρέπει να το κάνουν, χωρίς κανείς ποτέ να ζητά τη δική τους γνώμη. Η 

ομαδική εργασία ως έννοια δεν υπήρχε. Η βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων ερχόταν μέσα από τεχνολογικές εξελίξεις, όταν αυτές υπήρχαν, και όχι 

μέσα από σκέψεις και προσπάθειες για συνεχή βελτίωση. Με την ολική ποιότητα, 

μία επιχείρηση προσπαθεί συνεχώς να κατανοήσει τις ανάγκες και επιθυμίες των 

πελατών της, να εισάγει την ποιότητα στις διαδικασίες της, ενισχύοντας τις 

γνώσεις και την εμπειρία των εργαζομένων της και να βελτιώνει συνεχώς όλες τις 

πτυχές της. 

 

 

1.2.3. Η σημασία της διοίκησης ολικής ποιότητας 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο η κάθε επιχείρηση υιοθετεί την ποιότητα στις 

λειτουργίες και στα προϊόντα της είναι μοναδικός, καθώς το κάθε πρόγραμμα 
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ποιότητας εφαρμόζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού και 

εξωτερικού της περιβάλλοντος και τις ιδιαίτερες ανάγκες της, που είναι κι αυτά 

μοναδικά. Έτσι λοιπόν, σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν 

στη ενσωμάτωση ή τη βελτίωση της ποιότητας στα προϊόντα και τις λειτουργίες 

τους, προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο των κερδών τους στην αγορά. 

 

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση, θα 

πρέπει να κατανοούμε ότι δεν πρόκειται για μια ξεχωριστή λειτουργία, ειδική για 

τον έλεγχο των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτή παράγει, αλλά ως μια 

διοικητική διαδικασία και ένα ζωτικής σημασίας μέρος της ζωής της επιχείρησης  

(Βούζας, 1996). Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, λοιπόν, όπως ορίστηκε το 1992 

από μια ομάδα διευθυντών μεγάλων επιχειρήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων και 

συμβούλων επιχειρήσεων, είναι ένα σύστημα διοίκησης εστιασμένο στον πελάτη 

με σκοπό τη συνεχή αύξηση της ικανοποίησής του, σε συνεχώς χαμηλότερο 

πραγματικό κόστος. Η ολική ποιότητα είναι μια καθολική προσέγγιση του 

συστήματος διοίκησης μιας επιχείρησης, και όχι ένα μεμονωμένο ξεχωριστό 

πρόγραμμα, και μέρος της ανώτατης στρατηγικής της επιχείρησης. Λειτουργεί 

οριζόντια, κατά μήκος όλων των λειτουργιών και τμημάτων της επιχείρησης, 

αφορά όλους τους υπαλλήλους από την κορυφή ως τη βάση της ιεραρχίας, και 

εκτείνεται προς τα πίσω και προς τα μπρος για να συμπεριλάβει αντίστοιχα τους 

προμηθευτές και τους πελάτες. (Γκοτζαμάνη, 2004)  

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει εφαρμογή σε μικρές ή μεγάλες 

επιχειρήσεις στην παραγωγή προϊόντων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, 

καθώς επίσης και σε όλους τους κλάδους της αγοράς, της εκπαίδευσης, της 

υγείας και φυσικά της δημόσιας διοίκησης. Είναι όμως δυνατή μόνο όταν έχει 

γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη της επιχείρησης ή του οργανισμού. Σ’ αυτό το 

σημείο έγκειται η δύναμη 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 (Τσιότρας, 2002) 
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Η Διοίκηση 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. Η δύναμη και η συγκέντρωση γνώσης δεν είναι μονοπώλιο ενός 

στρώματος της διοίκησης, αλλά όλων των επιπέδων διοίκησης και των 

εργαζομένων στα επίπεδα παραγωγής ή εξυπηρέτησης (Τσιότρας, 2002). 

 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου είναι ίσως 

μια από τις βασικές του προϋποθέσεις: να εξασφαλισθεί η αφοσίωση και η 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων της επιχείρησης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.  
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1.3. Τα μεσαία στελέχη (middle managers) 
 

1.3.1. Ορισμός της έννοιας του μεσαίου στελέχους 

 

 

Προτού ξεκινήσουμε σε βάθος την αναζήτηση του ρόλου που 

διαδραματίζουν τα μεσαία στελέχη στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για 

βελτίωση της ποιότητας, είναι σημαντικό να δούμε πώς ορίζονται τα μεσαία 

στελέχη.  

 

Ένας τρόπος για να καταλάβουμε το ρόλο των μεσαίων στελεχών μέσα σε 

μια επιχείρηση είναι  να διαβάσουμε τον επίσημο τίτλο τους, ή την περιγραφή 

των αρμοδιοτήτων τους. Είναι πάντως γεγονός ότι αρκετοί συγγραφείς 

διαφωνούν με την παραπάνω πρόταση και υποστηρίζουν ότι ένας τίτλος δεν 

επαρκεί για να μας πληροφορήσει ακριβώς για τις δραστηριότητες κάποιου 

μεσαίου στελέχους μέσα στην επιχείρηση (Steward, 1982, Floyd & Noolridge, 

1996). Επιπρόσθετα, όπως ισχυρίζονται οι Floyd και Noolridge (1996), μπορούμε 

να κατανοήσουμε ποιος εργαζόμενος είναι μεσαίο στέλεχος και ποιος όχι από τον 

τρόπο που προσεγγίζει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του. Σύμφωνα με μελέτη 

τους, τα μεσαία στελέχη χρεώνονται παραδοσιακά με επιχειρησιακές λειτουργίες 

στις οποίες ένα (ή περισσότερα) ιεραρχικά στρώματα λογοδοτούν σε αυτά και 

εκείνα με τη σειρά τους έχουν κάποια πρόσβαση στα υψηλότερα στρώματα 

(Psychogios, 2003).  

 

Σύμφωνα με τους Dopson et al. (1993), μεσαία στελέχη είναι όλοι εκείνοι 

οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τη μικρή ομάδα των υψηλά 

ιστάμενων διευθυντών (top strategic managers) και πάνω από τους επιτηρητές 

των εργαζομένων πρώτης γραμμής (first level supervision) (Psychogios, 2003), 

ορισμός με τον οποίο δείχνει να συμφωνεί και ο Huy (2001), τοποθετώντας τους 

δύο επίπεδα κάτω από τους CEO (chief executive officers) και ένα επίπεδο πάνω 

από τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής. 
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1.3.2. Η σημασία της θέσης των μεσαίων στελεχών στις επιχειρήσεις 

 

 

Ο ρόλος των μεσαίων στελεχών μέσα στις επιχειρήσεις παραδοσιακά δεν 

ήταν αυτός του ηγέτη αλλά ένας ενδιάμεσος ρόλος που θα εξασφάλιζε ότι η 

στρατηγική που χάραζε η ανώτερη διοίκηση θα εφαρμοζόταν στους τομείς της 

δικαιοδοσίας τους, δηλαδή την αύξηση των πωλήσεων, την επίτευξη των 

αριθμητικών στόχων και ότι γενικότερα ο μοναδικός τους στόχος θα ήταν η 

μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης. 

 

Ο ρόλος αυτός όμως δεν μπορεί να ισχύει σήμερα. Το σημερινό διαρκώς 

εναλλασσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί αποτελεσματική ηγεσία και 

περιλαμβάνει έννοιες όπως συντονισμός, τεχνολογική εξέλιξη, συνεχής βελτίωση, 

και κατά συνέπεια, απαιτεί την αλλαγή νοοτροπίας από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων και την εναρμόνισή της με τα νέα δεδομένα. Έτσι, τα μεσαία 

στελέχη πρέπει να υποστηρίζουν αυτή την αλλαγή νοοτροπίας, αλλά και να 

δίνουν το παράδειγμα στους υφιστάμενούς τους. Η συνεχώς εξελισσόμενη 

επιχείρηση χρειάζεται τα «νέα μεσαία στελέχη» ως βασικούς της παίκτες 

(Psychogios, 2003). 

 

Το παραδοσιακό στυλ διοίκησης, που βασιζόταν στον έλεγχο και στις 

εντολές αφορούσε επιχειρήσεις και οργανισμούς που απασχολούσαν περισσότερο 

ανειδίκευτο προσωπικό. Στο σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς, όμως, που η 

εργασία συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη γνώση, και το προσωπικό 

πρέπει να έχει όλο και περισσότερα προσόντα, η διοίκηση δεν μπορεί να ασκεί το 

ρόλο της παραδοσιακά, αλλά πρέπει να παρέχει στους εργαζομένους κίνητρα, 

ώστε αυτοί να παρουσιάζουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, αλλάζει και ο ρόλος των μεσαίων στελεχών (Ortner, 2000). Δεν 

μπορούν να αποτελούν απλώς το εκτελεστικό όργανο της ανώτερης διοίκησης, 

αλλά να είναι αυτοί που δίνουν το κίνητρο στους υφισταμένους τους, τους 
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δείχνουν τον τρόπο που πρέπει να εργάζονται, τους στηρίζουν και τους 

ενδυναμώνουν, χρησιμοποιώντας της γνώσεις και την εμπειρία που έχουν 

αποκτήσει μέσα στην επιχείρηση. Η ανώτερη διοίκηση από τη μεριά της, δεν 

μπορεί να τους αντιμετωπίζει ως γραφειοκράτες, αλλά ως δίαυλο αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους εργαζόμενους μεταφέροντάς τους τις αρχές και τους 

στόχους της και κάνοντάς τους συμμέτοχους στη λήψη αποφάσεων και στη 

στοχοθέτηση.  

 

Ένας σημαντικός ρόλος τους είναι να μετατρέπουν τη φιλοσοφία, τους 

σκοπούς και τις στρατηγικές της επιχείρησης  σε λεπτομερείς λειτουργίες, 

προσαρμόζοντας τα σχέδια της ανώτερης διοίκησης στις πραγματικές συνθήκες 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, αφού το κάθε 

τμήμα της επιχείρησης έχει ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας και ξεχωριστά 

προβλήματα. Επιπλέον, οι διευθυντές των τμημάτων της επιχείρησης πρέπει να 

αποτελούν το πρότυπο για τους υφισταμένους τους. Η καθημερινή τους 

συμπεριφορά και ο τρόπος που ασκούν διοίκηση πρέπει να συμβαδίζει με τις 

αρχές και τη φιλοσοφία της επιχείρησης και τους στόχους τους οποίους αυτή 

προσπαθεί να επιτύχει. (Ortner, 2000) 

 

Ο Huy (2001) υποστηρίζει ότι τα μεσαία στελέχη πρέπει να κατέχουν 

περίοπτη θέση μέσα στην επιχείρηση, ειδικά όσον αφορά το όραμα και την 

εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών μέσα σ’ αυτήν. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι τα 

άτομα τα οποία βρίσκονται σε καθημερινή βάση κοντά στους απλούς 

εργαζομένους και την εργασία τους, καθώς και στους πελάτες και γνωρίζουν 

καλύτερα από τον καθένα– κυρίως από τη διοίκηση – τα καθημερινά 

προβλήματα. Βρίσκονται όμως και σε τέτοια απόσταση από την παραγωγή ώστε 

να μπορούν να έχουν σφαιρική άποψη, κάτι που τους επιτρέπει να προσβλέπουν 

νέες δυνατότητες, τόσο για την επίλυση προβλημάτων όσο και για την 

ενθάρρυνση της οργανωσιακής ανάπτυξης. 

 

Επιπλέον, ο Huy αναφέρεται στις διαφορές που έχουν τα μεσαία από τα 

ανώτερα στελέχη όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία, τη γεωγραφική κατανομή, 
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το γένος και το εθνικό υπόβαθρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι 

ανοιχτόμυαλα και να αποδέχονται το διαφορετικό. Τα μεσαία στελέχη  μπορούν 

να προσφέρουν λοιπόν νέες ιδέες όσον αφορά τις οργανωσιακές αλλαγές και την 

ανάπτυξη σε μια επιχείρηση. Στην πραγματικότητα τα μεσαία στελέχη όντας πιο 

κοντά στον μέσο εργαζόμενο έχουν συνήθως καλύτερες ιδέες από ότι οι 

διευθυντές τους.  

 

Εκτός όμως από το γεγονός ότι αποτελούν μια σημαντική πηγή 

επιχειρηματικών ιδεών, τα μεσαία στελέχη ταιριάζουν μοναδικά στη διαδικασία 

της εφαρμογής και επικοινωνίας ενδεχόμενων αλλαγών σε όλο το μήκος ενός 

οργανισμού. Η διαδικασία αλλαγής έχει 2 στάδια: τη σύλληψη της ιδέας της 

αλλαγής και την εφαρμογή της. Η αποτυχία έρχεται συνήθως στο δεύτερο στάδιο. 

Αυτό που δεν είναι εμφανές και κατανοητό είναι ο σημαντικό ρόλος των μεσαίων 

στελεχών σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Η επιτυχημένη εφαρμογή προϋποθέτει 

σαφή και ξεκάθαρη ενημέρωση-επικοινωνία μέσα σε όλη την επιχείρηση. Τα 

μεσαία στελέχη μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο γιατί έχουν συνήθως το 

καλύτερο δίκτυο επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση. Πολλά απ’ αυτά έχουν 

ξεκινήσει από την πρώτη γραμμή σαν απλοί εργάτες παραγωγής ή τεχνικοί. Με 

τον καιρό και μέσα από την τριβή σε διάφορα πόστα στην πρώτη γραμμή 

αναπτύσσουν ισχυρά δίκτυα σχέσεων με τους εργαζόμενους. Γνωρίζουν από 

πρώτο χέρι τις αρμοδιότητες αλλά και τις ικανότητες του καθενός ώστε να είναι 

σε θέση να φέρουν εις πέρας οτιδήποτε προκύψει. Αυτά τα δίκτυα έχουν συνήθως 

άτυπους κανόνες που μόνο κάποιος που βρίσκεται εντός μπορεί να επηρεάσει 

πράγματα και καταστάσεις. Οι διευθυντές έχουν και αυτοί τα δικά τους δίκτυα 

αλλά είναι συνήθως λιγότερο ισχυρά γιατί πολλοί από αυτούς βρίσκονται στην 

εταιρία για μικρό χρονικό διάστημα. (Huy, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 15



 

 

2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μεσαία Στελέχη 
 

 

 

2.1. Γιατί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά τα μεσαία 

στελέχη 
 

 

Η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται 

χρόνο και προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των τμημάτων και όλων των 

εργαζομένων. Αφού αποφασιστεί και σχεδιαστεί η εφαρμογή του προγράμματος 

(με τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων εργαζομένων και φυσικά των 

διευθυντών- μεσαίων στελεχών), έρχεται η ώρα να υλοποιηθεί. Εδώ η συμμετοχή 

και η προσπάθεια των μεσαίων στελεχών κρίνεται απαραίτητη, καθώς όσο 

διατεθειμένη κι αν είναι η ανώτερη διοίκηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα, όσο 

ικανό κι αν είναι το τμήμα ποιότητας της επιχείρησης, δεν αρκούν για την 

επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος. 

 

Τα μεσαία στελέχη, είτε πρόκειται για επιβλέποντες κάποιων εργασιών, 

είτε για υψηλόβαθμους διευθυντές, είναι τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την 

υλοποίηση των αλλαγών που θα κριθούν απαραίτητες σε ένα πρόγραμμα 

ποιότητας.  Είναι τα μόνα άτομα που γνωρίζουν το πότε, πού, γιατί και με ποιον 

τρόπο πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον τομέα ευθύνης τους, καθώς 

ξέρουν καλά τόσο τις λειτουργίες του τμήματός τους, το χρόνο και τα μέσα που 

απαιτούνται για κάθε διαδικασία, όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που 

απασχολούν. Επιπλέον, είναι τα άτομα που θα έχουν την τελική ευθύνη για την 

επιτυχία ή αποτυχία της εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στο τμήμα που 

διευθύνουν.  
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Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τη σημασία που έχει η ποιότητα στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αναλύσαμε επίσης το ρόλο που 

διαδραματίζουν τα μεσαία στελέχη στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Παρακάτω 

θα γίνει εκτενής ανάλυση στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν 

συγκεκριμένα στην εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας, αλλά και κάποια 

εμπόδια που παρουσιάζουν στην εφαρμογή αυτή, όπως αυτά παρουσιάζονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Θα δούμε επίσης το ρόλο της ανώτερης διοίκησης στη 

διαδικασία αυτή, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα μεσαία στελέχη 

ενθαρρύνονται ώστε να είναι οι βασικοί μοχλοί στη συνολική προσπάθεια της 

επιχείρησης προς την κατεύθυνση της ποιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17



2.2. Ο ρόλος των μεσαίων στελεχών στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων ποιότητας 
 

 

Όπως είδαμε και στην εισαγωγή, μια από τις βασικές αρχές της ΔΟΠ είναι 

ότι σε μια επιχείρηση όλοι, από τα διευθυντικά στελέχη μέχρι τους υπαλλήλους, 

είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της ποιότητας. Δεκάδες μελέτες έχουν εστιάσει 

στα δύο άκρα: από τη μια μεριά βρίσκονται τα υψηλά ιστάμενα στελέχη, και από 

την άλλη οι απλοί εργαζόμενοι. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων όμως υπάρχει μία 

ευρεία κατηγορία στελεχών που είναι εξίσου σημαντικά για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ΔΟΠ. Αυτά είναι τα μεσαία στελέχη (Psychogios, 2003) 

 

Ο Deming (1986) υποστηρίζει ότι τα μεσαία στελέχη πρέπει να αποτελούν 

το συνδετικό κρίκο μεταξύ του οράματος της ανώτερης διοίκησης και των 

αναγκών του μέσου εργαζόμενου. Επιπλέον, ο Ishikawa (1985) σημειώνει ότι τα 

μεσαία στελέχη είναι οι άνθρωποι- κλειδιά στη ΔΟΠ. Είναι αυτοί που αποτελούν 

το «σταυροδρόμι» στην επιχείρηση αφού πρέπει να συγκεντρώσουν κρίσιμες 

πληροφορίες και να έχουν την ικανότητα να κρίνουν  και να λαμβάνουν 

αποφάσεις βασιζόμενοι σε ένα ευρύ πλαίσιο πληροφόρησης. Τέλος είναι αυτοί 

που (πρέπει να) αποτελούν «δάσκαλο» για τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

δίνοντάς τους μαθήματα μέσα από τη δική τους εργασία. (Βούζας, 1996) 

 

Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι η αφοσίωση των μεσαίων στελεχών είναι 

ουσιαστική στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και των συστημάτων 

ποιότητας. H ειλικρινής υποστήριξη στις αποφάσεις της ανώτερης διοίκησης από 

έναν μεγάλο αριθμό υπαλλήλων δεν επιτυγχάνεται πάντα, παρά την πρόθεσή της 

να κάνει σαφείς τους στόχους της επιχείρησης. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

η αφοσίωση, η συμμετοχή και η αποτελεσματική ηγεσία από την πλευρά της 

ανώτερης διοίκησης είναι απαραίτητες αλλά μη επαρκείς για να εκτελεστεί ένα 

συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας επιτυχώς σε οποιαδήποτε 

οργάνωση. Αυτό που χρειάζεται είναι η αφοσίωση, η συμμετοχή και η 
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αποτελεσματική ηγεσία από ένα μεγάλο αριθμό μεσαίων στελεχών και 

υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται σε εποπτικό και λειτουργικό επίπεδο. Ένα 

πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας δεν μπορεί ποτέ να στεφτεί με απόλυτη 

επιτυχία σε οποιαδήποτε οργάνωση χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους. (Anand, 

1996).  

 

Καθώς βρίσκονται στον πυρήνα της επιχείρησης τα μεσαία στελέχη 

μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος βελτίωσης 

ποιότητας αφού έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

προγράμματος, τα μεσαία στελέχη χρεώνονται συνήθως με την ευθύνη του 

επανασχεδιασμού των διαδικασιών έτσι ώστε αυτές να οδηγούν σε ένα 

αποτέλεσμα το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και τελειοποιεί τη 

διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών ή των προϊόντων, μειώνοντας τα 

ελαττωματικά και τις επαναλήψεις. Η σωστή πληροφόρηση και οι επαρκείς 

συμβουλές μπορούν αναμφισβήτητα να ενισχύσουν την κατανόηση αυτών των 

διαδικασιών από τα μεσαία στελέχη και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους 

με αυτές τις πολιτικές. (Lam, 1997) 

 

Οι Olian και Rynes (1991) υποστηρίζουν ότι το χαρακτηριστικό της 

επιτυχημένης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας είναι ότι υποστηρίζονται από τα 

μεσαία στελέχη. Λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στη διάδοση των πληροφοριών 

από και προς τις ομάδες εργασίας, είναι εκείνοι που μπορούν να επιλέξουν αν θα 

μοιραστούν ή όχι τη δύναμη που τους παρέχει η πληροφόρηση, και επομένως 

εξαρτάται από αυτούς αν θα επιτύχει ή θα αποτύχει κάθε προσπάθεια εφαρμογής 

ενός προγράμματος ποιότητας. Η νοοτροπία των εργαζομένων μιας επιχείρησης 

είναι ο παράγοντας που καθορίζει το μέλλον της, την αποτυχία ή την ανάπτυξή 

της. (Harrington και Williams, 2004) 

 

Πολλά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας που ξεκίνησαν προς το 

τέλος της δεκαετίας του '80 και στην αρχή της δεκαετίας του '90 σε πολλές 

επιχειρήσεις εξασθένισαν ή ακόμα και απορρίφθηκαν προτού να μπορέσουν να 
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κάνουν οποιαδήποτε εντύπωση. (Anand, 1996). Οι ριζικές αλλαγές της δεκαετίας 

του '80 οδήγησαν στη διαδεδομένη δυσαρέσκεια μεταξύ των μεσαίων στελεχών 

που έβλεπαν τη θέση και τη δύναμή τους μέσα στις επιχειρήσεις που εργαζόταν 

να μειώνονται και την ασφάλεια και τις ευκαιρίες για προαγωγή να απειλούνται. 

Υπήρχαν προβλέψεις υποβιβασμού μεσαίων στελεχών, ειδικά λόγω της 

αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών. Τέτοιες προβλέψεις 

αντιπροσώπευαν την απαισιόδοξη άποψη για το μέλλον των μεσαίων στελεχών. 

Εντούτοις, αυτές οι απαισιόδοξες προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν γενικά και τα 

μεσαία στελέχη δεν είναι μια χαμένη δύναμη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα 

μεσαία στελέχη συνυπάρχουν με τις νέες οργανωτικές μορφές όπως οι ομάδες 

εργασίας, ίσως επειδή η ιεραρχία υπάρχει ακόμα παράλληλα με αυτές τις νέες 

μορφές. Οι Hilmer και Donaldson (1996) υποστηρίζουν ότι οι σύνθετες 

αποστολές που τα μεσαία στελέχη αναλαμβάνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να αντικατασταθούν αποτελεσματικά από τα πληροφοριακά συστήματα. 

(Davis και Fisher, 2002) 

 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο ρόλος των μεσαίων στελεχών είναι πολύ 

σημαντικός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιφέρουν αλλαγές οι οποίες 

θα τους οδηγήσουν στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Κατά συνέπεια, 

οποιαδήποτε άρνηση ή αντίσταση τους να συμβάλουν σ’ αυτές τις αλλαγές, 

μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία κάθε προσπάθεια της ανώτερης διοίκησης προς 

την κατεύθυνση της ποιότητας. Παρά το γεγονός ότι είναι ουσιαστικό να 

υποστηρίζει η ανώτερη διοίκηση τις αλλαγές, αυτό από μόνο του δεν εξασφαλίζει 

την επιτυχία του προγράμματος. 

 

Η αντίσταση στις αλλαγές μέσα σε μια επιχείρηση είναι τόσο 

συνηθισμένο φαινόμενο όσο η ανάγκη για αλλαγές (Certo, 1983). Αυτή η 

αντίσταση στις αλλαγές υπάρχει κυρίως επειδή οι υπάλληλοι φοβούνται την 

απώλεια του κύρους ή και της ίδιας τους της θέσης ως αποτέλεσμα της 

προτεινόμενης αλλαγής. Σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά στους 

λόγους για τους οποίους τα μεσαία στελέχη μπορεί να αντιστέκονται σ’ αυτές τις 

αλλαγές. Η διοίκηση διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στην αλλαγή 
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νοοτροπίας δεδομένου ότι μια θετική στάση των υπαλλήλων απέναντι στην 

αλλαγή βοηθά στην εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας τόσο, όσο μια 

αρνητική στάση μπορεί να την καθυστερήσει. Εντούτοις, η διαδικασία αλλαγής 

νοοτροπίας, η οποία στοχεύει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της 

αφοσίωσης είναι ένας δύσκολος στόχος όταν πρόκειται για τα  μεσαία στελέχη 

και απαιτεί μεγάλες πολιτικές και διπλωματικές δεξιότητες εκ μέρους της 

διοίκησης. Χρειάζεται χρόνος και πόροι για να πειστούν να αναλάβουν ευθύνες, 

να μαθαίνουν και να αλλάζουν σε σταθερή βάση. Το πρόβλημα βρίσκεται στη 

μείωση των ελέγχων, βασική αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η οποία δεν 

είναι εύκολη, καθώς οι διευθυντές πρέπει να πείσουν τους υπαλλήλους να τους 

ακολουθήσουν εθελοντικά (Roth, 1998). 

 

Οι Bott και Hill (1994) αναφέρουν ότι η ανώτερη διοίκηση πρέπει να 

αναπτύξει αρκετούς «αποστόλους» μεταξύ των μεσαίων στελεχών, έτσι ώστε το 

οποιοδήποτε πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας να προχωρά σε καθημερινή βάση. 

Οι επόπτες είναι μία σημαντική κατηγορία μεσαίων στελεχών δεδομένου ότι 

επικοινωνούν συχνά με τους περισσότερους υπαλλήλους και οι ενέργειες και τα 

λεγόμενά τους μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση. Εντούτοις, ο ρόλος των 

μεσαίων στελεχών στην εφαρμογή της φιλοσοφίας ενός προγράμματος ποιότητας 

είναι πλήρως υποτιμημένος και παρανοημένος σε πολλές οργανωσιακές δομές. 

Υποστηρίζεται ότι οι ενέργειες των μεσαίων στελεχών επηρεάζουν αρκετά το 

βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την εκτέλεση μιας επιλεγμένης 

στρατηγικής κατεύθυνσης. Στην πραγματικότητα, τα μεσαία στελέχη λειτουργούν 

ως βοηθοί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Συχνά, η αποτυχία που συνδέεται με την εφαρμογή διοίκησης ολικής 

ποιότητας δεν είναι πραγματικά αποτυχία του συστήματος να φέρει 

αποτελέσματα αλλά μάλλον αποτυχία της διοίκησης να το εισάγει 

αποτελεσματικά (Harrington & Williams, 2004). 

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σημαντικών προγραμμάτων 

αναδιοργάνωσης που προσπάθησαν να εφαρμόσουν μεγάλες επιχειρήσεις, τα 

οποία αποκαλύπτουν την απροθυμία των μεσαίων στελεχών να υποστηρίξουν τις 
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αλλαγές που εκείνες θέλησαν να επιτύχουν. Όταν η McDonnell Douglas 

δοκίμασε να εισάγει συστήματα ποιότητας, πολλά από τα μεσαία στελέχη 

αρνήθηκαν να μειώσουν τις αρμοδιότητές τους και έγιναν εμπόδιο στη μετάβαση 

στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Κατά συνέπεια, υπήρξε σύγχυση, έλλειψη 

κατεύθυνσης, ακόμη και ολοκληρωτική κατάχρηση του συστήματος από 

μερικούς υπαλλήλους (Babbar και Aspelin, 1994). 

 

Η εφαρμογή ΔΟΠ μπορεί να είναι ομαλή μόνο όταν τα μεσαία στελέχη 

της επιχείρησης πεισθούν ότι η διαδικασία μετάβασης, που μπορεί να τους 

κοστίσει σε θέση, δύναμη και  αναγνώριση, οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο. Εάν 

δεν το βλέπουν, θα αντιδράσουν με υποψία, αβεβαιότητα και αντίσταση. Ο 

Crosby (1989) λέει: «Είναι δύσκολο να κάνεις τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν 

για  οποιαδήποτε βελτίωση, εάν την αντιλαμβάνονται ως μια απειλή στην εξουσία 

και στον τρόπο ζωής τους». Εάν δεν υπάρξει συμμετοχή των μεσαίων στελεχών, 

σύντομα γίνονται εμπόδιο παρά πρωτοπόροι του νέου συστήματος. Σύμφωνα με 

τους Manz και Sims (1993), στην κατεύθυνση της ΔΟΠ, το μεγαλύτερο εμπόδιο 

στην επιτυχία είναι ένα τείχος από μεσαία στελέχη (Thiagarajan & Zairi, 1997). 

 

Από αυτή την άποψη, το να αναμειχθούν τα μεσαία στελέχη με θετική 

διάθεση, θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας για την ΔΟΠ (Olian & Rynes, 1991, 

Crosby,1989, Ishikawa,1985, Glover,1993, McDermott,1993) .Ο Ishikawa (1985) 

υποστηρίζει ότι τα μεσαία στελέχη μπορούν να συμβάλουν πολύ στη βελτίωση 

της ποιότητας αλλά οι συμβατικές οργανωσιακές ρυθμίσεις δεν ενθαρρύνουν τη 

συνεισφορά τους. Ζητά, λοιπόν από την ανώτερη διαχείριση να παρέχει  

μεγαλύτερη προσοχή στην ενθάρρυνση νέων ρόλων για τα μεσαία στελέχη. 

(Thiagarajan & Zairi, 1997) 
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2.3. Οι λόγοι για την αντίσταση των μεσαίων στελεχών 
 

Ενώ ο ρόλος της ανώτερης διοίκησης στην εφαρμογή της ΔΟΠ έχει 

τεκμηριωθεί σαφώς, τα μεσαία στελέχη έχουν καθιερωθεί ως η σημαντικότερη 

πηγή αντίστασης στην εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας (Roth, 

1998).  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τους λόγους για τους οποίους τα 

μεσαία στελέχη δε δείχνουν διατεθειμένα να συμβάλουν στις διάφορες μορφές 

αλλαγής που προϋποθέτει η ΔΟΠ. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται οι κύκλοι 

ποιότητας, άλλα είδη πρωτοβουλιών συμμετοχής υπαλλήλων (Fenton-O’Creevy, 

1998) και προγραμμάτων ποιότητας.  

 

Η έλλειψη υποστήριξης από τα μεσαία στελέχη μπορεί να οφείλεται στην 

έλλειψη κινήτρου, όταν δεν φαίνεται οποιαδήποτε μορφή ανταμοιβής, στο πιθανό 

αυταρχικό ύφος της ανώτερης διοίκησης, που δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις 

τους, στην έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στη ανώτερη διοίκηση, στην ύπαρξη 

αδιαφάνειας στο σύστημα διοίκησης στην έλλειψη επικοινωνίας με τα διάφορα 

επίπεδα της ιεραρχίας ή σε ένα συνδυασμό των παραπάνω λόγων.  

 

Ο Anand (1996) αναφέρει ότι τα μεσαία στελέχη πιστεύουν πως είναι ένα 

παραμελημένο κομμάτι της επιχείρησης και δεν θεωρούνται ως διευθυντές αλλά 

ως αποδιοπομπαίος τράγος από την ανώτερη διοίκηση και τους εργαζομένους. 

Συνεχίζει λέγοντας ότι οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ποσότητα εις 

βάρος της ποιότητας, δεδομένου ότι οι έρευνές τους αφορούν συχνότερα την 

ποσότητα και σπάνια την ποιότητα. Στην έρευνά του τα μεσαία στελέχη θεωρούν 

ότι η ανώτερη διοίκηση μιλάει για ποιότητα αλλά δεν την εφαρμόζει. Κατά 

συνέπεια, συνεχίζουν να έχουν υποψίες την ειλικρίνεια της δέσμευσης της 

ανώτερης διοίκησης για την ποιότητα.  

 

Ο Fenton-O’ Creevy (2000) θεωρεί ότι η αντίσταση στην αλλαγή εμπίπτει 

σε τρία επίπεδα: ατομικό επίπεδο, επίπεδο της επιχείρησης και επίπεδο επιλογών.  
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Σε ατομικό επίπεδο, θεωρεί ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να συντηρούν ένα 

καθεστώς και ότι η αντίσταση στην αλλαγή μπορεί να είναι ο πρώτος τρόπος με 

τον οποίο ένα πρόσωπο αντιδρά σε μια νέα κατάσταση. Τα άτομα ή οι ομάδες 

φοβούνται ότι μια αλλαγή σε μια διαδικασία, μπορεί να μειώσει την εξουσία ή τη 

δύναμή τους και γι’ αυτό αντιστέκονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που μπορεί 

να απειλήσει τη θέση τους μέσα σε μια επιχείρηση. Επίσης πιστεύει ότι τα μεσαία 

στελέχη έχουν δει τη θέση τους να υποβιβάζεται μακροχρόνια και ότι αυτό έχει 

προκαλέσει τη δυσαρέσκεια προς την ανώτερη διοίκηση, τροφοδοτώντας 

περαιτέρω την αντίστασή τους.  

 

Στο επίπεδο της επιχείρησης, ο Fenton-O’ Creevy θεωρεί ότι η αντίσταση 

των μεσαίων στελεχών δημιουργείται από την ίδια, δεδομένου ότι οι στρατηγικές 

που χαράσσονται από την ανώτερη διοίκηση, οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στα 

άτομα και τις ομάδες αποτυχαίνουν συχνά και ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

επιχείρηση, τόσο οι μικρές, τοπικές αλλαγές «ακυρώνονται». Πολλές φορές 

επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο να εμφανίζονται αντικρουόμενες απόψεις για 

τις προτεραιότητες μιας επιχείρησης, εξαιτίας της αποτυχίας της ανώτερης 

διοίκησης να κάνει σαφείς τις αποφάσεις της και έτσι, όταν τα μεσαία στελέχη 

προβάλλουν ερωτήματα σε σχέση με αυτές, θεωρούνται ότι αντιδρούν στην 

αλλαγή.  

 

Τέλος, το επίπεδο των επιλογών αναφέρεται στις αυξημένες απαιτήσεις 

που έχει η ανώτερη διοίκηση από τα μεσαία στελέχη που πολλές φορές καλούνται 

να λάβουν μια απόφαση μεταξύ δύο οργανωσιακών στόχων. Ο Fenton O'Creevy 

εξηγεί ότι ένας διευθυντής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με την επιλογή μεταξύ 

του να αφιερώσει χρόνο (1) στην κατάρτιση των υφισταμένων του και την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και (2) στην επίτευξη 

των βραχυπρόθεσμων στόχων παραγωγής. Και οι δύο αυτές επιλογές μπορεί να 

είναι επίσημοι στόχοι της επιχείρησης.  
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Ο διευθυντής που εστιάζει στους βραχυπρόθεσμους στόχους παραγωγής 

μπορεί να θεωρηθεί από μια άποψη ότι δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,  από την 

άλλη, όμως, μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί επιμελώς έναν βασικό 

οργανωσιακό στόχο. Υποστηρίζοντας το παραπάνω, οι Brower και Abolafia 

(1995) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αντίσταση των μεσαίων στελεχών στην 

αλλαγή αποτελεί πιθανότερα ένα σύμπτωμα των διαφορετικών ερμηνειών των 

πληροφοριών ή των συγκρουόμενων πιέσεων από τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς συμμέτοχους στην επιχείρηση από ότι μια ένδειξη της απροθυμίας 

τους να υποστηρίξουν τους στόχους της. Δηλώνουν ότι τέτοια αντίσταση μπορεί 

να προκύψει από τις πολλές διαφορετικές ερμηνείες των οργανωσιακών 

πολιτικών και στόχων (Harrigton & Williams, 2004). 

 

Ο Feinberg (1996) δηλώνει ότι πολλοί διευθυντές αντιστέκονται στη 

διοίκηση ολικής ποιότητας σκόπιμα και συνειδητά για λόγους οι οποίοι τους 

φαίνονται σωστοί. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι προσωπικοί, πολιτικοί, 

πρακτικοί ή θεωρητικοί, αλλά πρέπει να στηρίζονται σε ισχυρά επιχειρήματα.  

 

Ο Brown (1992) δηλώνει ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους 

οποίους τα μεσαία στελέχη αντιστέκονται στα προγράμματα αλλαγής. Κατ' 

αρχάς, δηλώνει ότι αυτή η ομάδα θεωρεί ότι έχει «προδοθεί» από τα ανώτερα 

στελέχη. Τα μεσαία στελέχη προσλαμβάνονταν αρχικά για «να προσέχουν» μια 

ομάδα εργαζομένων που δεν ήθελαν να εργαστούν και που η επιχείρηση δεν θα 

μπορούσε να εμπιστευθεί ότι θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά της. Εντούτοις, 

με την εισαγωγή των νέων προγραμμάτων ποιότητας, αναμένεται από τα μεσαία 

στελέχη «να χτίσουν ομάδες», να εξουσιοδοτήσουν τους υπαλλήλους, και να 

μειώσουν κάποιες αρμοδιότητές τους.  

 

Δεύτερον, ο Brown θεωρεί ότι μερικοί από αυτούς τους διευθυντές 

πιστεύουν ότι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, αφού δεν έχουν λάβει 

οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης όσα χρόνια εργάζονται. Με την εισαγωγή των 

νέων  προγραμμάτων ποιότητας, καλούνται να παρακολουθήσουν εργαστήρια 

δεξιοτήτων. Εντούτοις, αυτοί οι διευθυντές είναι πιθανό να φοβούνται ότι μπορεί 
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να ντροπιαστούν μπροστά στους υφιστάμενούς τους σε ένα σεμινάριο όπου 

μπορεί να μην επιδείξουν ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις. Επομένως, βρίσκουν 

διαρκώς κάτι «πολύ σημαντικότερο» για να γεμίσουν το χρόνο τους. Τέλος, ο 

Brown θεωρεί ότι πολλοί διευθυντές, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πιστεύουν ότι 

μπορούν να «χαλαρώσουν» τα υπόλοιπα χρόνια που τους απομένουν. Πολλοί 

μπορεί να πλησιάζουν τη σύνταξή τους και υιοθετούν την παλαιά παροιμία ότι 

«ένα ηλικιωμένο σκυλί δεν μπορεί να διδαχθεί νέα τεχνάσματα» («you can’t 

teach an old dog new tricks»).  

 

Στους Harrington και Williams (2004), η Martin (1992) θεωρεί ότι 

υπάρχουν άλλοι λόγοι, λόγοι που απαλλάσσουν τα μεσαία στελέχη, και οι οποίοι 

εξηγούν την αντίστασή τους. Θεωρεί ότι, αντίθετα με την επικρατούσα άποψη, τα 

προγράμματα ποιότητας δεν αποτυγχάνουν επειδή τα μεσαία στελέχη 

αντιστέκονται στις αλλαγές ή επειδή είναι απρόθυμα να μειώσουν την εξουσία 

τους.  

 

Θεωρεί λογικότερη την εξήγηση ότι τα περισσότερα προγράμματα ολικής 

ποιότητας αποτυγχάνουν να καθορίσουν το ρόλο των μεσαίων στελεχών σε μια 

οργάνωση προσανατολισμένη στην ποιότητα. Η Martin δηλώνει ότι τα μεσαία 

στελέχη βρίσκονται σε σύγχυση ως προς αυτό που πρέπει να κάνουν σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον γεμάτο ομάδες εργασίας. Ο Frohman (1990) συμφωνεί με 

αυτόν τον  συλλογισμό. Θεωρεί ότι η  αντίσταση και η άρνηση των μεσαίων 

στελεχών να υποστηρίξουν  ενεργά τις αλλαγές  έχουν παρερμηνευθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Δεν είναι ένδειξη φόβου απέναντι στην προοπτική να αποδείξουν τις 

ικανότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ούτε απροθυμία να αποδεχτούν 

καινούριες προκλήσεις, ούτε έλλειψη διάθεσης συνεργασίας για την προάσπιση 

των συμφερόντων της επιχείρησης, ούτε απλό πείσμα. Πιστεύει ότι η απροθυμία 

ή η αντίστασή τους είναι ένα σύμπτωμα. Ο Frohman δηλώνει ότι το να 

αναρωτηθεί κανείς πώς κάμπτεται η αντίσταση των μεσαίων στελεχών οδηγεί  

πάρα πολύ συχνά σε ατελέσφορες και μερικές φορές αντιπαραγωγικές λύσεις. Η 

πραγματική λύση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στην αναζήτηση 

της πρωταρχικής αιτίας της αντίστασης. Στη μελέτη του, ο Frohman μίλησε με 
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πολλά μεσαία στελέχη, τα οποία υποτίθεται ότι πρόβαλαν εμπόδια στις αλλαγές 

και δηλώνει ότι τα περισσότερα δεν συμφωνούσαν με αυτές τις κατηγορίες. Ένα 

μεγάλο ποσοστό θεωρούσε ότι τα πρόσφατα σημαντικά προγράμματα ποιότητας 

και η αλλαγές που αυτά ήθελαν να επιφέρουν δεν ήταν σοβαρά και ότι έμοιαζαν 

περισσότερο με την αναζήτηση του «μάνατζερ του μήνα». Επίσης, σε πολλές 

περιπτώσεις, τα στελέχη δεν καταλάβαιναν τι πραγματικά περιλάμβανε το νέο 

πρόγραμμα, ούτε πώς θα ωφελούσε την επιχείρηση ή τους ίδιους (Frohman, 

1990). 

 

Τέλος, οι Keating και Harrington (2002) αναφέρονται σε έρευνες οι 

οποίες απέδειξαν ότι η αντίσταση των μεσαίων στελεχών σε στρατηγικές αλλαγές 

είναι συνήθως αποτέλεσμα αντιφατικών σημαδιών, διαφορετικών αντιλήψεων 

στις στρατηγικές προτεραιότητες και αβεβαιότητα για την θέση τους. 

Εργαζόμενοι και μεσαία στελέχη νιώθουν, πολλές φορές δικαιολογημένα, να 

απειλούνται από πρωτοβουλίες ποιότητας, αν και το κατά πόσο τα προγράμματα 

ποιότητας αυξάνουν τον διευθυντικό έλεγχο εξαρτάται κάθε φορά από τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί μια επιχείρηση αλλά και από τον τρόπο 

με τον οποίο εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα. Πολλές φορές, εξαιτίας της 

εργασιακής πίεσης, οι μάνατζερ στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη και την 

αλλαγή πολύ περισσότερο από τον μέσο εργαζόμενο Ο ρόλος των μεσαίων 

στελεχών και των επιτηρητών αλλάζει σημαντικά με την ολική ποιότητα – από 

κάτοχοι εξουσίας σε υποστηρικτές της νέας κουλτούρας. Πολλές φορές το 

αντιλαμβάνονται σαν απειλή και έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν 

αγκαλιάζουν το όλο εγχείρημα. Ακόμη περισσότερο στα χαμηλότερα επίπεδα 

ιεραρχίας είναι πολύ πιθανό οι μάνατζερ να μην αντιλαμβάνονται ότι ένα 

πρόγραμμα ποιότητας αυξάνει την πιθανότητα λήψης ορθών αποφάσεων. Πολλοί 

junior μάνατζερ δυσκολεύονται να δουν την στρατηγική σημασία της ποιότητας 

και να κάνουν χρήση της για δικό τους κέρδος. (Keating & Harrington, 2002). 

 

 

 

 

 27



 

2. 4. Ο ρόλος της ανώτερης διοίκησης 
 

 

Δεδομένου ότι οι αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι υγιείς, η 

αποτυχία βρίσκεται στο πώς οι επιχειρήσεις τις εφαρμόζουν. Η εφαρμογή της 

διοίκησης ολικής ποιότητας ως στρατηγική βελτίωσης γίνεται δεκτή από τις 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεδομένου ότι η ποιότητα έχει συνδεθεί άμεσα με 

τη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ενώ τα πλεονεκτήματα της 

είναι προφανή, η εφαρμογή των συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας δεν 

παράγει εξίσου καλά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις. (Harrington και 

Williams, 2004) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία που εξετάζει περιπτώσεις εφαρμογής ΔΟΠ και 

στα γραπτά των «γκουρού» της ποιότητας, δίνεται πολλή έμφαση στον κρίσιμο 

ρόλο που διαδραματίζει η ανώτερη διοίκηση και στον τρόπο που ασκεί ηγεσία. Η 

αφοσίωση της ανώτερης διοίκησης στη διαδικασία της ΔΟΠ και η καθοδήγησή 

της σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον όπου η ποιότητα αποτελεί τρόπο ζωής, 

θέτει τα θεμέλια  για την ορθή εφαρμογή της ΔΟΠ στην επιχείρηση. 

 

Ο Deming (1986) υποστηρίζει πως οι ηγέτες μιας επιχείρησης πρέπει να 

αποτελούν τον προπομπό στη διαδικασία αλλαγής νοοτροπίας και τους καλεί να 

συμπεριφέρονται ανάλογα. Η αφοσίωση των ανώτερων στελεχών θεωρείται από 

τον Feigenbaum (1961) ως το μέσο επίτευξης αφοσίωσης σε όλη την επιχείρηση 

ενώ από τον Crosby (1979) και τον Kano (1993) ως ο σημαντικότερος και πιο 

απαραίτητος παράγοντας εφαρμογής της ΔΟΠ. Ο Juran (1993) αποδίδει την 

αριστεία στην ποιότητα στις γιαπωνέζικες επιχειρήσεις στην αφοσίωση των 

ηγετών τους στην ποιότητα (Thiagarajan & Zairi, 1997).  

 

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει γιατί οι απόπειρες εφαρμογής 

ποιότητας απέτυχαν στη Δύση κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Juran 

(1993) εστιάζει στην έλλειψη προσωπικής συμμετοχής της ανώτερης διοίκησης 

στη διοίκηση ποιότητας, και στην μεταβίβαση  αυτής της ευθύνης αποκλειστικά 
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στα μεσαία στελέχη και τα τμήματα ποιότητας. Ο Bertram (1991) συμπληρώνει 

τους γκουρού λέγοντας ότι η ΔΟΠ δεν αποτελεί μια ακόμα στρατηγική απόφαση 

της διοίκησης η οποία πρέπει να εφαρμοστεί από άλλους.  

 

Η συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης περιλαμβάνει διάφορες 

δραστηριότητες, όπως συναντήσεις με τους υπαλλήλους, συναντήσεις με τους 

πελάτες, η αναγνώριση των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων είτε επίσημα, 

είτε ανεπίσημα. Επιπλέον τα ανώτερα στελέχη είναι απαραίτητο να 

εκπαιδεύονται αλλά και να εκπαιδεύουν, να αναπτύσσουν και να επικοινωνούν 

τις αρχές της ποιότητας της επιχείρησης, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σημασία 

του πελάτη, τον προσανατολισμό στη διαδικασία (process orientation), τη συνεχή 

βελτίωση, την ομαδική εργασία, την διοίκηση η οποία θα βασίζεται σε 

πραγματικά γεγονότα (management-by-fact), τον αμοιβαίο σεβασμό και την 

αξιοπρέπεια, και την ατομική αξία και συμβολή των εργαζομένων.  Επιπλέον 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλο το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης κατανοεί 

πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζει στην προσπάθεια ικανοποίησης των 

πελατών. Ακόμα, στα διοικητικά καθήκοντα περιλαμβάνονται η διαμόρφωση της 

επιχειρησιακής φιλοσοφίας με την προώθηση των αρχών της ποιότητας, η 

στρατηγική διοίκησης ποιότητας, η ανάπτυξη και διάδοση των πολιτικών που 

βασίζονται στην ποιότητα, που θέτουν και μετρούν τους στόχους ποιότητας, και 

που κατευθύνουν την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (Thiagarajan & Zairi, 

1997). 

 

Βασικότερο μέλημα της ανώτερης διοίκησης στην διαδικασία εξέλιξης 

της ποιότητας είναι να καταλάβουν πρώτα τα στελέχη της τι πραγματικά σημαίνει 

ΔΟΠ. Πρέπει πρώτα εκείνα να πεισθούν για τα οφέλη της, και να αναγνωρίσουν 

τις θεμελιώδεις αλλαγές που φέρνει στον τρόπο διοίκησης της επιχείρησής τους. 

Είναι πολύ σημαντικό να δείξουν πρώτα εκείνα την απαραίτητη αφοσίωση 

προτού αναμείξουν όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους, καθώς και να έχουν 

ταύτιση απόψεων μεταξύ τους όσον αφορά το τι χρειάζεται να γίνει στην 

επιχείρηση προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ποιότητας που θέτουν. 
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Η ανώτερη διοίκηση πρέπει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο ώστε η 

εφαρμογή του προγράμματος να είναι επιτυχημένη. Σε έρευνά τους οι Ramirez 

and Loney (1993) τονίζουν ότι δεν είναι αρκετό να είναι η ανώτερη διοίκηση 

αφοσιωμένη, αλλά η αφοσίωσή της να είναι πασιφανής (Thiagarajan & Zairi, 

1997). Όταν η ανώτερη διοίκηση είναι ενθαρρυντική και έχει δεσμευτεί για το 

πρόγραμμα, τότε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα ακολουθήσουν (Anand, 1996). 

Οι εργαζόμενοι ταυτίζονται με το σκοπό μόνο μέσα από τη συμπεριφορά και τις 

πράξεις της ανώτερης διοίκησης, και ενδυναμώνουν την αφοσίωσή τους όσο 

βλέπουν ότι αυτές οδηγούν στην επιτυχία.  

 

Από την άλλη μεριά, η αποτυχία της διοίκησης να αναγνωρίσει τη 

σημασία της νοοτροπίας των υπαλλήλων και να ενθαρρύνει μια αλλαγή είναι ο 

πρωταρχικός λόγος για την αποτυχία της διαδικασίας μετάβασης στη διοίκηση 

ολικής ποιότητας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, και με το δεδομένο ότι η ανώτερη 

διοίκηση αναγνωρίζει και τη σημασία της πλήρους κατανόησης, της αφοσίωσης 

και της ενεργούς συμμετοχής των μεσαίων στελεχών στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων ποιότητας που επιθυμεί να εισάγει στην επιχείρηση, πρέπει να 

δούμε ποια πρέπει να είναι η σχέση της ανώτερης με τη μέση διοίκηση της 

επιχείρησης, καθώς και ποιες πρέπει να είναι οι κινήσεις της αναφορικά με τα 

μεσαία στελέχη. 

 

Είναι σημαντικό η ανώτερη διοίκηση να συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος των 

μεσαίων στελεχών πρέπει σαφώς να επαναπροσδιοριστεί εάν επιθυμεί την 

επιτυχία των προγραμμάτων ποιότητας. Οι διευθυντές πρέπει να 

εξουσιοδοτούνται να αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θα κινηθούν μέσα στις περιοχές 

δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που έχουν διαθέσιμους για 

να επιτύχουν τους στόχους τους, καθώς και να ενδυναμώνουν τους υπαλλήλους 

τους. Επιπλέον, επειδή τα μεσαία στελέχη έχουν δει την εξουσία τους να 

μειώνεται και μια ορισμένη στασιμότητα στη σταδιοδρομία τους, πρέπει να είναι 

απολύτως βέβαια ότι οι οργανωσιακοί στόχοι που ακολουθούν, είναι οι 

πραγματικοί στόχοι της επιχείρησης και πως η απόδοσή τους θα αξιολογείται και 

οι αξιολογήσεις τους θα λαμβάνονται υπόψη. Η συρρίκνωση των επιχειρήσεων 
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έχει φέρει επίσης νέες προκλήσεις στις θέσεις των μεσαίων στελεχών. Καθώς 

είναι λιγότεροι σε αριθμό, έχει διευρυνθεί ο ρόλος τους ως ελεγκτές, και έτσι 

είναι πιθανό να χάνουν την εστίασή τους, αλλά και τη δυνατότητα να αποκριθούν 

στις απαιτήσεις του σημερινού περίπλοκου και δυναμικού οργανωσιακού 

περιβάλλοντος (Pinsonnealut και Kraemer, 1993).  

 

Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να αναγνωρίζει ότι τα μεσαία στελέχη 

μπορούν να ενεργούν ως σημαντικοί σταθεροποιητές επειδή διαθέτουν τόσο την 

εμπειρία όσο και την κατανόηση να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια αλλαγής, 

αλλά και να ενσωματώσουν τις βελτιώσεις στη δομή της επιχείρησης. Πολλά 

μεσαία στελέχη θεωρούν ότι υστερούν σε γενικότερες διοικητικές δεξιότητες σε 

αντιδιαστολή με τις τεχνικές δεξιότητες. Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να 

παρέχουν, πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής που εισάγεται σε μια 

επιχείρηση, τη σχετική εκπαίδευση για τα μεσαία στελέχη, έτσι ώστε να τους 

εξοπλίσει με τις απαιτούμενες δεξιότητες που απαιτούνται στη νέα δομή. Τα 

μεσαία στελέχη έχουν πολλή εμπειρία σε πρακτικά θέματα, εμπειρία η οποία θα 

πρέπει να μοιράζεται κατά τη διάρκεια εφαρμογής οποιουδήποτε νέου 

προγράμματος  ποιότητας. Μπορούν να λύνουν προβλήματα, να επικοινωνούν 

προς όλες τις κατευθύνσεις και να επηρεάζουν τα στελέχη όλων των βαθμίδων. 

Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να αναγνωρίζουν αυτήν την συμβολή μέσα στην 

επιχείρηση και πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι 

τόσο οι απόψεις των μεσαίων στελεχών, όσο  και η γνώση τους εκτιμάται, και 

παράλληλα να τους πείθουν ότι η διαδικασία εφαρμογής εξαρτάται από τη 

συνεργασία και την αφοσίωσή τους. Ο σαφής καθορισμός της θέσης τους μέσα 

στην επιχείρηση, και η σημασία της συμβολής τους στο πρόγραμμα, δημιουργεί 

αίσθηση ασφάλειας στα μεσαία στελέχη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

αλλαγής.  

 

Τέλος, είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η ανώτερη διοίκηση πρέπει 

να δίνει το παράδειγμα. Οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα εισάγεται σε μια επιχείρηση 

πρέπει να έχει την ξεκινά από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα δείχνει 

έμπρακτα την αφοσίωσή του στη νέα φιλοσοφία. Ο βαθμός διαφάνειας και 
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υποστήριξης που επιδεικνύει η ανώτερη διοίκηση στην εφαρμογή ενός συνολικού  

προγράμματος ποιότητας είναι κρίσιμος για την επιτυχία της εφαρμογής του. 

Μόνο όταν τα μεσαία στελέχη παρατηρούν τη συνοχή των ενεργειών των 

ανώτερων στελεχών, θα δεσμευτούν  για το μέλλον της διαδικασίας. (Harrington 

και Williams, 2004) 
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2.5. Πώς ενθαρρύνονται τα μεσαία στελέχη 
 

Αν ανακεφαλαιώσουμε τα όσα είδαμε μέχρι στιγμής, θα παρατηρήσουμε 

τα εξής:  

 

⇒ Η βελτίωση της ποιότητας παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις 

⇒ Τα μεσαία στελέχη αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων που αφορούν τη βελτίωση της 

ποιότητας 

⇒ Τα μεσαία στελέχη μπορεί να προβάλουν αντίσταση στη συμμετοχή 

τους σε αυτά τα προγράμματα όταν δεν κατανοούν τη σημασία τους ή 

δε βλέπουν κάποιο προσωπικό όφελος μέσα σε αυτά 

 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αναζητήσουμε τους τρόπους οι οποίοι, όχι 

μόνο θα καθησυχάσουν τα μεσαία στελέχη όσον αφορά τη θέση τους μέσα στην 

επιχείρηση, αλλά θα τα ενθαρρύνουν ώστε να παίξουν το σημαντικό ρόλο που 

πρέπει, ώστε η βελτίωση της ποιότητας να αποτελεί πραγματικότητα για την 

επιχείρηση της οποίας αποτελούν κομμάτι. Στη διεθνή βιβλιογραφία- 

αρθρογραφία αναφέρονται ορισμένες στρατηγικές που στοχεύουν σ’ αυτή την 

κατεύθυνση, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν χονδρικά σε τρεις τομείς 

και αφορούν στην αλλαγή του ύφους της ανώτερης διοίκησης από αυταρχικό σε 

συμμετοχικό, καθώς και στην εκπαίδευση- κατάρτιση- ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων των στελεχών, και φυσικά στην ανάπτυξη και καθιέρωση 

ενός προγράμματος αναγνώρισης και ανταμοιβής.  

 
 

Άμεση προσέγγιση- συμμετοχή στο σχεδιασμό 
 

Η προσέγγιση προς τα μεσαία στελέχη από την ανώτερη διοίκηση πρέπει 

καταρχήν να είναι άμεση ώστε να γίνεται αντιληπτή η σημασία της συμμετοχής 

τους, και φυσικά να επιτυγχάνεται ευκολότερα η αφοσίωσή τους. Η ενεργός 

συμμετοχή των μεσαίων στελεχών σε όλα τα στάδια ενός προγράμματος 

ποιότητας, ξεκινώντας φυσικά από το σχεδιασμό του, είναι ουσιαστική για την 
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επιτυχία του. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας τα μεσαία στελέχη να λαμβάνουν 

όλη την πληροφόρηση που αφορά το πρόγραμμα, ώστε να νιώθουν πραγματικά 

μέρος αυτού του προγράμματος. 

 

Κατάρτιση- εκπαίδευση 

 

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να πετύχει η ΔΟΠ, 

ολόκληρο το εργατικό δυναμικό (και φυσικά τα μεσαία στελέχη) πρέπει να 

αποκτήσει νέα γνώση, νέες δεξιότητες και δυνατότητες. Για να πραγματοποιηθεί 

αυτό, πρέπει να προγραμματιστούν και να παρασχεθούν κατάρτιση και 

εκπαίδευση βασισμένες στην ολική ποιότητα. Ο  Oakland (1993) στους 

Thiagarajan & Zairi (1997), τονίζει ότι η στρατηγική κατάρτισης πρέπει να 

εφαρμοσθεί νωρίς και παράλληλα με άλλες στρατηγικές μέσα στην πολιτική 

ΔΟΠ. Συνεχίζει λέγοντας ότι η κατάρτιση είναι ο μόνος και σημαντικότερος 

παράγοντας στη βελτίωση της ποιότητας, εφόσον είναι εξασφαλισμένη η 

απαραίτητη αφοσίωση σε αυτήν.  

 

Η σημασία της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ακούγεται επίσης από 

άλλους γκουρού της ποιότητας. Ο Ishikawa (1985) λέει ότι «η ποιότητα αρχίζει 

και τελειώνει με την κατάρτιση». Οι Crosby (1986), Juran (1974) και Feigenbaum 

(1961) επίσης υπογράμμισαν την ανάγκη για εκπαίδευση και προγράμματα 

συνειδητοποίησης της ποιότητας για όλο το φάσμα της επιχείρησης.  

 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μεσαίων στελεχών πρέπει να στοχεύει 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες βελτίωσης 

της ποιότητας, αλλά και των ηγετικών τους ικανοτήτων. 

 

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων βελτίωσης ποιότητας 

  

Όλες οι εργασίες είναι διαδικασίες. Η επιτυχία κατορθώνεται όταν μια 

διαδικασία γίνεται κατανοητή πλήρως και πραγματοποιείται σωστά. Η επίλυση 

προβλημάτων είναι κι αυτή μια διαδικασία. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα 

 34



επιτυγχάνονται μόνο αν γίνει κατανοητή πλήρως αυτή η διαδικασία και ασκείται 

σε συνεχή βάση. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσεται μέσω 

πρακτικών μαθημάτων πάνω σε πραγματικά προβλήματα. Αυτό πραγματοποιείται 

μέσα από ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα που διαρκούν περίπου 6-8 μήνες.  

 

Συνήθως, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για  περίπου 3 ημέρες και έπειτα 

τους ορίζονται οι αποστολές που πρέπει να φέρουν σε πέρας και αφήνονται 

ελεύθεροι να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μόνοι. Συχνά οι στόχοι 

ορίζονται ακόμη και χωρίς κατάρτιση. Σύμφωνα με τον Anand (1996) όμως, η 

κατάρτιση πρέπει να συνεχίζεται έως ότου ολοκληρωθεί, τεκμηριωθεί και 

παρουσιαστεί σε ένα σεμινάριο προσωπικού η αποστολή που έχει ανατεθεί στον 

εργαζόμενο.  

 

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων 

 

Η ΔΟΠ είναι ένα ζήτημα ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Τα μεσαία στελέχη 

γίνονται ηγέτες των ενδυναμωμένων υπαλλήλων, βοηθοί του νέου συστήματος 

διοίκησης, και καθοδηγητές των νέων μεθόδων. Μόνο με έναν ιδιαίτερο βαθμό 

κατάρτισης και εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν αυτό το νέο ρόλο. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν σημαντική ποσότητα πόρων για να 

προετοιμάσουν τα στελέχη τους ώστε να είναι διαφορετικοί τύποι ηγετών. Με 

βάση μια έρευνα που έγινε σε στελέχη επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

βγαίνει το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική κατάρτιση των στελεχών μπορεί να 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ.  

Με την αποδοχή της ευθύνης και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας από τα μεσαία στελέχη, αυτά θεωρούνται αυτόματα ορατοί 

υποστηρικτές, αλλά επωφελούνται και τα ίδια από «τους εκπαιδευόμενούς τους». 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, καθώς οι 

εργαζόμενοι, βλέποντας ότι η διοίκηση δεσμεύεται, θα είναι επίσης προθυμότεροι 

να αναμιχθούν. Στην πορεία, τα στελέχη αναπτύσσουν αυτοπειθαρχία και 

εξασκούνται στην προώθηση των αρχών της ΔΟΠ μέσα στην επιχείρηση 

(Thiagarajan & Zairi, 1997). 
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Ανταμοιβή- αναγνώριση 
 
Όλα τα επίπεδα διοίκησης πρέπει να ανταμείβονται όταν εφαρμόζουν τις 

ανώτερες διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας, πόσο 

μάλλον τα στελέχη εκείνα που είναι υπεύθυνα για την ορθή εφαρμογή τους. 

Πολλά προγράμματα βελτίωσης ποιότητας δεν προβλέπουν την ύπαρξη ενός 

συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής, ή έστω, ακόμη κι αν υπάρχει κάτι 

τέτοιο, τα κριτήρια που χρησιμοποιούν δεν είναι πάντα επιστημονικά. Είναι πολύ 

βασικό σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης της 

προόδου που σημειώνεται, καθώς επίσης και ένα σύστημα αναγνώρισης και 

ανταμοιβής, το οποίο θα δίνει το κίνητρο στους εργαζόμενους να συμβάλλουν 

στην επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας. 

(Anand, 1996) 

 

Συνάγοντας ένα συμπέρασμα βασισμένο στις άριστες πρακτικές των 

ηγετών στην ποιότητα στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, οι Johnston και 

Daniel (1991) αναφέρουν τις ανταμοιβές και την αναγνώριση ως ένα παράγοντα 

διευκόλυνσης που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των υπαλλήλων και τη 

συμμετοχή τους και, με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στο δρόμο της επιχείρησης 

προς την ποιότητα. Μια μελέτη που εστίασε σε 86 σημαντικές εταιρίες 

διαπίστωσε ότι οι καλύτερες μονάδες πρακτικής μέσα σε αυτές τις οργανώσεις 

χρησιμοποίησαν τις ανταμοιβές ως κίνητρα για να προωθήσουν την εξάπλωση 

της ΔΟΠ (Quality Progress,1994). Σύμφωνα με τον  Easton (1993), η τακτική της 

ύπαρξης ενός σχεδίου αναγνώρισης υπαλλήλων για την ποιότητα, είναι 

διαδεδομένη μεταξύ των υποψηφίων των βραβείων Baldrige (Thiagarajan & 

Zairi, 1997).  

 

Ο Crosby (1989) θεωρεί την αναγνώριση ως ένα από τα σημαντικότερα 

βήματα της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας. Πολλοί άλλοι συγγραφείς 

μιλούν επίσης για την αναγνώριση και τις ανταμοιβές ως αναπόσπαστο μέρος 
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μιας καθορισμένης με σαφήνεια διαδικασίας ποιότητας. (Thiagarajan & Zairi, 

1997) 

Ο Anand (1996), συνοψίζει όλα τα παραπάνω σε ένα πρότυπο 

προσέγγισης της ανώτερης διοίκησης προς τα στελέχη της από κάτω προς τα 

επάνω (bottom-up approach), το οποίο αποτελείται από τα εξής:  

 

1. Ένα ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

συνείδησης και των δεξιοτήτων στις διαδικασίες επίλυσης 

προβλήματος.  

 

2. Τη συμμετοχή των μεσαίων στελεχών στον προσδιορισμό των 

προβλημάτων, στο σχηματισμό ομάδων, στον έλεγχο των αποδόσεων 

και στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αλλά και των διαδικασιών .  

 

3. Πρακτική μιας διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων.  

 

4. Επιθεώρηση της ανώτερης διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

5. Αναγνώριση και ανταμοιβή των προσπαθειών στη βελτίωση της 

εργασίας, ως κίνητρο.  

 

 

Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν ούτως ή άλλως το κατάλληλο πλαίσιο για 

τη βελτίωση της ποιότητας σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Κατά συνέπεια, με την 

εφαρμογή τους η δραστηριοποίηση των μεσαίων στελεχών (και των εργαζομένων 

γενικότερα) θα αποτελεί έναν ευκολότερο στόχο.  
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3. Η Έρευνα 

 

 
3.1. Εισαγωγή 
  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, για το σκοπό 

της θεωρήθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί και μία έρευνα βασισμένη σε 

πρωτογενή στοιχεία, με σκοπό να συμπληρώσει τη μελέτη της βιβλιογραφίας, και 

να εξετάσει την ελληνική πραγματικότητα σχετικά τόσο με τη σημασία που 

δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, αλλά και την 

ανάμειξη των μεσαίων στελεχών και το ρόλο τους σ’ αυτήν.  

 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθυνθήκαμε δεν είναι τυχαίες. Πρόκειται 

για επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν αναγνωρισμένα σε προγράμματα 

ποιότητας, και συγκεκριμένα επιχειρήσεις οι οποίες, ανεξάρτητα από το μέγεθός 

τους έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία βράβευσης του  ευρωπαϊκού οργανισμού 

EFQΜ.  

Ο EFQΜ είναι ένας μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος 

έχει ως σκοπό την προώθηση της αριστείας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ως 

μέσο ανάπτυξης του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος στην αγορά μέσα 

στην οποία δραστηριοποιούνται. Ιδρύθηκε το 1980 από CEO’s διακεκριμένων 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς των 

επιχειρήσεων που πιστεύουν στην ολική ποιότητα και στοχεύουν στην αριστεία. 

Ο οργανισμός απονέμει κάθε χρόνο τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας (EQA), 

αναγνωρίζει όμως και τις επιχειρήσεις εκείνες που στην προσπάθειά τους να 

φτάσουν στην αριστεία, δείχνουν την αφοσίωσή τους σ’ αυτήν (EFQM Levels of 

Excellence).  

 

 38



Δυστυχώς, από όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες απευθυνθήκαμε, μόνο έξι 

απάντησαν στο ερωτηματολόγια της έρευνας, επομένως το δείγμα μας είναι πολύ 

περιορισμένο. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα και έτσι θα προχωρήσουμε απλώς στην ανάλυση των 

απαντήσεων, οι οποίες δείχνουν, όπως θα δούμε μία τάση, καθώς στα 

περισσότερα ερωτήματα συγκλίνουν, σε κάθε περίπτωση όμως διατηρούμε την 

επιφύλαξη του μικρού μεγέθους του δείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39



3.2. Το δείγμα 

 

 
Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2005. Στο 

διάστημα αυτό αποστάλθηκαν ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια απευθυνόμενα σε 

μεσαία στελέχη των επιχειρήσεων.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ονόματα των επιχειρήσεων οι 

οποίες συμμετέχουν στην έρευνα, ο τομέας δραστηριότητάς τους, καθώς και το 

επίπεδο αριστείας για το οποίο αναγνωρίστηκαν από τον  EFQΜ και η 

χρονολογία που το επέτυχαν. 

 

Πίνακας 1. Το δείγμα 

Α/Α Επωνυμία Τομέας 
Δραστηριοποίησης

Level of 
Excellence 

Χρονολογία 

1. COCOMAT Κατασκευή 
στρωμάτων 

Winner 2003 

2. ATHENS AIRPORT Αεροδρόμιο Committed to 
excellence 

2005 

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τράπεζα Committed to 
excellence 

2005 

4. ΑΤΤΙΚΙ Παραγωγή 
τροφίμων 

Committed to 
excellence 

2004 

5. ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Παραγωγή 
τροφίμων 

Committed to 
excellence 

2002 

6. VIANEX Φαρμακευτικά 
προϊόντα 

Committed to 
excellence 

2003 

 

 

 

Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων του δείγματος, 

παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες είναι σε ποσοστό 67% άνδρες (4), και 33% 

γυναίκες (2). Εκείνο που έχει κάποια σημασία είναι η ηλικιακή κατανομή του 

δείγματος. Όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί, κανένας συμμετέχων 

στην έρευνα δεν έχει ηλικία μεγαλύτερη των πενήντα ετών. Αυτό μπορεί να έχει 

σημασία στο σκοπό της έρευνάς μας καθώς η ηλικία μπορεί να είναι ένας 
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σημαντικός παράγοντας στη  νοοτροπία που αναπτύσσει ένας εργαζόμενος, και 

κυρίως στο να δέχεται αλλαγές στον τρόπο εργασίας του. 

 

Γράφημα 1. Ηλικιακή κατανομή 

50-59
0%

60 και άνω
0%

30-39
50%

20-29
17%40-49

33%

20-29

30-39

40-49

50-59

60 και άνω

 
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων, στην 

πλειοψηφία τους είναι πτυχιούχοι ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης (δύο 

πτυχιούχοι ΑΕΙ, δύο πτυχιούχοι ΤΕΙ), ενώ ένας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου. Παρατηρώντας τα έτη προϋπηρεσίας τους βλέπουμε ότι κανένας δεν 

βρίσκεται πάνω από δέκα χρόνια στον τομέα ευθύνης που εργάζεται, και πάνω 

από δεκαπέντε χρόνια στην ίδια επιχείρηση . 

 

Όσον αφορά τα στοιχεία των επιχειρήσεων του δείγματος, όπως 

συμπεραίνουμε και από τον πίνακα 1, τέσσερις από αυτές δραστηριοποιούνται 

στον τομέα παραγωγής προϊόντων και δύο απασχολούνται με την παροχή 

υπηρεσιών. Εκεί που παρατηρείται μεγάλη διασπορά των απαντήσεων είναι στις 

δύο ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός 

εργαζομένων) και τα έτη που ασκεί δραστηριότητα. Τα γρααφήματα 2 και 3 

δείχνουν αυτή την παρατήρηση. 
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Γράφημα 2. Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση 
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Γράφημα 3. Έτη που η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα 
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Από τα στοιχεία αυτά μπορεί να εξαχθεί ένα συμπέρασμα, που μπορεί να 

μην αφορά άμεσα την έρευνά μας, δείχνει όμως κάτι σημαντικό για τη σημασία 

της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Δεδομένης της φύσης του δείγματός μας, όπως 

αυτή εξηγήθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα 

μπορεί να αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους ή ηλικίας. 
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3.3. Η σημασία της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση 
 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων- συμμετεχόντων στην έρευνα έχει τμήμα 

διασφάλισης ή ελέγχου ποιότητας (πέντε από τις έξι). Το τμήμα αυτό απασχολεί 

κατά περίπτωση από 2 ως 15 εργαζομένους, αριθμός που μπορούμε να πούμε ότι 

βρίσκεται σε αναλογία με το συνολικό αριθμό εργαζομένων της κάθε 

επιχείρησης. Περισσότερη σημασία έχει όμως να δούμε ποιες είναι οι κύριες 

δραστηριότητες του τμήματος αυτού. Στις συνολικά πέντε επιχειρήσεις του 

δείγματός μας που έχουν τμήμα ποιότητας, οι δραστηριότητες που αναφέρονται 

κατά κύριο λόγο είναι αυτές του ποιοτικού ελέγχου των τελικών προϊόντων και η 

εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης, τα οποία 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτό των προτύπων της διασφάλισης της 

ποιότητας κατά ISO. Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης στη συνεργασία του 

συγκεκριμένου τμήματος με το τμήμα παραγωγής, όχι όμως και με κανένα άλλο 

τμήμα. Με δεδομένο και πάλι όμως το μικρό μέγεθος του δείγματός μας δεν 

είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ότι αυτό δε συμβαίνει.  

 

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης με τη 

μορφή διαλειτουργικών ομάδων, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Στις μισές 

επιχειρήσεις του δείγματος αυτές υπάρχουν, ενώ στις άλλες μισές όχι. Και στις 

τρεις περιπτώσεις όμως όπου λειτουργούν αυτές οι ομάδες, οι ερωτηθέντες 

θεωρούν ότι αυτές έχουν βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης τους με 

πολλούς τρόπους. Αυτοί αναφέρονται κυρίως στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

των τμημάτων αλλά και στην ευκολότερη επίτευξη των στόχων, τόσο της 

επιχείρησης συνολικά, αλλά και του κάθε τμήματος ξεχωριστά. 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας ενθάρρυνσης των μεσαίων στελεχών αλλά 

και όλων των εργαζομένων γενικότερα που αναλύθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

της παρούσας εργασίας είναι αυτός της εκπαίδευσης των εργαζομένων. Στην 

έρευνά μας φαίνεται το γεγονός ότι παρά το περιορισμένο μέγεθος του δείγματός 

μας, υπάρχει μια γενικότερη τάση η επιχειρήσεις να δίνουν μεγάλη σημασία σ’ 

αυτόν τον τομέα. Και οι έξι επιχειρήσεις απάντησαν ότι τα στελέχη τους 
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εκπαιδεύονται (με οποιαδήποτε μορφή) στην προσπάθεια να βελτιωθεί  απόδοσή 

τους. Από αυτές η πλειοψηφία (πέντε από τις έξι) θεωρούν ότι η εκπαίδευση αυτή 

έχει βελτιώσει τη συνολική απόδοση της επιχείρησης, αλλά και τη δική τους, 

αφού οδηγεί σε αλλαγή νοοτροπίας και βελτίωση τεχνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. 

 

Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στο ερώτημα για το αν η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι αποτελεσματική μορφή διοίκησης για την 

επιχείρηση, γιατί δίνει έμφαση στις ανάγκες των πελατών- εξωτερικών και 

εσωτερικών, αλλά οδηγεί την επιχείρηση και σε διακρίσεις, κάτι που θεωρούν ότι 

συμβάλει στη βελτίωση του «ονόματος» της επιχείρησης στην αγορά. Εκτός 

όμως από αυτό, σε ποσοστό 50% θεωρούν ότι συμβάλει ουσιαστικά στη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και συνεπώς της απόδοσής τους. 
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3.4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ρόλος των Μεσαίων 

Στελεχών 
 

 

Πέντε από τα έξι μεσαία στελέχη που απάντησαν στην έρευνα πιστεύουν 

ότι η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας επηρεάζει θετικά τη θέση τους μέσα 

στην επιχείρηση και μόνο ένα στέλεχος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν αλλάζει τη 

φύση της δουλειάς του. Όλοι οι ερωτηθέντες όμως συμφωνούν ότι δεν κινδυνεύει 

η θέση τους μέσα στην επιχείρηση, κάτι που συμφωνεί και με παλαιότερη έρευνα 

που έχει δείξει ότι τα μεσαία στελέχη που εργαζόταν σε περιβάλλον Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας αισθάνονταν μεγαλύτερη ασφάλεια για τη θέση τους από ποτέ, 

σε αντίθεση με επιχειρήσεις που δεν έχουν μπει ακόμα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

ή βρίσκονται ακόμα σε πρώιμα στάδια (Βούζας, 1996).  

 

Οι συγκεκριμένες απαντήσεις βέβαια δείχνουν να μη συμφωνούν με την 

πλειοψηφία των συγγραφέων που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιες από αυτές τις 

μελέτες πραγματοποιήθηκαν αρκετά παλιότερα (τα δεδομένα στο διεθνές 

επιχειρησιακό περιβάλλον άλλωστε, αλλάζουν διαρκώς και με πολύ γοργούς 

ρυθμούς). Επιπλέον, όπως είδαμε και στην παρουσίαση του δείγματός μας, τα 

στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν μικρή ηλικία και υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης, κάτι που μπορεί να αυξάνει το βαθμό προσαρμοστικότητάς τους.  

 

Επιπλέον, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι με την εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας οι ευθύνες τους έχουν αυξηθεί, κάτι που συναντάμε 

επίσης στην παραπάνω έρευνα (Βούζας, 1996).  

 

Ίσως η τελευταία ερώτηση της έρευνάς μας να είναι και η πιο σημαντική. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της εργασίας είδαμε ότι στη διεθνή 

αρθρογραφία θεωρείται πολύ σημαντική η συμμετοχή των μεσαίων στελεχών σε 

όλα τα στάδια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κυρίως ως μέσο ενθάρρυνσης 
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τους. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή τους στο 

σχεδιασμό της στρατηγικής και των προγραμμάτων ποιότητας σε συνεργασία με 

την ανώτερη διοίκηση, και στο γεγονός ότι δεν πρέπει απλώς να τους ανατίθενται 

οι εργασίες που αναλογούν στον τομέα ευθύνης τους. Στο ερώτημα όμως «εσείς 

με ποιους τρόπους συμμετέχετε στην εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας;», 

οι μισοί ερωτηθέντες απάντησαν ότι είναι υπεύθυνοι  για το σχεδιασμό της 

στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα ευθύνης τους και μόνο, για 

την ορθή εφαρμογή της και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της, και οι άλλοι 

μισοί ότι απλώς εφαρμόζουν τη στρατηγική που τους υπαγορεύεται από την 

ανώτερη διοίκηση στον τομέα ευθύνης τους και ελέγχουν τα αποτελέσματά της. 

Κανένας δεν απάντησε ότι συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής που 

πρέπει να ακολουθηθεί συνολικά στην επιχείρηση όσον αφορά την ποιότητα. 

Αυτό ίσως να είναι και το ζητούμενο σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

εφαρμόζουν σωστά τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, αν και θα πρέπει 

να επαναλάβουμε ότι το δείγμα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
 
1η Ενότητα: Προσωπικά στοιχεία 
 

1. Φύλο 
 
Α) άνδρας 
 
Β) γυναίκα 

 
 
2. Ηλικία 

 
Α) 20-29  Β) 30-39  Γ) 40-49 
 
Δ) 50-59  Ε) 60 και άνω 
 
 

3. Εκπαίδευση (επιλέξτε το ανώτερο) 
 

Α) Απόφοιτος Λυκείου 

Β) Πτυχιούχος ΤΕΙ 

Γ) Πτυχιούχος ΑΕΙ (εσωτερικού ή εξωτερικού) 

Δ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (εσωτερικού ή εξωτερικού) 

Ε) Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (εσωτερικού ή εξωτερικού) 

 
 

4. Έτη προϋπηρεσίας στον τομέα  ευθύνης 

Α) 0-5  Β) 6-10  Γ) 11-15 

Δ) 16-20  Ε) 21 και άνω 

 
 

5. Έτη προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζεστε τώρα 
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Α) 0-5  Β) 6-10  Γ) 11-15 

Δ) 16-20  Ε) 21 και άνω 

 

2η Ενότητα: Στοιχεία της επιχείρησης 

 

6. Σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση που εργάζεστε; 

Α) Παραγωγή προϊόντων (παρακαλώ διευκρινίστε) 

____________________________________________________________

___ 

Β) Παροχή υπηρεσιών (παρακαλώ διευκρινίστε) 

 

 

7. Πόσους εργαζόμενους απασχολεί συνολικά η επιχείρηση; 

Α) 0-50  Β) 51-100  Γ) 101-500 

Δ) 501-1000 Ε) 1001-5000 ΣΤ) 5000 και άνω 

 

8. Έτη που η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα 

Α) 0-5  Β) 6-10  Γ) 11-20 

Δ) 21-35  Ε) 36-50  ΣΤ) 51 και άνω 

 

3η Ενότητα: Οργάνωση της επιχείρησης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

9. Η επιχείρηση έχει τμήμα διασφάλισης ή ελέγχου ποιότητας; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

 (αν η απάντησή σας είναι Β ή Γ, πηγαίνετε στην ερώτηση 12) 

 

10. Πόσα άτομα απασχολεί το τμήμα διασφάλισης ή ελέγχου ποιότητας; 

____________________ 

 

11. Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος διασφάλισης ή 

ελέγχου ποιότητας; 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ 

 

12. Στην επιχείρηση λειτουργούν ομάδες με τη συμμετοχή εργαζομένων από 

διαφορετικά τμήματα με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

 (αν η απάντησή σας είναι Β ή Γ, πηγαίνετε στην ερώτηση 14) 

 

13. Η λειτουργία τέτοιων ομάδων έχει βελτιώσει την απόδοση της 

επιχείρησης; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

14. Η επιχείρηση προσφέρει στους εργαζόμενους οποιασδήποτε μορφής 

εκπαίδευση, η οποία σκοπεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων τους; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

(αν η απάντησή σας είναι Β ή Γ, πηγαίνετε στην ερώτηση 17) 

 

15. Η εκπαίδευση αυτή των εργαζομένων έχει βελτιώσει την απόδοση της 

επιχείρησης; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_________ 

 

16. Η εκπαίδευση αυτή των εργαζομένων έχει βελτιώσει τη δική σας 

απόδοση;  

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

17. Πιστεύετε ότι η ανώτερη διοίκηση της επιχείρησης ενδιαφέρεται και 

προωθεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων;  

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

 

18. Θεωρείτε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι αποτελεσματική μορφή 

διοίκησης για την επιχείρηση; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Παρακαλώ εξηγήστε αναλυτικά: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

 

19. Θεωρείτε ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά 

Α) Στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών 

Β) Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και 

συνεπώς της απόδοσής τους 

Γ) Στη βελτίωση του «ονόματος» της επιχείρησης στην αγορά 

Δ) Σε όλα τα παραπάνω 
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Ε) Σε τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

 

4η Ενότητα: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ρόλος των Μεσαίων Στελεχών 

 

20. Πιστεύετε ότι η εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας επηρεάζει τη θέση 

σας 

Α)  θετικά  Β) αρνητικά Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Παρακαλώ εξηγήστε αναλυτικά: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

(αν η απάντησή σας είναι Α ή Γ, πηγαίνετε στην ερώτηση 22) 

 

21. Πιστεύετε ότι με την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας κινδυνεύει η 

θέση σας στην επιχείρηση; 

Α) ναι  Β) όχι  Γ) δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 

Παρακαλώ εξηγήστε αναλυτικά: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

22. Με την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας οι ευθύνες σας 

Α) έχουν αυξηθεί  Β) έχουν μειωθεί     

Γ) κανένα από τα παραπάνω 

Παρακαλώ εξηγήστε αναλυτικά: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________ 

 

 

23. Εσείς με ποιους τρόπους συμμετέχετε στην εφαρμογή των προγραμμάτων 

ποιότητας; 

Α) Συμμετέχω στο σχεδιασμό της στρατηγικής που πρέπει να 

ακολουθηθεί συνολικά στην επιχείρηση 

Β) Είμαι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της στρατηγικής που πρέπει να 

ακολουθηθεί στον τομέα ευθύνης μου και μόνο, για την ορθή εφαρμογή 

της και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της 

Γ) Εφαρμόζω τη στρατηγική που μου υπαγορεύεται από την ανώτερη 

διοίκηση στον τομέα ευθύνης μου και ελέγχω τα αποτελέσματά της 
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