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Περίληψη (abstract) 

Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τη σύνδεση των αρχών της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας µε την Εκπαίδευση σε µία επιχείρηση, καθώς και τη συµβολή της 

εκπαίδευσης στη βελτίωση της ποιότητας αυτής. Σκοπός της έρευνας είναι η 

διερεύνηση των πρακτικών και των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

εργαζοµένων σε τρεις εταιρείες εµπορίας δοµικών µηχανηµάτων στο νοµό 

Θεσσαλονίκης και ο βαθµός βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών τους µέσα από 

αυτά. Επίσης η δηµιουργία προτάσεων για αποτελεσµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

που θα έχουν ως στόχο τόσο την αύξηση των πωλήσεων, όσο και την ικανοποίηση του 

πελάτη. Αποτέλεσµα της έρευνας είναι η διαπίστωση της συσχέτισης µεταξύ της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Εκπαίδευσης, καθώς και της συµβολής και των 

δύο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  
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Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις και γενικά οι κάθε είδους οργανισµοί στελεχώνονται και 

διοικούνται από ανθρώπους. Κανένας από εµάς δεν µπορεί να φανταστεί επιχείρηση 

χωρίς ανθρώπινο δυναµικό. Οι εργαζόµενοι αποτελούν τον πιο καθοριστικό και βασικό 

συντελεστή παραγωγής (Case and Cleiner,1993; Hatch and Dyer, 2004) για να 

λειτουργήσει και να επιτύχει τους στόχους της µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός. Τόσο 

η επιτυχία, όσο και η αποτυχία των µεγάλων επιχειρήσεων οφείλονται στο ανθρώπινο 

δυναµικό. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που ξέρουν και µπορούν να συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων µιας επιχείρησης (Aghazadeh, 2003) ή απλά να την οδηγήσουν 

στην αποτυχία. Τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι, είτε αυτοί διοικούν είτε απλά 

εκτελούν. Τα µηχανήµατα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι εγκαταστάσεις και γενικά 

οι υπόλοιποι συντελεστές παραγωγής, ούτε σκέπτονται, ούτε µαθαίνουν, ούτε 

προσπαθούν, ούτε βέβαια θέτουν στόχους και αποφασίζουν για το τι, πόσο και πώς θα 

πράξουν. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που παρακινούνται να λειτουργούν συλλογικά, αυτοί 

που έχουν προσδοκίες αλλά και ανάγκες να ικανοποιήσουν και τέλος αυτοί που ζητούν 

ανταµοιβές για τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες (Aghazadeh, 2003; Case and 

Cleiner, 1993). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού στο 

περιβάλλον µιας επιχείρησης ή οργανισµού είναι ένα έργο δύσκολο, πολύπλοκο, το 

οποίο απαιτεί γνώσεις, εµπειρία και επιδέξιους χειρισµούς από αυτούς που είναι 

υπεύθυνοι για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (Aghazadeh, 2003; Martell 

and Carroll, 1995). Οι άνθρωποι είναι αυτοί που αποτελούν το µέλλον των 

επιχειρήσεων και αυτοί που µπορούν να κάνουν πραγµατικότητα το όραµα της κάθε 

επιχείρησης. Για πρώτη φορά γίνεται µία έρευνα στον κλάδο των εταιρειών εµπορίας 

δοµικών µηχανηµάτων σχετικά µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και τα αποτελέσµατα της θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις που επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας τους.  

Η δοµή της ερευνητικής εργασίας αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει τη θεωρητική τεκµηρίωση του θέµατος. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται οι βασικές αρχές σχετικά µε την έννοια της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των εργαζοµένων, στο δεύτερο κεφάλαιο οι βασικές αρχές και πρακτικές της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, στο τρίτο κεφάλαιο η σχέση µεταξύ της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και της Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και στο τέταρτο κεφάλαιο 



 
 

2 

γίνεται σύντοµη αναφορά στον κλάδο των εταιρειών εµπορίας δοµικών µηχανηµάτων. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως για την ενίσχυση των θέσεων της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας διεξήχθη έρευνα σε τρεις επιχειρήσεις του κλάδου.  

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το δείγµα 

και ο τρόπος επεξεργασίας των αποτελεσµάτων και στο τρίτο µέρος αναλύονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και 

οι προτάσεις για τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και τη διατήρηση των 

καλών πρακτικών και αποτελεσµάτων στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τις 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

1.1 Η ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού στον 21ο αιώνα 

Στο διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον, όπου η διείσδυση της 

τεχνολογίας στις λειτουργίες µιας επιχείρησης έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα 

ευχρηστίας και λειτουργικότητας και τείνει να καταστεί ανάγκη για όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και µεγέθους, τα στελέχη του τµήµατος Ανθρωπίνων 

Πόρων χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να βοηθηθούν στο έργο τους 

(Ulrich,1998). Ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης HR (Human Resources 

Management) µεταξύ άλλων πρέπει να προσφέρει: 

• Άµεση, εύκολη και ακριβή πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναµικό (Thomas, 

1996) σε πραγµατικό χρόνο, µε δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας. 

• Υποστήριξη ευέλικτων µορφών απασχόλησης (Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010) 

και παροχή της πληροφορίας σε κάθε συσκευή, ακόµα και σε φορητές, καθώς 

πλέον η εργασία δεν πραγµατοποιείται µόνο εντός των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης ή του οργανισµού. 

• Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις αποφάσεις των στελεχών που αφορούν 

σε εργασιακά θέµατα (Ulrich, 1998). Τέτοια θέµατα σχετίζονται µε προβλέψεις 

αποχωρήσεων, διατήρηση στελεχών, σύσφιξη σχέσεων µε τα στελέχη, κτλ. 

Βέβαια σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και τις κλασικές 

λειτουργίες ενός συστήµατος Ανθρωπίνων Πόρων, όπως για παράδειγµα έλεγχος 

προσέλευσης εργαζοµένων, έλεγχος απόδοσης εργαζοµένων, έλεγχος αιτηµάτων, 

διαχείριση εξόδων κτλ, τα οποία όµως δεν είναι πλέον από µόνα τους αρκετά για να 

χαρακτηρίσουν ένα τέτοιο σύστηµα ως σύγχρονο, µε βάση τις σηµερινές απαιτήσεις. 

 

1.2 Πολιτική Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσµο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, η 

πρωτοβουλία µιας επιχείρησης να αποδεχθεί και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, 

καθορίζει τη µελλοντική επιτυχία της (Ozturan and Kutlu, 2010; Thomas, 1996). Είναι 

ο µόνος πλέον τρόπος µε τον οποίο µπορούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στρατηγικές έναντι των άλλων επιχειρήσεων του 
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κλάδου τους και να ανταποκριθούν στις συνθήκες της αγοράς. Ο βασικότερος στόχος 

της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού σε µία επιχείρηση ή οργανισµό είναι η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε την εκάστοτε εργασία (Hughey and 

Mussnug, 1997; Marriott, 2004; Robotham, 2003) µε τελικό σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας (Bartel, 1994; Case and Cleiner,1993). Σύµφωνα µε τους Wexley και 

Latham (1991) κάθε εκπαιδευτική διαδικασία τείνει να συµβάλει στην επίτευξη 

κάποιων από τους παρακάτω στόχους : α) στη βελτίωση της αυτοεκτίµησης του 

εκπαιδευόµενου, β) στην αύξηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εκπαιδευόµενου, 

σε έναν ή περισσότερους τοµείς εξειδίκευσης, γ) στην αύξηση των κινήτρων στους 

εκπαιδευόµενους, έτσι ώστε να εκτελούν καλύτερα την εργασία τους. 

Με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα µπορέσουν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων να οπλιστούν µε δεξιότητες και γνώσεις (Hatch and Dyer, 2004; Σαλαβού 

και Κυριακίδου, 2010), έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθηµερινές 

ανάγκες και να εκµεταλλευθούν µελλοντικές ευκαιρίες. Το επιχειρησιακό κλίµα 

αλλάζει συνεχώς, ο ανταγωνισµός γίνεται ολοένα και πιο σκληρός και οι απαιτήσεις 

των επιχειρήσεων από το ανθρώπινο δυναµικό τους ολοένα και αυξάνονται.  

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στους ανθρώπους τους µέσω 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία θα σχεδιάζονται, θα αναπτύσσονται και θα 

προσαρµόζονται, έτσι ώστε να καλύπτουν τόσο τις σηµερινές όσο και τις µελλοντικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών (Daniels, 2003; Goldstein, 1993; Read and 

Kleiner, 1996). Παράλληλα, θα πρέπει να στοχεύουν στην εξασφάλιση µετρήσιµων 

αποτελεσµάτων σε ότι αφορά τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της 

συµπεριφοράς των στελεχών. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να 

αισθάνονται ότι το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να καλύψει τις 

τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες (Robotham, 2003) και φυσικά να αισθάνονται οι ίδιοι 

ικανοποιηµένοι από την εφαρµογή του (Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). Εκτός από 

καταρτισµένους υπαλλήλους, µας ενδιαφέρει οι υπάλληλοι µας να είναι και 

ικανοποιηµένοι από την εργασία τους (Owen, 2005). Έτσι ελαχιστοποιούνται οι 

περιπτώσεις αποχωρήσεων στελεχών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε µερικούς 

από τους σηµαντικότερους λόγους παραµονής ενός εργαζόµενου σε µία θέση εργασίας 

(Branham, 2005; Owen, 2005; Woodruffe, 2006; Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010): 

1. Καριέρα, µάθηση και ανάπτυξη  

2. Ενδιαφέρουσα εργασία και προκλήσεις  

3. Εργασία που να έχει νόηµα  
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4. ∆υνατότητα συνεργασίας µε σηµαντικά πρόσωπα  

5. ∆υνατότητα συµµετοχής σε οµάδα  

6. Ύπαρξη καλού προϊσταµένου  

7. Αναγνώριση της εκτέλεσης καλών εργασιών 

8. Αυτονοµία ή ύπαρξη αίσθησης ελέγχου πάνω στην εργασία 

9. Ικανοποιητική αµοιβή και οφέλη  

Όλα αυτά χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση, ώστε να προλαµβάνεται η 

αποχώρηση ικανών στελεχών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η αυτοµατοποίηση 

στο τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας διαδικασιών, ώστε 

να µην υπάρχουν δυσαρεστηµένα στελέχη, καθώς και έγκαιρης λήψης µηνυµάτων, 

σχετικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων, οι οποίοι βρίσκουν όλο και λιγότερο 

ελκυστική την ιδέα να παραµείνουν στην επιχείρηση. Εφόσον λοιπόν, υπάρχει 

ανάγκη για καταρτισµένα στελέχη, και ενδιαφέρον από την πλευρά τους για 

ανάπτυξη σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, η εκπαίδευση είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας στη διαχείριση του προσωπικού (Σαλαβού και 

Κυριακίδου, 2010) αλλά και στην εξασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 

1.3  Η έννοια της Εκπαίδευσης  

Πριν ξεκινήσουµε να αναλύουµε για ποιους λόγους οι επιχειρήσεις πρέπει να 

ασχολούνται µε την εκπαίδευση του προσωπικού τους και ποια µορφή εκπαίδευσης 

είναι αποτελεσµατική, θα εξηγήσουµε την έννοια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση 

ορίζεται γενικά ως η προγραµµατισµένη και συστηµατική προσπάθεια να τροποποιηθεί 

ή να αναπτυχθεί η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις µέσω της εµπειρίας εκµάθησης, 

µε σκοπό να επιτευχθεί µια αποτελεσµατική απόδοση σε µια δραστηριότητα ή σ’ ένα 

φάσµα δραστηριοτήτων (Garavan et all.,1995; Harrison, 1993; Reid et all., 1994). Σαν 

δραστηριότητα φαίνεται να εκτείνεται σε πολλά πλαίσια συµπεριλαµβανοµένων της 

εκπαίδευσης εκτός και εντός χώρου εργασίας, της εκπαίδευσης των νέων εργαζοµένων, 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επίσηµης και ανεπίσηµης εκπαίδευσης µέσω της 

επαγγελµατικής εµπειρίας (Garavan,1997). Σύµφωνα µε τον Garavan (1997) οι Van 

Wart et al. (1993), θεωρούν ότι η εκπαίδευση καθοδηγείται από την εφαρµογή και 

στοχεύει στο να µεταδώσει εκείνες τις δεξιότητες που είναι άµεσα χρήσιµες σε 
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συγκεκριµένες καταστάσεις. Η εκπαίδευση κατά την άποψή τους ολοκληρώνεται 

γενικά σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη µόρφωση και έχει πιο εστιασµένα 

αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τους Hendry et al. (1995) υπάρχει µια διάκριση µεταξύ της 

αρχικής εκπαίδευσης, της συνεχούς εκπαίδευσης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης, 

ενώ ο Becker (1975) κάνει µια σηµαντική διάκριση µεταξύ της γενικής και της ειδικής 

εκπαίδευσης. Ο Becker (1975) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ή η κατάρτιση µπορεί να 

διακριθεί από τη δυνατότητα µεταφοράς της µεταξύ των επιχειρήσεων. Η γενική 

εκπαίδευση διακρίνεται από τη δυνατότητα εφαρµογής της σε πολλές διαφορετικές 

επιχειρήσεις ενώ η ειδική εκπαίδευση ορίζεται ως η απόκτηση ικανοτήτων οι οποίες 

είναι χρήσιµες σε µία µόνο επιχείρηση. 

Εκπαίδευση σηµαίνει αύξηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, σχετικών µε 

το έργο, κυρίως µε διδασκαλία και άσκηση, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του 

οργανισµού (Κανελλόπουλος, 1991). Στην εποχή της τεχνολογίας που διανύουµε η 

ευθύνη για συνεχή εκπαίδευση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις 

και µάλιστα µιλάµε πλέον για επένδυση, από την πλευρά των επιχειρηµατιών, σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 

 

1.4 Η σηµασία της Εκπαίδευσης 

Σύµφωνα µε τους Read και Kleiner (1996), εφόσον ζούµε σε έναν δυναµικό 

κόσµο όπου ο ρυθµός της αλλαγής είναι σχεδόν απίστευτος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την αλλαγή, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα ότι 

η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και της γνώσης έχει καταστήσει πολλές 

παραδοσιακές ικανότητες των υπαλλήλων ξεπερασµένες, ενώ ταυτόχρονα 

δηµιουργούνται ανάγκες για καινούριες δεξιότητες (Sims, 1990). Οι νέες τεχνολογίες 

καθιστούν απαραίτητη την ανάλογη εκπαίδευση των εργαζοµένων, δεδοµένου ότι 

εµφανίζονται νέες εξειδικευµένες θέσεις εργασίας µε υψηλές αποδοχές, ενώ παράλληλα 

καταργούνται κάποιες άλλες (Μουζά-Λαζαρίδη, 2006). H συνεχής απειλή της 

απαξίωσης της γνώσης καθιστά απαραίτητη την ανάγκη για εκπαίδευση και 

µετεκπαίδευση, όχι µόνο για την προσωπική βελτίωση των υπαλλήλων αλλά και για 

την ανάπτυξη και βελτίωση του οργανισµού (Read and Kleiner, 1996). Είναι πρακτικά 

αδύνατο για κάποιον νεοπροσλαµβανόµενο σε µια επιχείρηση να µην χρειαστεί 

πρόσθετη εκπαίδευση στο αντικείµενό του. Το ίδιο ισχύει και για τους παλιότερους 

υπαλλήλους, καθώς η εκπαίδευση και η ανάπτυξη όλων των εργαζοµένων οδηγεί σε 

µεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειάς τους, ενθαρρύνει την ταύτιση τους µε την επιχείρηση 
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και φυσικά τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες (Κανελλόπουλος, 

1991). 

Βέβαια, σύµφωνα µε τους Read και Kleiner (1996), η ανάγκη για αλλαγή δεν 

αποτελεί τη µοναδική κινητήρια δύναµη για να επενδύουν οι επιχειρήσεις στην 

εκπαίδευση των υπαλλήλων τους αλλά και η επιθυµία των ίδιων των επιχειρήσεων να 

βρίσκονται ένα βήµα µπροστά εξαιτίας του ανταγωνισµού που επικρατεί στην αγορά. 

Πολλές επιχειρήσεις στοχεύοντας να επιτύχουν τα παραπάνω, αναφέρουν οι Read και 

Kleiner (1996), επενδύουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά στην εκπαίδευση του 

προσωπικού τους γνωρίζοντας ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας αλλά και η βελτίωση στην ποιότητα θα αποδώσουν τα µέγιστα στο 

µέλλον (Hughey and Mussnug, 1997). Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε πως η 

κατάρτιση εκτός από σηµαντική και απαραίτητη είναι και αρκετά κοστοβόρα για τις 

επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη, 

έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να µεγιστοποιήσουν την απόδοση της συγκεκριµένης 

επένδυσης (Jain, 1999). Αυτό σηµαίνει ότι µετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, όλοι οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρµόσουν όλα 

όσα διδάχθηκαν και φυσικά τα οφέλη για την επιχείρηση θα πρέπει να υπερβαίνουν το 

κόστος της συγκεκριµένης επένδυσης (Denby, 2010; Read and Kleiner, 1996). Η σωστή 

και αποτελεσµατική εκπαίδευση αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους εργαζοµένους στο 

να εργάζονται εντατικότερα και πιο αποτελεσµατικά (Hatch and Dyer, 2004). Εφόσον 

κατανοήσουν καλύτερα τα καθήκοντα τους αποκτούν µεγαλύτερη ασφάλεια και 

υψηλότερο ηθικό καθώς βλέπουν ότι η επιχείρηση δείχνει εµπιστοσύνη στις ικανότητές 

τους και επενδύει πάνω τους. 

Μελετώντας κανείς τη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντά πολλά παραδείγµατα 

επιχειρήσεων που δε δίστασαν να επενδύσουν χρήµα και χρόνο στην κατάρτιση των 

εργαζοµένων τους προκείµενου να αποκοµίσουν οφέλη µελλοντικά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα όπως αναφέρουν οι Read και Kleiner (1996) στο άρθρο τους “Which 

training Methods are effective?”, αποτελεί η εταιρεία Motorola η οποία πιστεύοντας 

πως η γρήγορη ανταπόκριση, η προσαρµοστικότητα και η δηµιουργικότητα αποτελούν 

τα µοναδικά όπλα στον πόλεµο των επιχειρήσεων της επόµενης δεκαετίας, επένδυσε 

στη δια βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Αρχικά η Motorola ξεκίνησε το 1996 να 

εκπαιδεύει τους εργαζοµένούς της 40 ώρες ετησίως και στόχευε να τις τετραπλασιάσει 

µέχρι το 2000. Το κόστος της επένδυσης αυτής άγγιζε τα 600 εκατοµµύρια δολάρια το 

χρόνο και δείχνει τη σηµασία που δίνει η εταιρεία στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

(Business Week, 1994). 
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Σύµφωνα µε τη Μουζά-Λαζαρίδη (2006, σ.194), «Στην Ελλάδα, µόνο ένα µικρό 

ποσοστό των επιχειρήσεων εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, ενώ στην Ευρώπη και 

στην Αµερική, το ποσοστό αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο, όπως επίσης και τα αντίστοιχα 

ποσά που δαπανώνται». Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση 

αντιµετωπίζεται περισσότερο σαν κόστος και λιγότερο σαν επένδυση, γιατί είναι πολύ 

δύσκολο να διερευνήσουµε τη σχέση µεταξύ ανάπτυξης στελεχών και οργανωσιακής 

απόδοσης (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Η σχεδίαση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα εφαρµοστούν εξαρτάται 

από το εάν εκπαιδεύουµε νέους ή παλαιούς υπαλλήλους. Σε κάθε περίπτωση τα 

προγράµµατα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα, έτσι ώστε να καλύπτουν 

συγκεκριµένες ανάγκες που προκύπτουν τη δεδοµένη στιγµή, αλλά και να αναπτύσσουν 

ακόµη περισσότερο τις ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών (Daniels, 2003; 

Hughey and Mussnug, 1997), µε τελικό στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 

Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στις µέρες µας, τείνει να γίνει ένα από τα 

βασικότερα εργαλεία κάθε ζωντανής και αναπτυσσόµενης επιχείρησης. Οι γνώστες του 

µάνατζµεντ, για να παραµένουν οι επιχειρήσεις τους ανταγωνιστικές, επενδύουν 

σοβαρά στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς 

2002). Εξωτερικοί εκπαιδευτές κάθε αντικειµένου ή ακόµη και κατάλληλα 

καταρτισµένα στελέχη της ίδιας της εταιρείας, αναγνωρισµένα ΚΕΚ (Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης) καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δοµές, αναλαµβάνουν την 

εκπαίδευση του προσωπικού είτε στο χώρο εργασίας, είτε εκτός. Παράλληλα, η άτυπη 

και εµπειρική ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένου, 

µεταξύ αρχαιότερου και νεότερου υπαλλήλου, µεταξύ αποχωρούντος και διαδόχου, 

χωρίς πολλές φορές να αναγνωρίζεται και να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, αποτελεί την 

ισχυρότερη βάση στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. 

Σήµερα, αρκετές εταιρίες, προχωρούν πλέον και στην εκπαίδευση µεγάλου 

µέρους του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως θέσης, πάνω στις µεθόδους της µετάδοσης 

της γνώσης µεταξύ ενηλίκων. Έτσι, επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσµα στην 

εκπαίδευση του προσωπικού τους και διευκολύνουν τους εργαζόµενους να εξελιχθούν. 

Μία επιχείρηση πριν ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να ακολουθήσει 

µία συγκεκριµένη διαδικασία που θα την οδηγήσει στην επιλογή και εφαρµογή του 

σωστού προγράµµατος (Daniels, 2003; Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). 

Η διαδικασία αυτή συντελείται σε πέντε βήµατα: 

1. Ανάλυση και προσδιορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών 

2. Καθορισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
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3. Έλεγχος αξιοπιστίας της διαδικασίας 

4. Εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος 

5. Αξιολόγηση του προγράµµατος 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης για να έχει επιτυχία θα πρέπει να συνδέεται µε 

πρακτική εξάσκηση, κίνητρα, συνεχή υποκίνηση & ανατροφοδότηση του εργαζόµενου 

(Daniels, 2003; Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς 2002) καθώς και µελλοντικά οφέλη. 

Φυσικά ο βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να καλύπτει τα 

«κενά» του κάθε εκπαιδευόµενου τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο 

ικανοτήτων, την κατάλληλη στιγµή. Σύµφωνα µε την Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010, 

σ.285), «Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες µπορεί να αποσκοπεί ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα :  

• Να είναι ενηµερωτικό, εφοδιάζοντας µε γνώσεις (cognitive knowledge)  

• Να αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων (skill-based outcomes)  

• Να αποσκοπεί στην αλλαγή στάσεων, αξιών, νοοτροπίας (affective outcomes).» 

Για να πούµε όµως ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει επιτυχία και 

γενικότερα ότι έχει γίνει ένα µεγάλο βήµα για µια σωστή και επιτυχηµένη εκπαίδευση, 

θα πρέπει ο ίδιος ο εργαζόµενος να έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα της 

εκπαιδεύσεώς του και να θεωρεί ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί ένα µέσο για την 

επίτευξη των στόχων του και την εξέλιξη του (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2001). 

 

1.5 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 

Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που µπορεί να επιλέξει µία επιχείρηση για το 

προσωπικό της είναι πολλές και διαφέρουν ανάλογα µε τα άτοµα στα οποία 

απευθύνονται (Daniels, 2003). Για παράδειγµα, αλλιώς εκπαιδεύουµε ένα 

νεοπροσλαµβανόµενο υπάλληλο στην επιχείρηση και αλλιώς ένα ανώτερο διοικητικό 

στέλεχος. Για το λόγο αυτό διακρίνουµε τις εκπαιδευτικές µεθόδους ανάλογα µε τα 

στελέχη στα οποία απευθύνονται. Έτσι έχουµε µεθόδους που αφορούν σε όλα τα 

επίπεδα µιας επιχείρησης, µεθόδους για απλούς υπαλλήλους, µεθόδους για µεσαία και 

κατώτερα ηγετικά στελέχη και τέλος µεθόδους για ανώτερα ηγετικά στελέχη 

(Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε πως η εκπαίδευση που 

σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις διαφέρει από τη συνηθισµένη παιδεία που προσφέρεται 

µε έναν ευρύτερο σκοπό και λαµβάνει χώρα σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, είναι 

επαγγελµατικά προσανατολισµένη και έχει έναν περισσότερο ωφελιµιστικό σκοπό 

(Κανελλόπουλος, 1991). 
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1.5.1 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι που αφορούν σε όλα τα επίπεδα µιας 

επιχείρησης 

• Εγκατάσταση-Ενηµέρωση 

Πρωταρχικό µέληµα κάθε επιχείρησης που προσλαµβάνει έναν υπάλληλο είναι 

να γίνει η είσοδός του στο εργασιακό περιβάλλον όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο 

οµαλά. Τα προγράµµατα εγκατάστασης διαρκούν συνήθως µία µέρα και 

περιλαµβάνουν την ξενάγηση του εργαζοµένου στους χώρους εργασίας, τη γνωριµία µε 

τους συναδέλφους, την παρουσίαση της ιστορίας, του σκοπού και των προϊόντων της 

επιχείρησης και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης (Duguay and Korbut, 2002; 

Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010).  

• Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

Πολλές επιχειρήσεις θέλουν τα στελέχη τους να είναι διαρκώς ενηµερωµένα 

γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήµης. Για το λόγο αυτό 

συνεργάζονται µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Κ.Ε.Κ.) ώστε τα στελέχη 

τους να παρακολουθούν σεµινάρια και διαλέξεις από διακεκριµένους επιστήµονες 

(Χυτήρης, 2001). 

• Ανάπτυξη δηµιουργικής σκέψης  

Η ανάπτυξη και η πορεία µιας επιχείρησης εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από 

την ικανότητα των στελεχών της να συλλαµβάνουν, να αναλύουν και να 

αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που προκύπτουν (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). Τα 

άτοµα µέσω αυτών των προγραµµάτων ενθαρρύνονται να ξεφύγουν από τον 

παραδοσιακό τρόπο σκέψης (Buggie, 1993), να αναπτύξουν την αντίληψη τους και να 

βρουν νέους τρόπους θεώρησης των πραγµάτων. Το πιο γνωστό πρόγραµµα είναι το 

“brainstorming” όπου στους συµµετέχοντες δίνεται ένα πρόβληµα και ζητείται να 

βρεθεί µία πρωτότυπη λύση µέσα από τον καταιγισµό ιδεών (Buggie, 1993). 

 

1.5.2 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι για απλούς υπαλλήλους 

• Προκαταρκτική εκπαίδευση-εκπαίδευση προσοµοίωσης  

Σύµφωνα µε τη Μουζά-Λαζαρίδη (2006), η προκαταρκτική εκπαίδευση ή 

αλλιώς εκπαίδευση προσοµοίωσης (vestibule-simulated training) αποτελεί µία 

πρακτική, µέσω της οποίας εκπαιδεύονται όλοι οι υπάλληλοι µόλις προσληφθούν, αλλά 

πριν αναλάβουν τη συγκεκριµένη εργασία. Οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε ειδικά 



 
 

11 

διαµορφωµένους χώρους, ίδιους µε τον πραγµατικό εργασιακό χώρο, αλλά 

απαλλαγµένοι από την πίεση της εργασίας. Στόχος της µεθόδου είναι να εφοδιαστούν οι 

εργαζόµενοι µε τις απαραίτητες για τη θέση δεξιότητες χωρίς την πίεση του χρόνου. 

Έτσι διευκολύνεται η προσαρµογή και συµµετοχή του εργαζοµένου στους στόχους της 

επιχείρησης, ενηµερώνεται καλύτερα και κατανοεί τόσο την πορεία της επιχείρησης, 

όσο και τις πράξεις της ανώτερης διοίκησης (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). 

Βέβαια η συγκεκριµένη πρακτική έχει ως βασικό µειονέκτηµα το υψηλό της 

κόστος, εφόσον απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Ωστόσο, κρίνεται 

απαραίτητη για θέσεις µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας ή όταν η εκπαίδευση 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες (Μουζά-Λαζαρίδη, 2006). 

• Καθοδήγηση (Coaching) 

Η µέθοδος αυτή διευκολύνει τη µάθηση και την ανάπτυξη των εργαζοµένων και 

η καθοδήγηση γίνεται συνήθως από τον προϊστάµενο (Case and Cleiner, 1993). 

Βασίζεται σε στοχευµένο καθηµερινό διάλογο, πρακτική εφαρµογή, αξιολόγηση και 

διόρθωση ενεργειών, µε ερωτήσεις και ενθάρρυνση, έτσι ώστε ο εκπαιδευόµενος να 

µάθει να βρίσκει µόνος του τη σωστή λύση αναπτύσσοντας τρόπους σκέψης και 

δεξιότητες (Armstrong, 2006; Smith, 2006; Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2002). 

• Εκπαίδευση εκτελώντας τη συγκεκριµένη εργασία  

Στη µέθοδο αυτή γνωστή και ως “on the job training” ένας έµπειρος υπάλληλος 

ή ο ίδιος ο προϊστάµενος αναλαµβάνουν να δείξουν στον εκπαιδευόµενο πώς εκτελείται 

η συγκεκριµένη εργασία και στη συνέχεια παρακολουθούν την εκτέλεση της 

διορθώνοντάς τον και βοηθώντας τον να µάθει να την εκτελεί σωστά (Jain,1999; 

Χυτήρης, 2001). Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν απαιτείται πρόσθετος 

εξοπλισµός για την επιχείρηση και δε συνεπάγεται µεγάλο οικονοµικό κόστος (Μουζά-

Λαζαρίδη, 2006). Μειονεκτεί όµως στο γεγονός ότι η επιτυχία της οφείλεται 

αποκλειστικά στην εκπαιδευτική ικανότητα του εκπαιδευτή-προϊσταµένου, που µπορεί 

να είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη και ως προς το ότι µπορεί να προκληθούν 

καταστροφές ή ζηµίες λόγω απειρίας του εκπαιδευόµενου (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010; 

Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2002). 

 

1.5.3 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι για µεσαία και κατώτερα ηγετικά 

στελέχη 

Σύµφωνα µε την Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010, σελ. 289), «Η δουλειά ενός 

προϊσταµένου διαφέρει από τη δουλειά ενός απλού υπαλλήλου. Ένας προϊστάµενος 
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έστω και µικρού τµήµατος πρέπει να καθοδηγεί, να συντονίζει, να υποκινεί τους 

υφισταµένους του και να υλοποιεί ή να διευθετεί οτιδήποτε φέρνει προσκόµµατα στην 

οµαλή λειτουργία του τµήµατος. Πρέπει δηλαδή πέρα από τις ειδικές γνώσεις που θα 

διαθέτει σχετικά µε το αντικείµενο του τµήµατός του, να είναι εξοπλισµένος και µε 

κάποιες άλλες ικανότητες και εµπειρίες οι οποίες θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί 

στο ηγετικό αυτό έργο.» Παρακάτω αναφέρουµε κάποιες από τις βασικές µεθόδους 

εκπαίδευσης των προϊσταµένων. 

• Εκπαίδευση στη θέση εργασίας (on the job training) 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω ο εργαζόµενος µαθαίνει την εργασία 

εκτελώντας τη υπό την καθοδήγηση ενός ανωτέρου (Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). 

Σε πολλές επιχειρήσεις αποτελεί τη µοναδική µέθοδο εκπαίδευσης και όλοι οι 

υπάλληλοι ασχέτως ιεραρχικής κλίµακας περνούν από το στάδιο αυτό (Παπαλεξανδρή 

και Μπουραντάς, 2002). Βέβαια αξίζει να τονίσουµε πως σύµφωνα µε τη Μουζά-

Λαζαρίδη (2006) η µέθοδος αυτή συνηθίζεται σε περιπτώσεις µετατάξεων, όταν δηλαδή 

ένας υπάλληλος αλλάζει θέση εργασίας. 

• Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) 

Ο εκπαιδευόµενος µετατίθεται σε αντίστοιχη θέση, σε άλλο τµήµα της 

επιχείρησης µε σκοπό να αποκτήσει εµπειρίες και ικανότητες αντιµετώπισης ποικίλων 

προβληµάτων (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). Έτσι αποκτά καλύτερες προσλαµβάνουσες 

παραστάσεις σχετικά µε τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης. Η χρονική διάρκεια 

παραµονής του εκπαιδευόµενου στη νέα θέση εργασίας εξαρτάται από την ικανότητα 

και την ταχύτητα εκµάθησης του. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι ο 

εκπαιδευόµενος µέσα από τις εµπειρίες που αποκοµίζει, γίνεται ικανός να αναλάβει 

ανώτερη θέση στην εταιρεία (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2002; Χυτήρης, 2001). 

• Υπόδυση ρόλων (role playing) 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

που έχουν άµεση σχέση µε τις ανθρώπινες σχέσεις (Χυτήρης, 2001). Στους 

εκπαιδευόµενους παρουσιάζεται µια υποθετική κατάσταση που αναφέρεται σε 

προβλήµατα της επιχείρησης και που πρέπει να αναλύσουν και να αντιµετωπίσουν 

υποδυόµενοι συγκεκριµένους ρόλους. Με τον τρόπο αυτό κατανοούν τις ευθύνες και τις 

απαιτήσεις που θα συναντήσουν, έτσι ώστε να είναι προετοιµασµένοι να τις 

αντιµετωπίσουν µε επιτυχία παίρνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση (Μουζά-Λαζαρίδη, 

2006; Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). 
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• Πρακτική εξάσκηση (in-basket exersice) 

Ο εκπαιδευόµενος σε ένα χώρο ίδιο µε αυτόν του εργασιακού του 

περιβάλλοντος καλείται να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήµατα και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλογη αξιολόγηση. Στόχος της 

µεθόδου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους σχετικά µε τις αποφάσεις που πρέπει 

να παίρνουν, δηλαδή ποιες είναι της άµεσης αρµοδιότητας τους, ποιες θα πρέπει να 

καθυστερούν εφόσον χρειάζονται σχετική έρευνα και ποιες αποφάσεις αποτελούν 

αντικείµενο άλλων εργαζοµένων (Μουζά-Λαζαρίδη, 2006). 

• Θεωρητική εκπαίδευση 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σαν επικουρική σε όλες τις παραπάνω 

µεθόδους, καθώς στοχεύει στη θεωρητική κατάρτιση των εργαζοµένων σε θέµατα που 

τους απασχολούν ή θα τους απασχολήσουν στο µέλλον (Χυτήρης, 2001). Περιλαµβάνει 

εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας µε τη µορφή σεµιναρίων, συνεδρίων και 

διαλέξεων χρησιµοποιώντας διάφορα οπτικοακουστικά µέσα. Αποτελεί γρήγορη και 

απλή µέθοδο εκµάθησης, κυρίως όταν ο αριθµός των εκπαιδευόµενων είναι µεγάλος 

(Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2002). 

• Εκπαίδευση µέσω Μέντορα (mentoring) 

Σύµφωνα µε την Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010, σελ. 291) «Αφορά στελέχη που 

φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και τίθενται υπό την καθοδήγηση ενός 

µέντορα, µε σκοπό τη µάθηση.» Ο µέντορας είναι ένα ανώτερο στέλεχος, όχι ο άµεσα 

προϊστάµενος, που γνωρίζει καλά το περιβάλλον, την κουλτούρα και τις διαδικασίες 

εξέλιξης της επιχείρησης και σύµφωνα µε τον Smith (2006) όπως αναφέρει η 

Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010) στο βιβλίο της : 

� βοηθά τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει τους τρόπους εκπαίδευσης του 

� τον καθοδηγεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας καινούριας θέσης 

� τον βοηθά στο πώς να διαχειριστεί προβλήµατα 

� τον βοηθά στο πώς να αντιληφθεί την οργανωσιακή κουλτούρα και να 

αναπτύξει τις απαιτούµενες συµπεριφορές. 

 

1.5.4 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι για ανώτερα ηγετικά στελέχη 

Τα ανώτερα στελέχη, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχουν στον 

τοµέα τους, θα πρέπει να έχουν και µια γενικότερη µόρφωση και εκπαίδευση, για να 

ανταποκριθούν τόσο στα σηµερινά τους καθήκοντα όσο και στα µελλοντικά 

(Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010). Για την εκπαίδευση τους εφαρµόζουµε τις µεθόδους για 
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κατώτερα και µεσαία ηγετικά στελέχη που προαναφέραµε προσαρµοσµένες ανάλογα, 

αλλά και άλλες µεθόδους, µερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Επιχειρηµατικά παιχνίδια (business games) 

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες και ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Η 

κάθε οµάδα αντιπροσωπεύει µία επιχείρηση και βασική επιδίωξη είναι η οµαδική 

συνεργασία και η υλοποίηση ορισµένων διοικητικών στόχων (Παπαλεξανδρή και 

Μπουραντάς, 2002). Η εκπαίδευση µπορεί να γίνει και µε τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2010; Μουζά-Λαζαρίδη, 2006). Μάλιστα έτσι 

βελτιώνονται οι ικανότητες των εργαζοµένων καθώς συµµετέχουν ενεργά στη λήψη 

των αποφάσεων. 

• Εκπαίδευση ευαισθησίας (sensitivity training) 

Όσο ψηλότερα στην ιεραρχία βρίσκεται ένα ανώτερο στέλεχος, τόσο 

περισσότερα άτοµα αναλαµβάνει να διευθύνει. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να έχει 

προβλήµατα συµπεριφοράς ούτε µε τους προϊσταµένους του, ούτε µε τους οµοβάθµιους 

τους και φυσικά ούτε µε τους υφισταµένους του. Τα διοικητικά στελέχη εκπαιδεύονται, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τη συµπεριφορά και τα συναισθήµατα των 

άλλων, αλλά και να λαµβάνουν υπόψη τους διαφορετικές γνώµες και απόψεις 

(Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 2002). Επίσης µαθαίνουν να ασκούν αυτοκριτική, 

αυτοέλεγχο και να βελτιώνουν την εικόνα τους σχετικά µε τις εντυπώσεις που 

δηµιουργούν στους άλλους. Αυτή η µορφή εκπαίδευσης βασίζεται στη συζήτηση και 

βοηθάει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (Χυτήρης, 2001). 

• Περιπετειώδη ταξίδια (wilderness trips) 

Τα στελέχη πηγαίνουν στα ταξίδια µε στόχο να δοκιµάσουν τις ικανότητες τους 

κάτω από αντίξοες και δυσµενείς συνθήκες. Έτσι επιδιώκεται να βελτιωθεί το αίσθηµα 

της αυτοπεποίθησης, της οµαδικότητας, της λήψης ριψοκίνδυνων αποφάσεων, της 

αλληλοβοήθειας και της ηγεσίας. Πάντως για την επιτυχία της συγκεκριµένης µεθόδου 

υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις (Μουζά-Λαζαρίδη, 2006; Σαλαβού και Κυριακίδου, 

2010). 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι η χρήση της τεχνολογίας (internet, 

e-learning) άνοιξε νέους ορίζοντες στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση καθώς είναι 

ευέλικτη και προσαρµόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόµενου (Χυτήρης, 2001), 

συνδυαζόµενη πάντα µε τις κλασικές µεθόδους εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση «e-learning» είναι διαθέσιµη οπουδήποτε και 

οποιαδήποτε στιγµή, εφόσον έχει ο εργαζόµενος πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε έναν 

υπολογιστή (Baldwin, 2004; Erffmeyer and Johnson, 1997). Σύµφωνα µε τον Baldwin 
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(2004) τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που διεξήχθη σε 14 χώρες και σε διαφορετικούς 

οργανισµούς δείχνουν ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων υιοθέτησε τις καλές 

πρακτικές που αποκόµισε από την διαδικτυακή εκπαίδευση. Συγκεκριµένα τα 

αποτελέσµατα µέσω του e-learning φάνηκαν σε πέντε σηµαντικούς τοµείς στις 

επιχειρήσεις: 

1. Απτά επιχειρησιακά οφέλη – οι υπάλληλοι που συµµετείχαν στην έρευνα 

ανέφεραν παραδείγµατα αύξησης των πωλήσεων, πιο ικανοποιηµένων πελατών, 

καθώς και µια βελτίωση στις διαπραγµατευτικές τους ικανότητες.  

2. Βελτίωση στις διαδικασίες - όπως η καλύτερη διαχείριση του προγράµµατος, η 

βελτιωµένη υποβολή αναφορών και η αποδοτικότερη διαχείριση εταιρικών 

συµβάσεων. 

3. Βελτίωση στις επικοινωνίες – τόσο µεταξύ των εσωτερικών τµηµάτων των 

επιχειρήσεων όσο και µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. 

4. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων - όπως η διοίκηση, η ηγεσία, η καθοδήγηση, 

η καλύτερη διαχείριση χρόνου, αλλά και οι δεξιότητες παρουσίασης. 

5.  Εξοικείωση µε τα πληροφοριακά συστήµατα και τους υπολογιστές – τόσο οι 

δεξιότητες των αρχαρίων, όσο και των προχωρηµένων υπαλλήλων στη χρήση 

των υπολογιστών βελτιώθηκαν σηµαντικά. 

Από αυτά τα στοιχεία, είναι σαφές ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται 

µέσω του e-learning κάνουν µια πραγµατική και θετική διαφορά τόσο για το άτοµο 

όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Εντούτοις, τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι η 

εκµάθηση και η ανάπτυξη δεν περιορίζονται µόνο σε εκείνους που συµµετέχουν 

στα µαθήµατα. Οι εκπαιδευόµενοι κατάφεραν και µετέφεραν τις γνώσεις και τις 

πρακτικές που αποκόµισαν στις επιχειρήσεις όπου εργάζονταν, κυρίως µε τρεις 

τρόπους: κάθετα από τους προϊστάµενους προς τους υφιστάµενους και το 

αντίστροφο και οριζόντια από τους εργαζόµενους στους συναδέλφους τους µέσω 

των οµάδων εργασίας (Baldwin, 2004). Αυτό ίσως είναι και το πιο σηµαντικό 

αποτέλεσµα, γιατί σύµφωνα µε τον Joinson (1995) ακόµα και αν η εκπαίδευση 

θεωρείται αποτελεσµατική, αλλά οι εργαζόµενοι δεν είναι σε θέση να µεταφέρουν 

τις γνώσεις που αποκόµισαν, τότε η εκπαίδευση πάει χαµένη. Τέλος η πλειοψηφία 

των υπαλλήλων (93,5 %) απάντησε ότι διασκέδασε κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων και επιβεβαίωσε έτσι την άποψη ότι, όταν κάποιος απολαµβάνει τη 

διαδικασία εκµάθησης, είναι πιθανότερο να εφαρµόσει όσα διδάχθηκε (Baldwin, 

2004). 
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1.6 Επιλέγοντας την κατάλληλη Εκπαιδευτική Μέθοδο 

Σύµφωνα µε τους Read και Kleiner (1996) οι δέκα καλύτερες εκπαιδευτικές 

µέθοδοι ξεκινώντας από αυτήν µε τη µεγαλύτερη χρήση είναι: βιντεοταινίες, διαλέξεις, 

ατοµική καθοδήγηση, υπόδυση ρόλων, παιχνίδια προσοµοίωσης, µελέτες περιπτώσεων, 

διαφάνειες, εκπαίδευση βασισµένη στον υπολογιστή, κασέτες ήχου και ταινίες. Ωστόσο 

αναφέρουν ότι καµία µέθοδος εκπαίδευσης δεν είναι ανώτερη από τις άλλες. Το 

αντικείµενο εκπαίδευσης, ο αριθµός των ατόµων που εκπαιδεύονται, το υπόβαθρο και 

οι δυνατότητες των εκπαιδευόµενων (Case and Cleiner,1993; Hughey and Mussnug, 

1997), ο διαθέσιµος εξοπλισµός, ο χρόνος που µπορεί να αφιερωθεί στην κατάρτιση και 

τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται πρέπει όλα να εξεταστούν, όταν καθορίζεται η 

καλύτερη µέθοδος για ένα συγκεκριµένο επιµορφωτικό πρόγραµµα (Sims,1990). 

Όταν είναι δυνατό, είναι καλύτερο να επιλεχθεί µια µέθοδος που να ενθαρρύνει 

την ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου και να παρέχει επαρκή ανατροφοδότηση. 

Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να διατηρηθεί και να εφαρµοστεί στην πράξη ότι έχει 

διδαχθεί νωρίτερα. Ωστόσο η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής µεθόδου δεν εγγυάται 

και την επιτυχία του προγράµµατος (Read and Kleiner, 1996). Αυτό αποτελεί ένα πολύ 

µικρό βήµα που απαιτείται κατά το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Καταρχήν, για να µπορέσουµε να επιλέξουµε την κατάλληλη µέθοδο, θα πρέπει να 

αναλυθούν οι εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες που έχει η κάθε επιχείρηση και να 

οριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσµατα που αναµένονται. 

Η τελική φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πιθανώς η σηµαντικότερη 

είναι η αξιολόγηση του προγράµµατος (Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). Είναι 

σηµαντικό ότι κάποιος έχει την ευθύνη για ένα αποδοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα και 

ότι αυτή η αποδοτικότητα στο τέλος θα µετρηθεί. Για να θεωρηθεί αποτελεσµατικό και 

αποδοτικό το πρόγραµµα θα πρέπει το οικονοµικό όφελος που θα προκύψει από τα 

οφέλη της εκπαίδευσης (π.χ. αυξηµένη παραγωγικότητα) να υπερβαίνει το κόστος της 

εκπαίδευσης. Τότε µιλάµε για µια προσοδοφόρα επένδυση από την πλευρά της 

επιχείρησης µε πολλά και µακροπρόθεσµα οφέλη.  

 

1.7 Παράγοντες που διευκολύνουν την επιτυχία της Εκπαίδευσης 

Αν και η εφαρµογή και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, εντούτοις υπάρχουν ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά µέσα σε κάθε επιχείρηση ή οργανισµό που διευκολύνουν την επιτυχία 
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της εκπαίδευσης (Development and Learning in organizations (2006), literature review 

“Learning to improve performance. Key developments in workplace training”, Vol. 20 

No. 2, p.25) : 

• Οµαδική εργασία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί συχνά τα άτοµα που 

εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία προέρχονται είτε από διαφορετικά 

τµήµατα της επιχείρησης, είτε από εξωτερικούς οργανισµούς (Σαλαβού και 

Κυριακίδου, 2010). 

•  Επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη τόσο µέσα στην οµάδα 

εργασίας, όσο και πέρα από αυτήν, στους πωλητές, στους προϊσταµένους και 

στη διοίκηση. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούνται δοκιµασµένα 

επικοινωνιακά συστήµατα, όπως εταιρικά ενηµερωτικά δελτία (company 

newsletters), έτσι ώστε οι πληροφορίες να διαχέονται σε ολόκληρη την 

επιχείρηση και να ενηµερώνεται το προσωπικό. 

• Υποστήριξη. Πρέπει να παρέχεται άµεσα κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων µε 

τους ανωτέρους, τους εκπαιδευτές και τους σχετικούς εµπειρογνώµονες 

(Daniels, 2003). 

Εκτός από τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την επιτυχία 

της εκπαίδευσης σε όλες τις επιχειρήσεις, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις από τις 

οποίες εξαρτάται και το πόσο αποτελεσµατικό θα είναι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σε 

σχέση µε τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η 

εκπαίδευση να ενσωµατωθεί από την επιχείρηση που την εφαρµόζει (Bramley, 2007; 

Daniels, 2003; Denby, 2010). Μερικά από τα πράγµατα που µπορούν να γίνουν για να 

διευκολύνουν τη διαδικασία της ενσωµάτωσης σύµφωνα µε τον Bramley (2007) είναι: 

•  Το εκπαιδευτικό µοντέλο δεν πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή του ατόµου, 

αλλά στο να κάνει το άτοµο πιο αποτελεσµατικό. Τα ανώτερα στελέχη 

πρέπει να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της εκπαίδευσης 

(Σαλαβού και Κυριακίδου, 2010). 

•  Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, σε ατοµικό και σε επίπεδο θέσεων 

εργασίας, πρέπει να ενσωµατωθεί στο επίπεδο της επιχείρησης και οι στόχοι 

της εκπαίδευσης πρέπει να συνδεθούν µε τους στόχους της επιχείρησης 

(Denby, 2010). 

• Πριν από την εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 

ακριβείς στόχοι και να συµφωνηθούν απ’ όλους. 
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• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να 

επιτρέπουν την εµπειρία µέσω της εφαρµογής στην πράξη των νέων ιδεών 

(Hughey and Mussnug, 1997).  

• Οι νέες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να είναι άµεσα εφαρµόσιµες στις 

συνθήκες εργασίας (Robotham, 2003) και να υπάρχει συνεχής υποστήριξη 

από τους ανωτέρους. 

• Οι εκπαιδευτές πρέπει να συζητήσουν διεξοδικά µε την ανώτερη διοίκηση 

πριν το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Σαλαβού και 

Κυριακίδου, 2010), έτσι ώστε να γίνουν σαφή τα αποτελέσµατα που 

περιµένουν (Martell and Carroll, 1995). 

Για µερικές επιχειρήσεις τα παραπάνω µοιάζουν υπερβολικά, αλλά όλα δείχνουν 

ότι η εκπαίδευση θα κρίνεται πλέον σύµφωνα µε τη συµβολή της στους στόχους της 

επιχείρησης. Χωρίς αποτελεσµατική και συνεχή εκπαίδευση, η ικανότητα και η 

αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης µειώνονται (Hughey and Mussnug, 1997), η ανάπτυξη 

του διανοητικού κεφαλαίου της είναι περιορισµένη και η δυνατότητα της να 

ανταγωνίζεται επιτυχώς απειλείται ολοένα και περισσότερο (Baldwin, 2004).  

 

1.8  Εκπαιδευτικά Μοντέλα 

Σύµφωνα µε τον Bramley (2007) το µεγαλύτερο µέρος της εκπαίδευσης φαίνεται 

να βασίζεται σε ένα πρότυπο που έχει ως προέλευση του την εκπαίδευση του ατόµου 

(Σχήµα 1). 

 

Σχήµα 1: Μοντέλο εκπαίδευσης του ατόµου (Πηγή: Bramley, 2007) 

 

Συγκεκριµένα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζουµε στα άτοµα 

ενθαρρύνοντας τα να µάθουν κάτι που θεωρείται χρήσιµο και περιµένοντας στη 

συνέχεια να το εφαρµόσουν στη πράξη. Όλο αυτό θυµίζει τη διαδικασία της 
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εκπαίδευσης στα σχολεία µας, αλλά δεν θεωρείται κατάλληλο πρότυπο για πολλές 

µορφές κατάρτισης µέσα σε επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε την Donnely (1987) ένα 

εκπαιδευτικό µοντέλο για να είναι όχι µόνο εφαρµόσιµο αλλά και επιτυχηµένο, θα 

πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις: να είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις 

πραγµατικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να είναι περιεκτικό και κατανοητό από 

όλους µέσα στην επιχείρηση. 

Σύµφωνα µε τους Παπαλεξανδρή και Μπουραντά (2002) υπάρχει ανάγκη να 

µπαίνουν υψηλοί στόχοι για την εκπαίδευση µε όρους απόδοσης, κατά τον ίδιο τρόπο 

που άλλες επενδύσεις πρέπει να επιδεικνύουν αποπληρωµή. Η φιλοσοφία ενός 

εκπαιδευτικού µοντέλου το οποίο σχετίζεται µε την απόδοση περιλαµβάνει την άµεση 

συσχέτιση της εκπαίδευσης µε την απόδοση του εργαζοµένου στη θέση εργασίας και 

την κάλυψη των απαιτήσεων για συγκεκριµένες δεξιότητες. Με µερικές µορφές 

τεχνικής εκπαίδευσης µπορούµε να έχουµε ορατά αποτελέσµατα στην απόδοση των 

εργαζοµένων, καθώς οι αλλαγές που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκειά της εκπαίδευσης 

µπορούν να «µεταφερθούν» και να εφαρµοστούν αρκετά εύκολα στον εργασιακό χώρο 

(Bramley, 2007). Σε κάθε περίπτωση πολύ µεγάλη σηµασία έχει το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι µαθαίνουν µε διαφορετικό τρόπο (Χυτήρης, 2001) και αυτό πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη πριν το σχεδιασµό και την εφαρµογή κάποιου εκπαιδευτικού 

µοντέλου. Σύµφωνα µε το µοντέλο µάθησης του Kolb (1976) οι άνθρωποι µαθαίνουν 

µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: µε συγκεκριµένες εµπειρίες που βιώνουν, µε την 

παρατήρηση και το στοχασµό αυτών που συµβαίνουν, µε τη µελέτη βιβλίων ή άρθρων 

και µε τον ενεργό πειραµατισµό. Οπότε, ένα µοντέλο για συγκεκριµένες οµάδες 

στελεχών που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες µάθησης, µπορεί να πετύχει καλύτερα 

αποτελέσµατα στην απόδοση τους. 

Εκτός όµως από την εκπαίδευση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, µέσα στο 

χώρο εργασίας, που επιδρούν στην απόδοση των εργαζοµένων. Παραδείγµατος χάριν η 

δοµή του οργανισµού, το ποιος δίνει αναφορά σε ποιον, το εργασιακό κλίµα και φυσικά 

το εάν υπάρχει ανταµοιβή για την καλή απόδοση (Σχήµα 2). Πολλές φορές µπορεί να 

είναι απαραίτητο να µεταβληθούν µερικοί από αυτούς προκειµένου να βελτιωθεί η 

απόδοση των εργαζοµένων (Bramley, 2007). 
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Σχήµα 2: Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της 

εργασίας, (Πηγή: Bramley, 2007) 

 

Πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός εκπαιδευτικού µοντέλου 

είναι και οι διαφορές στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα και στην αντίληψη των 

συµµετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Van der Vegt et al., 2010). Όλα αυτά 

µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στη µάθηση και κατ’ επέκταση στην 

αποδοτικότητα. Καταλήγοντας θα λέγαµε ότι για να υπολογιστεί η αποδοτικότητα που 

προκύπτει από την εφαρµογή ενός εκπαιδευτικού µοντέλου χρειάζεται να υπολογιστεί 

πρώτα το κόστος της εκπαίδευσης και στη συνέχεια να αποδοθεί µια χρηµατική αξία σε 

κάθε όφελος– αποτέλεσµα (π.χ. αύξηση παραγωγικότητας, µείωση ελαττωµατικών) από 

κάθε συγκεκριµένη δραστηριότητα (Χυτήρης, 2001). Επίσης είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση κάθε εκπαιδευτικό µοντέλο να είναι προσαρµοσµένο όχι µόνο στις 

ανάγκες της επιχείρησης αλλά και στις ανάγκες και στις ατοµικές διάφορες των 

συµµετεχόντων σε αυτό, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας του. 

 

1.9  Ο ρόλος του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση 

Μέχρι και τα τέλη της τελευταίας δεκαετίας το ενδιαφέρον των περισσοτέρων 

επιχειρήσεων ήταν προσανατολισµένο κατά κύριο λόγο στη συνεχώς µεγαλύτερη 

ανάπτυξη των πωλήσεων τους. ∆υστυχώς όµως οι συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες 

της αγοράς απαιτούν µείωση κόστους, αµεσότητα και ευελιξία στις αποφάσεις και 

οδήγησαν τις εταιρείες να αναθεωρήσουν πολλές από τις παλαιότερες επιχειρηµατικές 

στρατηγικές τους. Συνειδητοποίησαν ότι µέσα σε καθεστώς έντονου ανταγωνισµού οι 

εταιρείες που έχουν το καλύτερο ανθρώπινο δυναµικό θα αποκτήσουν το συγκριτικό 
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πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών για να επιβιώσουν. Έτσι, λοιπόν, έχουµε αρχικά 

την αναβάθµιση του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού (Aghazadeh, 2003; Ulrich,1998), 

που σκοπό είχε την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των πολλαπλών ρόλων 

που κλήθηκε να ασκήσει µέσα στην επιχείρηση και φυσικά µιλάµε για νέους ρόλους 

προσαρµοσµένους στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. 

Σύµφωνα µε την Ξυροτύρη-Κουφίδου (2010, σ.312) «Στην ουσία το Τµήµα 

Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει στην επιχείρηση 

/οργανισµό το νοητικό κεφάλαιο που απαιτείται». Τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω των 

υψηλών ποσοστών ανεργίας, παρατηρείται ότι δίνεται έµφαση στην εκπαίδευση και 

µετεκπαίδευση του προσωπικού και όχι στην επιλογή (Bramley, 2007). Αυτό 

δυσκολεύει ακόµα περισσότερο το ρόλο του τµήµατος ανθρώπινου δυναµικού που για 

τις περισσότερες επιχειρήσεις έχει και το ρόλο του τµήµατος εκπαίδευσης. Μάλιστα σε 

πολλές επιχειρήσεις κυριαρχεί η αντίληψη ότι όλες οι αλλαγές µπορούν να 

ξεπεραστούν µόνο µέσω της εκπαίδευσης. Εάν η εκπαίδευση θεωρείται µέρος µιας 

προγραµµατισµένης αλλαγής στην επιχειρηµατική στρατηγική και όχι αντίδραση σε 

εξωτερική αλλαγή, τότε ο ρόλος του διευθυντή εκπαίδευσης διευρύνεται και παίρνει τη 

µορφή του εσωτερικού συµβούλου σε θέµατα οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης 

(Bramley, 2007). Τα τµήµατα εκπαίδευσης πρέπει να απαρνηθούν τον παραδοσιακό 

τους ρόλο και να γίνουν δυναµικοί ηγέτες αλλαγών (Case and Cleiner, 1993; 

Ulrich,1998) που θα ασχοληθούν και µε την αλλαγή κουλτούρας των οργανισµών 

(Aghazadeh, 2003). Αντίστοιχα οι διευθυντές εκπαίδευσης πρέπει να συµµετέχουν στη 

χάραξη της πολιτικής και των στόχων της επιχείρησης (Aghazadeh, 2003). Για το λόγο 

αυτό χρειάζεται να έχουν περισσότερη πληροφόρηση, να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία 

γερών σχέσεων, να ασκήσουν επιρροή στους συνεργάτες τους και φυσικά να 

αποκτήσουν τους απαραίτητους πόρους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

(Bramley, 2007). Μετά από όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

διοίκηση της γνώσης βρίσκεται στον πυρήνα της διοίκησης των ανθρώπων (Ξυροτύρη-

Κουφίδου, 2010) και ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης, µέσω της γνώσης τους, αρκεί να το θελήσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  

 

2.1 Γενικά για την Ποιότητα 

Αν και για την έννοια της ποιότητας υπάρχει µία σειρά µύθων που 

χαρακτηρίζουν τη συµβατική αντίληψη, στην πραγµατικότητα η έννοια της ποιότητας 

µπορεί να οριστεί µε επαρκή σαφήνεια για την αποτελεσµατική διοίκηση των 

δραστηριοτήτων που τη διαµορφώνουν (∆ερβιτσιώτης, 2005). Είτε µιλάµε για ποιότητα 

παρεχόµενης υπηρεσίας, είτε για ποιότητα προϊόντων, η ποιότητα σχετίζεται µε όλες τις 

πτυχές της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, από την παροχή 

υπηρεσιών (δηµοσίων και ιδιωτικών), από την παραγωγή προϊόντων έως και τη 

συνολική λειτουργία των επιχειρήσεων (Τσιότρας, 2002). Μάλιστα η ποιότητα σε 

συνδυασµό µε την ικανότητα ανάπτυξης καινοτοµιών και την παραγωγικότητα 

καθορίζει τις πιθανότητες επιβίωσης των επιχειρήσεων στο πολύπλοκο και αβέβαιο 

περιβάλλον που ζούµε και συχνά είναι η βασική και πιο αποτελεσµατική συνταγή 

επιτυχίας των επιχειρήσεων (∆ερβιτσιώτης, 2005). 

Η ποιότητα είναι ένας παράγοντας διαφοροποίησης στην αγορά, ένα µέσο για 

µείωση του κόστους και αύξηση του κέρδους και φυσικά το κλειδί για τη 

βελτιστοποίηση των πόρων. Η ποιότητα εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναµικού, την ικανοποίηση του πελάτη και τη βελτιστοποίηση της 

απόδοσης των επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί ένα δεδοµένο σύστηµα αξιών, αρχών και 

προτύπων (Κέφης, 2005). Η αλµατώδης πορεία της έννοιας της ποιότητας τις 

τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε το βασικό παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης στη 

σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα (Βούζας, 2010). Οι ορισµοί που έχουν δοθεί 

για την ποιότητα είναι πολλοί, ωστόσο υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ τους. Η 

ποιότητα µπορεί να οριστεί ως «Η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 1964), «Η 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές» (Juran, 1968), « Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις» 

(Crosby, 1979) ή σύµφωνα µε τον Deming (1986) «Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών του πελάτη, τωρινών και µελλοντικών». Το σηµαντικότερο κριτήριο για την 

ποιότητα ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας είναι η πλήρης κατά το δυνατόν 

ικανοποίηση του πελάτη (Τσιότρας, 2002). Η ποιότητα µπορεί να µετρηθεί µόνο µε 

βάση τις προτιµήσεις του πελάτη (Βούζας, 2010) και σίγουρα ένα προϊόν που 

µεγιστοποιεί την ικανοποίηση αυτού που το χρησιµοποιεί είναι πιο ελκυστικό και 

αποδεκτό έναντι άλλων (Juran and Godfrey, 1999). Σύµφωνα µε τον ∆ερβιτσιώτη 

(2005) η υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος υπάρχει, όταν αυτό καλύπτει τις ανάγκες και 
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τις προσδοκίες των πελατών την κατάλληλη χρονική στιγµή και µε την πιο ευνοϊκή 

σχέση προσφερόµενης αξίας για την τιµή που καταβάλλει, δηλαδή το κόστος του 

είδους, σε σχέση µε τους ανταγωνιστές. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουµε 

την ποιότητα µε την “τελειότητα”. Ποιοτικό είναι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σχεδιασµού και όχι κάτι που είναι εξαιρετικά 

ακριβό και υπερέχει έναντι των άλλων (Tattersley, 1991). Κατά τον Crosby (1979) η 

ποιότητα είναι δωρεάν, ενώ εκείνο που κοστίζει είναι η απουσία της ποιότητας. Πολύ 

σηµαντικός παράγοντας για µια επιχείρηση είναι και η ύπαρξη κακής ποιότητας. Όταν 

συµβαίνει αυτό, η επιχείρηση χάνει ένα µεγάλο µέρος από τα καθαρά της κέρδη, ενώ 

προσβάλλονται η φήµη της, το µερίδιο αγοράς της και η διεθνής της εικόνα (Τσιότρας, 

2002). 

Η ποιότητα είναι µια δυναµική κατάσταση που σχετίζεται µε προϊόντα, 

ανθρώπους, υπηρεσίες και διαδικασίες, συναντώντας ή ξεπερνώντας τις απαιτήσεις 

(Goetsch and Davis, 2006). Σύµφωνα µε τον ∆ερβιτσιώτη (2005), ποιότητα για ένα 

είδος (προϊόν ή υπηρεσία) είναι η προσφερόµενη στον πελάτη αξία για τη συνολική 

διάρκεια χρήσης του, σε σχέση µε το συνολικό οικονοµικό και ψυχολογικό κόστος για 

τον κύκλο ζωής του είδους, ενώ σύµφωνα µε τον Κέφη (2005) το τρίπτυχο της 

ποιότητας παρουσιάζεται ως εξής: συνεχής βελτίωση – ικανοποίηση του πελάτη – 

επιβίωση (η ευηµερία έπεται) της επιχείρησης. 

Με το πέρασµα των χρόνων η ποιότητα ακολούθησε µία εξελικτική πορεία 

(Σχήµα 3) και από την Επιθεώρηση πέρασε στον Έλεγχο της Ποιότητας, στη συνέχεια 

στη ∆ιασφάλιση Ποιότητας και τέλος στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Τσιότρας, 

2002)  

 

Σχήµα 3: Τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου της ποιότητας (Πηγή: 

Τσιότρας, 2002) 
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Πριν από τη Βιοµηχανική επανάσταση η βιοµηχανική παραγωγή στηριζόταν 

αποκλειστικά σε ανεξάρτητες οµάδες τεχνιτών, οι οποίες είχαν και την ευθύνη για την 

ποιότητα. Με την έναρξη όµως της Βιοµηχανικής επανάστασης και την τεχνολογική 

πρόοδο δηµιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης ενός νέου σώµατος ελέγχου: των 

εργοδηγών Επιθεώρησης. Έτσι δηµιουργήθηκε η πρωταρχική µορφή ελέγχου της 

ποιότητας, η Επιθεώρηση (Garvin, 1988), που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από µία 

σύγκριση των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις δεδοµένες πρωτογενείς 

µορφές προδιαγραφών (Τσιότρας, 2002). 

Στη συνέχεια µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο περνάµε στον Έλεγχο της 

Ποιότητας, όπου οι επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να επιθεωρούν το προϊόν µετά την 

παραγωγή και να κάνουν τις αντίστοιχες επανορθώσεις, εάν διαπιστωθούν αστοχίες από 

την αρχική προδιαγραφή. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι συνώνυµος µε τη χρήση 

στατιστικών µεθόδων και εργαλείων µέτρησης και πρόληψης στην παραγωγική 

διαδικασία (Βούζας, 2010; Τσιότρας, 2002). 

Παρ’ όλα αυτά ο ποιοτικός έλεγχος είχε ένα βασικό µειονέκτηµα: εντόπιζε τα 

ελαττώµατα κατασκευής ή σχεδιασµού των προϊόντων µετά την κατασκευή των 

τελικών προϊόντων και αφού είχε καταβληθεί το κόστος κατασκευής. Αυτό σήµαινε ότι 

η επανόρθωση τους γινόταν δυσκολότερη και σε συνδυασµό µε τις αυξανόµενες 

απαιτήσεις των πελατών, οδήγησε στην εγκαθίδρυση συστηµάτων ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας (Τσιότρας, 2002). ∆ιασφάλιση Ποιότητας σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002) 

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. Τώρα δίνεται µεγαλύτερη σηµασία στο σχεδιασµό ποιοτικών 

προϊόντων, όλα τα τµήµατα της επιχείρησης ενθαρρύνονται να συνεργάζονται για τη 

διασφάλιση της ποιότητας, ενώ η ανώτατη διοίκηση εµπλέκεται στο σχεδιασµό, στο 

συντονισµό και στην εκτέλεση των πολιτικών ποιότητας (Garvin, 1988).  

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι ένα σύνολο εγγραφών για τη διασφάλιση 

της ποιότητας που συντάχθηκαν από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International 

Organization For Standardization), µε σκοπό να εναρµονίσει τα µέχρι τότε εθνικά και 

διεθνή συστήµατα ποιότητας που υπήρχαν σε διάφορες χώρες και εφάρµοζαν οι 

διάφορες επιχειρήσεις. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα συγκεκριµένα πρότυπα είναι 

απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη καλής ποιότητας προϊόντος (Singels et al., 2001). 

Σύµφωνα µε έρευνες µερικοί από τους λόγους υιοθέτησης των συστηµάτων ISO 9000 

από διάφορες επιχειρήσεις ήταν η εξωτερική πίεση που δέχονταν από τους πελάτες τους 
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(Τaylor, 1995; Witcher,1993) και η προσδοκώµενη µελλοντική αύξηση του µεριδίου 

αγοράς τους (Brown et al., 1997). 

Το τέταρτο στάδιο εξέλιξης των συστηµάτων ποιότητας είναι τα Συστήµατα 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆.Ο.Π.). Στα συστήµατα αυτά δίνεται έµφαση στη 

στρατηγική διοίκηση της ποιότητας. Η ποιότητα πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση τις 

συνθήκες της αγοράς, τον ανταγωνισµό, τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών 

και όχι µε βάση προκαθορισµένα εσωτερικά πρότυπα ή τις προδιαγραφές (Φωτόπουλος 

και Ψωµάς, 2006). Σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002) «∆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». 

Προκειµένου να υιοθετηθεί η έννοια της ολικής ποιότητας, απαιτείται µια αλλαγή στην 

κουλτούρα της επιχείρησης και µια δέσµευση όλων στην επιχείρηση στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας (Lau et al., 2004), ενώ σύµφωνα µε τον Atkinson (1990) η 

∆.Ο.Π. αποτελεί µια βαθιά δέσµευση του οργανισµού να κάνει τα πράγµατα σωστά. 

 

2.2 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας (∆.Ο.Π.) ή αλλιώς TQM (Total Quality 

Management) αποτελεί µια νέα προσέγγιση για την αποτελεσµατική ανάπτυξη µίας 

επιχείρησης και έχει ως βασικό της προσανατολισµό την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών (∆ερβιτσιώτης, 2005; Κέφης, 2005; 

Τσιότρας, 2002). Σύµφωνα µε τον Κέφη (2005), η ∆.Ο.Π. είναι ένα δυναµικό και όχι 

στατικό σύστηµα διαχείρισης που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρµόζεται στα νέα 

δεδοµένα. Επίσης η ∆.Ο.Π. βασίζεται στη συνεργασία των ατόµων και προϋποθέτει την 

αφοσίωση και δέσµευση της ανώτερης διοίκησης (Ciampa, 1992). Στόχος της είναι να 

βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η ευελιξία και η 

ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης συνολικά (Ho and Wearn, 1995). Η ∆.Ο.Π. 

σύµφωνα µε τον James (1996) επηρεάζει ολόκληρη την επιχείρηση και για να είναι η 

επιχείρηση ανταγωνιστική θα πρέπει οι αρχές και οι πρακτικές της να γίνουν αποδεκτές 

από όλους , ενώ σύµφωνα µε τον Oakland (1989) η ∆.Ο.Π. αποτελεί µία προσέγγιση 

για τη βελτίωση της ευελιξίας και της αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης. Οι 

βασικές αρχές της ∆.Ο.Π. σύµφωνα µε τον Ho (1995) είναι δέκα και είναι οι εξής: 

ηγεσία, δέσµευση, πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, συνεχής βελτίωση, ουσιαστική 

ανάµειξη όλων, εκπαίδευση και επιµόρφωση, αίσθηµα ιδιοκτησίας και υπευθυνότητας, 
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αναγνώριση και επιβράβευση, πρόληψη λαθών και συνεργασία και τέλος οµαδικότητα 

εργασίας. Η ∆.Ο.Π. αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση διοίκησης, όπως 

επισηµαίνουν οι Dean και Bowen (1994) που έχει ως στόχο την ικανοποίηση ή 

εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ τονίζει τη σηµασία που έχει ο σχεδιασµός, η παραγωγή, 

αλλά και η εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τον πελάτη 

(Collins,1994) 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αξιολογήσει και να υιοθετήσει µια επιχείρηση τη 

∆.Ο.Π.. Μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω (∆ερβιτσιώτης, 2005; Κέφης, 

2005): 

• Εξαιτίας του άκρατου ανταγωνισµού αλλά και της ανάγκης επιβίωσης. 

• Εξαιτίας της αδυναµίας άλλων γνωστών συµβατικών προσεγγίσεων για 

τη διασφάλιση της ποιότητας. 

• Εξαιτίας µιας διαφορετικής αντίληψης που επικροτεί τη 

δηµοκρατικότητα, τη συµµετοχικότητα και την αγαστή συνεργασία 

µεταξύ στελεχών και εργαζοµένων προς όφελος όλων. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία από την πλευρά της διοίκησης, έχει νόηµα µόνο όταν 

αυτή επιθυµεί βελτιώσεις για ανταγωνιστικότητα και επιβίωση µε µακροχρόνια 

προοπτική. Η αποτελεσµατική και εγγυηµένη εφαρµογή της ∆.Ο.Π. στηρίζεται στην 

αποδοχή και τήρηση ορισµένων βασικών αρχών όπως: συνεχής εξέλιξη, απόλυτη 

ικανοποίηση του πελάτη, συνολική και συστηµατική συµµετοχή των εργαζοµένων, 

ανταµοιβή και αναγνώριση, αποφυγή λαθών, οµαδικό πνεύµα και συνεχή εκπαίδευση 

και επιµόρφωση (Hakes, 1991; Saylor, 1992). Έτσι θα εξυπηρετηθούν και οι 

αντικειµενικοί σκοποί της ∆.Ο.Π., οι οποίοι είναι (∆ερβιτσιώτης, 2005; Κέφης, 2005; 

Τσιότρας, 2002):  

• Καλύτερη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών. 

• ∆ιασφάλιση µεγάλης αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης σε 

σχέση µε το κόστος λειτουργίας της. 

• Αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτοµίες. 

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

• Αύξηση του βαθµού αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

• Βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Ανάπτυξη µόνιµης νοοτροπίας στους εργαζόµενους, ώστε η 

προσπάθεια επίτευξης των στόχων να γίνεται σαν φυσιολογική 

έκφραση της οργανωτικής κουλτούρας της επιχείρησης. 



 
 

27 

Βέβαια για να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι και για την επίτευξη 

συνεχούς βελτίωσης, η συστηµατική προσέγγιση ενός συστήµατος διοίκησης ποιότητας 

θα πρέπει να συνδυάζεται µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (Ahmed and Hassan, 

2003). Σύµφωνα µε τον Τσιότρα (2002), επτά είναι τα κυριότερα εργαλεία που µπορεί 

να επιστρατεύσει µια επιχείρηση για τη βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις 

διαδικασίες: το ∆ιάγραµµα Pareto σε συνδυασµό µε το ∆ιάγραµµα Αιτίου – 

Αποτελέσµατος, τα Φύλλα Ελέγχου, τα ∆ιαγράµµατα Ροής, η τεχνική της 

Στρωµατοποίησης, τα ∆ιαγράµµατα Ελέγχου, τα ∆ιαγράµµατα ∆ιασποράς και τα 

Ιστογράµµατα. Το σύνολο των εργαλείων και των τεχνικών για τη ∆.Ο.Π. προσφέρει 

στη διοίκηση και στους εργαζόµενους τα µέσα εκείνα για τη σωστή διάγνωση των 

προβληµάτων που επηρεάζουν την ποιότητα, για την αναγκαία ανάλυση µε τις 

απαραίτητες µετρήσεις των σχετικών µεγεθών και για τη διαµόρφωση των λύσεων για 

την εξουδετέρωση τους. Βέβαια ανάλογα µε τη φύση και την εµβέλεια του 

προβλήµατος διαφέρει και ο συνδυασµός των τεχνικών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

για τη βελτίωση της ποιότητας (∆ερβιτσιώτης, 2005). 

Για την ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών που αποβλέπουν στη 

βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών έχουν καθιερωθεί βραβεία 

ποιότητας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο (∆ερβιτσιώτης, 2005). Έτσι 

έχουµε : 

• Το Βραβείο Ποιότητας Deming (Deming Application Prize) στην Ιαπωνία από 

το 1951, το οποίο απονέµεται σε επιχειρήσεις που πέτυχαν τη χρονιά που 

πέρασε τις σηµαντικότερες βελτιώσεις και προόδους στο χώρο της ποιότητας 

(Τσιότρας, 2002). Εκείνο που πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι το βραβείο 

Deming επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επιτυχή επιχειρησιακή εφαρµογή 

των στατιστικών τεχνικών ελέγχου αγνοώντας έννοιες, όπως ανάπτυξη 

ανθρωπίνων πόρων, ικανοποίηση του πελάτη κ.α. (Κέφης, 2005) 

• Το Βραβείο Ποιότητας Baldridge (National Malcolm Baldridge Award) στις 

Η.Π.Α. από το 1987. Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 

επιχειρήσεις για την απόκτηση του είναι: η ηγεσία, ο στρατηγικός σχεδιασµός, η 

εστίαση στον πελάτη και στην αγορά, η πληροφόρηση και η ανάλυση, η 

εστίαση στο ανθρώπινο δυναµικό, η διαχείριση των διαδικασιών και τα 

επιχειρησιακά αποτελέσµατα (Τσιότρας, 2002). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

βραβείο Baldridge δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, ως του 

πλέον αποτελεσµατικού µέσου, για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος (Κέφης, 2005). 
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• Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award) στην Ευρώπη 

από το 1992, το οποίο βασίζεται στις παρακάτω θεµελιώδεις αρχές: 

προσανατολισµός στα αποτελέσµατα, εστίαση στον πελάτη, ηγεσία και 

συνέπεια στο σκοπό, διοίκηση βάσει διαδικασιών και στοιχείων, ανάπτυξη και 

συµµετοχή ανθρώπινου δυναµικού, συνεχής µάθηση, καινοτοµία και βελτίωση, 

ανάπτυξη συνεργασιών και κοινωνική ευθύνη (Τσιότρας, 2002). Η διαδικασία 

υποβολής αίτησης για αξιολόγηση προσδιορίζεται από το EFQM (European 

Foundation for Quality Management) το οποίο λαµβάνει υπόψη ρητά και άµεσα 

και άλλους σηµαντικούς παράγοντες - σε αντίθεση µε τους καθιερωµένους 

συµβατικούς τρόπους αξιολόγησης µιας επιχείρησης µε οικονοµικά κριτήρια- 

που επηρεάζουν όχι µόνο την παρούσα, αλλά και τη µελλοντική 

αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης (∆ερβιτσιώτης, 2005). 

 

2.3 Οι Θεωρητικοί της Ποιότητας 

i. W. Edward Deming (1900-1993) 

O Deming είναι ευρύτερα γνωστός από τα δεκατέσσερα σηµεία για τη διοίκηση 

σχετικά µε την ποιότητα. Σύµφωνα µε τον Deming η ποιότητα είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε τη συνεχή βελτίωση ενός παραγωγικού συστήµατος που βρίσκεται σε 

σταθερή κατάσταση λειτουργίας (∆ερβιτσιώτης, 2005). Επίσης ο Deming (1986), ορίζει 

την ποιότητα σαν τον αναµενόµενο βαθµό οµοιοµορφίας και αξιοπιστίας µε το 

χαµηλότερο κόστος, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της αγοράς (Brocka, 1992). O 

κύκλος του Deming (Σχήµα 4), σε συνέχεια του κύκλου του Shewhart, δηµιουργήθηκε 

για να δείξει τη συνεχή εξέλιξη των επιχειρήσεων (James, 1996). Ο κύκλος αποτελείται 

από τέσσερα στάδια: Σχεδίασε (Plan), Κάνε (Do), Έλεγξε (Check), ∆ράσε (Act) τα 

οποία διασφαλίζουν την ποιότητα και κινούνται σε µια κυκλική φορά. 
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Σχήµα 4: Ο κύκλος του Deming (Πηγή: James, 1996) 

O Deming συνδέει την ποιότητα µε την παραγωγικότητα και αυτός είναι ο λόγος 

για την ανάπτυξη της «αλυσίδας ποιότητας» από τον ίδιο. Επίσης θεωρεί ότι η 

απόκλιση είναι δεδοµένη και εποµένως η χρήση στατιστικών µεθόδων στην παραγωγή 

είναι επιβεβληµένη (Βούζας, 2010). 

 

ii. Joseph Μ. Juran (1904-2008) 

Ο Joseph Μ. Juran µαζί µε τον W. E. Deming θεωρούνται οι πρωτεργάτες του 

Ιαπωνικού θαύµατος και οι αρχιτέκτονες της «επανάστασης-αναγέννησης» της 

ποιότητας στη χώρα αυτή (Βούζας, 2010). Ο Juran (1999) ορίζει την ποιότητα σαν 

καταλληλότητα για χρήση που απαιτεί ποιότητα στη σχεδίαση και στην προσαρµογή 

στις προδιαγραφές, διαθεσιµότητα και κατάλληλη εξυπηρέτηση µετά την πώληση. Ο 

Juran θεωρεί πολύ σηµαντικό τον προσδιορισµό των πελατών και των αναγκών τους 

και υποστηρίζει, ότι «η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία», ενώ βλέπει το 

σχεδιασµό της σαν µέρος της παρακάτω τριλογίας (Τσιότρας, 2002): 

• Σχεδιασµός ποιότητας 

• Έλεγχος ποιότητας 

• Βελτίωση ποιότητας 

Σύµφωνα µε το ∆ερβιτσιώτη (2005) η τριλογία του Juran αναφέρεται στις 

λειτουργίες του σχεδιασµού, του ελέγχου και της βελτίωσης της ποιότητας, οι οποίες 

αποτελούν τον κατάλληλο µηχανισµό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 

πελάτη, ως βασικού στρατηγικού στόχου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  

 

iii. Philip B. Crosby (1926-2001) 

O Crosby (1979) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη θεωρία του «κάνε το σωστά 

την πρώτη φορά» και την αρχή των «µηδέν λαθών». Πίστευε ότι «η ποιότητα είναι 
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δωρεάν» (quality is free) και είναι προσανατολισµένη στον άνθρωπο (Βούζας, 2010). Η 

φιλοσοφία για τη διοίκηση ποιότητας του Crosby εκφράζεται µε τις αποκαλούµενες 

«Τέσσερις Απόλυτες Θέσεις» (∆ερβιτσιώτης, 2005; Johnson, 2001): 

1. Η έννοια της ποιότητας ορίζεται ως συµµόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη 

και όχι στο πόσο καλό είναι κάτι. 

2. Η ποιότητα επιτυγχάνεται µε την πρόληψη ελαττωµατικών και όχι τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση µετά την παραγωγή. 

3. Ο σκοπός στην επίτευξη ποιότητας θα πρέπει να είναι ο µηδενισµός των 

ελαττωµατικών και όχι κάποιο επίπεδο αποδεκτής ποιότητας. 

4. Η µέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας πρέπει να γίνεται µε βάση το κόστος 

της µη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις του πελάτη και όχι σε δείκτες. 

 

iv. Kaoru Ishikawa (1915-1989) 

Ο Ishikawa (1982) θεωρείται ο πατέρας των Κύκλων Ποιότητας και των Επτά 

Εργαλείων Ποιότητας (James, 1996), συµπεριλαµβανοµένου και του διαγράµµατος 

«ψαροκόκαλο» (fishbone diagram). Είναι από τους πρώτους που χρησιµοποίησε τον 

όρο Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση και επιπλέον θεωρεί απαραίτητο 

στοιχείο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του την ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη. 

 

v. Armand V. Feigenbaum (1922-) 

Ο Feigenbaum ανέπτυξε την έννοια του «Ελέγχου της Ολικής Ποιότητας» στο 

βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1983 και υποστηρίζει ότι η υπευθυνότητα για την 

ποιότητα πρέπει να δίνεται σε αυτούς που εκτελούν τις διάφορες εργασίες στα πλαίσια 

της λειτουργικής οργάνωσης της επιχείρησης (Τσιότρας, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εκπαίδευση 

 

3.1 Η σχέση της ∆.Ο.Π. και της Εκπαίδευσης 

Σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της ποιότητας η εκπαίδευση αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο κάθε προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας. Ο Ishikawa (1985) 

αναφέρει ότι η βασική φιλοσοφία της ποιότητας αποτυπώνεται στη φράση «η ποιότητα 

ξεκινά και τελειώνει µε την εκπαίδευση». Εποµένως κάθε επιχείρηση ή οργανισµός που 

θέλει να βελτιώνεται, αλλά και να παραµένει ανταγωνιστικός, πρέπει να εκπαιδεύει 

συνεχώς τα στελέχη του σε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Ο Deming (1986) αναφέρει ότι 

η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα δεκατέσσερα σηµεία του για τη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας, ενώ σύµφωνα µε το ∆ερβιτσιώτη (2005), ο Crosby (1979) µε το 

προτεινόµενο πρόγραµµα των 14 σηµείων στοχεύει στη δηµιουργία ενός συστηµατικού 

εκπαιδευτικού προγράµµατος για βελτίωση ποιότητας, που θα οδηγήσει σε µια νέα 

«επιχειρησιακή κουλτούρα». Για τον Feigenbaum (1991) η εκπαίδευση και η 

επιµόρφωση σε θέµατα ποιότητας αποτελούν µια συνεχή δραστηριότητα που είναι 

µέρος του συστήµατος ποιότητας. 

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, η εκπαίδευση των εργαζοµένων 

αντιµετωπίζεται ως κόστος και αυτό συνεπάγεται ότι περιορίζεται στο απολύτως 

απαραίτητο επίπεδο (∆ερβιτσιώτης, 2005). Αυτό όµως δεν ισχύει, γιατί εκπαίδευση 

σηµαίνει επένδυση στους ανθρώπους, ώστε να αποδίδουν καλύτερα και να κάνουν 

καλύτερη χρήση των φυσικών ικανοτήτων τους (Παπαλεξανδρή και Μπουραντάς, 

2002). Σε αυτό έχει συµβάλλει και η αναγνώριση στο σύγχρονο µάνατζµεντ, ότι οι 

εργαζόµενοι αποτελούν το πιο πολύτιµο και αποτελεσµατικό όπλο µιας επιχείρησης για 

να αναπτύξει και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της. Εποµένως οι επιχειρήσεις 

που υιοθετούν τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση 

των εργαζοµένων, ως την καλύτερη επένδυση που µπορούν να κάνουν τόσο για την 

αναβάθµιση των ικανοτήτων τους, όσο και για την προσωπική τους ανάπτυξη 

(∆ερβιτσιώτης, 2005). Η επιτυχία ενός προγράµµατος ή συστήµατος βελτίωσης της 

ποιότητας προϋποθέτει ριζικές αλλαγές, τόσο στην κουλτούρα της επιχείρησης, όσο και 

στη συµπεριφορά των εργαζοµένων (Βούζας, 1998). Στόχος είναι η µεταστροφή των 

επιχειρήσεων από «αντιδραστικές» σε «προληπτικές» και η εκπαίδευση και η 

επιµόρφωση είναι το πιο βασικό εργαλείο για αυτή τη µεταστροφή (Marash, 1992; 

Patel, 1993). Σύµφωνα µε τον Oakland (1989) η Ποιότητα αποτελεί µια «επανάσταση» 

στη διοίκηση των επιχειρήσεων, η οποία απαιτεί την εγκαθίδρυση µιας κουλτούρας που 
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θα υποστηρίζει και θα στηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας. Τα 

κατάλληλα εργαλεία, καθώς και οι πρακτικές για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή, 

παρέχονται µόνο µέσω της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού (Ishikawa, 1985). 

Η εκπαίδευση είναι η κρίσιµη µεταβλητή στην επιτυχία ή την αποτυχία ενός 

προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας µιας επιχείρησης (Motwani et al.,1994). 

Επιτρέπει στο εργατικό δυναµικό της επιχείρησης να αποκτήσει τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για να βελτιώσει και να διατηρήσει τη διαδικασία ποιοτικής παραγωγής. 

Σύµφωνα µε τον Galagan (1990), µια διαδικασία ποιοτικής παραγωγής που παράγει 

ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες εξαρτάται από ένα «ποιοτικό» εργατικό δυναµικό. 

Σύµφωνα µε τους Ferketish και Hayden (1992), οι επιχειρήσεις τώρα πια ενδιαφέρονται 

σοβαρά για την ποιότητα και θέλουν να υιοθετήσουν µια κουλτούρα και µια φιλοσοφία 

που θα κάνει τη συνεχή βελτίωση τρόπο ζωής. Για να το επιτύχουν αυτό, οι αλλαγές 

πρέπει να γίνουν σε ολόκληρη την επιχείρηση και είναι απαραίτητο να συµµετέχουν 

όλοι σε αυτή την προσπάθεια Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν 

τους στόχους τους και να παραµείνουν ανταγωνιστικές (Motwani et al.,1994). 

Σύµφωνα µε τους Walley και Kowalski (1992), η εκπαίδευση και η ανάπτυξη για 

την υποστήριξη της ∆.Ο.Π. σε µία επιχείρηση είναι απαραίτητες για την εφαρµογή και 

τη λειτουργία της, ενώ µερικοί συγγραφείς τις θεωρούν «κρίσιµες» (Bakka, 1998) ή 

ακόµη και ως τον «ακρογωνιαίο λίθο» (Kiesow, 1996) για την επιτυχία της ∆.Ο.Π. Τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε επιχειρήσεις που ακολουθούν µια 

φιλοσοφία και προσέγγιση ∆.Ο.Π. πρέπει να είναι στραµµένα στον πελάτη και να 

περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων (Βούζας, 1998). Επίσης τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης βοηθούν στην κατανόηση και οικειότητα της φιλοσοφίας, 

των αρχών, πρακτικών και µεθόδων της ∆.Ο.Π. (Crosby, 1979). Η εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι µία συνεχής δραστηριότητα η οποία θα αποτελεί µέρος του 

προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας (Chaston, 1994). Σύµφωνα µε τον Patel (1993), 

η εκπαίδευση και η επιµόρφωση αποτελούν τα βασικά στοιχεία υποστήριξης των 

προγραµµάτων ολικής ποιότητας και είναι οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη επιρροή στην 

ποιότητα. 

Για τον Collard (1989) οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα των εργαζοµένων αποτελούν τον πιο κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία 

ενός προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας, ενώ σύµφωνα µε τους Ferketish και 

Hayden (1992), η εκπαίδευση είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 

των επιχειρήσεων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των 
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υπηρεσιών που προσφέρουν. Η ∆.Ο.Π., αν και απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση σε όλες 

τις πτυχές της εργασίας, δεν θεωρείται µια απλή εγκατάσταση συστηµάτων και 

διαδικασιών βελτίωσης ποιότητας, αλλά µια ολοκληρωτική αλλαγή κουλτούρας της 

επιχείρησης. Εποµένως, για να έχουν επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράµµατα βελτίωσης 

της ποιότητας, θα πρέπει πρωτίστως να υπάρχει στήριξη από όλους µέσα στην 

επιχείρηση, η οποία θα δίνει έµφαση στην οµαδική εργασία, στην ενδυνάµωση των 

εργαζοµένων και στη συµµετοχή, στη συνεχή βελτίωση και στην εστίαση στον πελάτη 

(Brown, 1994).  

Η δέσµευση για τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων – δεξιοτήτων των 

εργαζοµένων µέσω της εκπαίδευσης, αλλά και για τη βελτίωση των διεργασιών της 

επιχείρησης, αποτελεί για τον Waldman (1994) ένα από τα οκτώ συστατικά στοιχεία 

της ∆.Ο.Π., ενώ σύµφωνα µε τον Zhang (2000) η επιµόρφωση και η εκπαίδευση είναι 

βασικές έννοιες για την εφαρµογή της ∆.Ο.Π. σε µία επιχείρηση. Τέλος σύµφωνα µε 

τους Claver et al. (2002) η εκπαίδευση αποτελεί για τη διοίκηση ολικής ποιότητας 

στρατηγικής σηµασίας παράγοντα, ενώ σύµφωνα µε τον Motwani (2001) για την 

επιτυχή εφαρµογή της ∆.Ο.Π. πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όχι µόνο στην 

εκπαίδευση των εργαζοµένων αλλά και στην παροχή δυνατοτήτων σ’ αυτούς. 

Καταλήγοντας θα λέγαµε πως η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας και η Εκπαίδευση 

αλληλοσυµπληρώνονται. Μόνο µέσα από τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα 

µπορέσει η ∆.Ο.Π. να εκπληρώσει τους στόχους της, όπως καλύτερη ποιότητα αγαθών 

και υπηρεσιών, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, βελτίωση της αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση του βαθµού αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλοσοφίας 

της ∆.Ο.Π. σε έναν οργανισµό ή µία επιχείρηση. Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας 

υποστηρίζει τη συνεργασία µεταξύ της Εκπαίδευσης και της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας για την ικανοποίηση των στόχων των σύγχρονων επιχειρήσεων, τη γρήγορη 

ανταπόκριση τους στις συνθήκες της αγοράς, την ενδυνάµωση των εργαζοµένων και τη 

µετάβαση από µία φιλοσοφία ατοµικότητας σε µία φιλοσοφία οµαδικότητας και 

συνεργασίας. Τέλος µέσω αυτής της συνεργασίας θα µπορέσουν οι επιχειρήσεις να 

οδηγηθούν όχι µόνο στην  επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, αλλά και στη 

διατήρηση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ανάλυση κλάδου εταιρειών εµπορίας δοµικών 

µηχανηµάτων  

 

4.1 Εταιρείες εµπορίας δοµικών µηχανηµάτων 

Οι εταιρείες εµπορίας δοµικών µηχανηµάτων ασχολούνται µε τις εισαγωγές και 

το χονδρικό εµπόριο οδοποιητικών, δοµικών, ανυψωτικών, λατοµικών και 

χωµατουργικών µηχανηµάτων και ανταλλακτικών. Επίσης, πολλές από αυτές είναι 

αποκλειστικοί αντιπρόσωποι εταιρειών του εξωτερικού. Το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ A.E. η οποία είναι ο αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις και τη 

µετέπειτα τεχνική υποστήριξη ολόκληρης της σειράς των προϊόντων Caterpillar, όπως 

τα χωµατουργικά µηχανήµατα, γεννήτριες, ανυψωτικά και ναυτιλιακά. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η ΕΛΤΡΑΚ A.E. αποτελεί και µία από τις κυριότερες επιχειρήσεις του 

κλάδου (ICAP, 2010). 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι βασικές επιχειρήσεις του 

κλάδου ανά δραστηριότητα και στη συνέχεια δίνονται για κάθε µία από αυτές 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 1 :Οι κυριότερες επιχειρήσεις εµπορίας δοµικών µηχανηµάτων στην 

Ελλάδα. Πηγή: ICAP – Κλαδική Μελέτη Τεχνικών Εταιριών 7ης, 6ης, 5ης τάξης 

(Μάιος 2010) 

Εταιρεία Σκυρόδεµα Άσφαλτος Λατοµεία 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε ����   

HELMA A.E.  ���� ���� 

ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ����   

SCHWING STETTER 

HELLAS 
����   

ΣΙΒΡΗΣ Α.Ε.  ����  

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε  ����  

GEMACO   ���� 

ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ����   

ΛΑΝ∆ΡΙΤΣΗΣ ����   
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Πίνακας 2: Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Ανταγωνιστικών Επιχειρήσεων 

Πηγή: ICAP – Κλαδική Μελέτη Τεχνικών Εταιριών 7ης, 6ης, 5ης τάξης (Μάιος 

2010)  

(2008-2009)          (ποσά σε  €) 

Εταιρεία 

Κύκλος 

Εργασιών 

(2008) 

Κύκλος 

Εργασιών 

(2009) 

Κέρδη προ 

Φορών 

(2008) 

Κέρδη προ 

Φορών 

(2009) 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε 19.103.495 12.624.358 1.695.290 648.563 

HELMA A.E. 24.060.973 22.364.476 726.717 784.521 

ΤΕΧΝΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18.291.291 Μ/∆ -197.442 Μ/∆ 

SCHWING STETTER 

HELLAS Α.Ε. 
10.957.820 2.678.138 333.875 -79.058 

ΣΙΒΡΗΣ Α.Ε Μ/∆ Μ/∆ 62.409 61.471 

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε 85.953.000 86.364.000 6.721.000 7.168.000 

GEMACO Α.Ε. 10.101.699 6.432.227 925.663 532.502 

ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ Ε.Π.Ε. Μ/∆ Μ/∆ Μ/∆ Μ/∆ 

ΛΑΝ∆ΡΙΤΣΗΣ Α. Α.Ε. 2.770.692 Μ/∆ 267.100 Μ/∆ 

 

Οι ιδιώτες εργολάβοι και πολιτικοί µηχανικοί αλλά και ο κλάδος των τεχνικών 

εταιρειών αποτελούν το βασικότερο πελάτη των παραπάνω εταιρειών, καθώς είναι 

αυτοί στους οποίους απευθύνονται κατά βάση τα προϊόντα τους. Βέβαια οι συνθήκες 

της συγκεκριµένης αγοράς εµφανίζονται να είναι δυσµενείς τα τελευταία χρόνια. Αν 

και κατά το 2005 είχε παρατηρηθεί αύξηση των µεγεθών της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας, κυρίως λόγω της εφαρµογής διοικητικών µέτρων που είχαν ως 

συνέπεια την πρόσκαιρη ενδυνάµωση της ζήτησης, από το 2006 και µετά 

παρατηρήθηκε αισθητή µείωση στα µεγέθη της οικοδοµικής δραστηριότητας. Η µείωση 

αυτή οφειλόταν κατά µεγάλο βαθµό στην επιβολή Φ.Π.Α. στις οικοδοµικές άδειες, 

καθώς επίσης και στην ταυτόχρονη αύξηση των αντικειµενικών αξιών από την 

1.1.2006. Συγκεκριµένα η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα παρουσίασε έντονη 

µείωση κατά τη διετία 2007-2009.  

Η δυσµενής κατάσταση του κατασκευαστικού τοµέα αποτυπώνεται και στις 

τεχνικές εταιρείες, αφού το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιρειών 7ης,6ης και 5ης 

τάξης µειώθηκε κατά 14,5% το 2009 σε σχέση µε το 2008 (ICAP, 2010). 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεθοδολογία Έρευνας 

5.1 Τρόπος διεξαγωγής έρευνας και επιλογή των επιχειρήσεων 

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα έχουν έδρα ή 

παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη και ασχολούνται µε την εµπορία δοµικών µηχανηµάτων 

και ανταλλακτικών. Οι δύο εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί κατά EN ISO 9001 : 2008, 

ενώ η τρίτη εταιρεία ενδιαφέρεται για πιστοποίηση σχετικά µε την ποιότητα. Σκοπός 

της έρευνας είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό οι εταιρείες εφαρµόζουν προγράµµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού και σε ποιο βαθµό έχουν οδηγηθεί 

σε βελτίωση της ποιότητας µέσα από αυτές τις πολιτικές. 

Α. Πρωτογενείς πηγές έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών (Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 

2010), όπου και εστάλη αρχικά ηλεκτρονικά το ερωτηµατολόγιο για ενηµέρωση των 

αρµοδίων. Τρεις εταιρείες απάντησαν θετικά στη συµπλήρωση του και στη συνέχεια 

ακολούθησαν, µε προθυµία, προσωπικές συνεντεύξεις µε τα ανώτερα στελέχη τους 

(διευθυντής υποκαταστήµατος, διευθυντής εταιρείας και νόµιµος εκπρόσωπος της, 

υπεύθυνος προσωπικού). Η έρευνα είναι ποιοτική καθώς το δείγµα των εταιρειών είναι 

πολύ µικρό για να εξαχθούν ασφαλή ποσοτικά συµπεράσµατα, ενώ το ερωτηµατολόγιο 

χρησιµοποιήθηκε περισσότερο ως κατευθυντήριος οδηγός στις συζητήσεις που 

ακολούθησαν µε τα στελέχη. 

Για λόγους διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών σχετικά µε τα 

παρεχόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα της κάθε εταιρείας, δε θα γίνει αναφορά στα 

ονόµατα των εταιρειών αυτών, αλλά θα δοθούν υποθετικά ονόµατα. Παρ’ όλα αυτά οι 

πληροφορίες που παρατίθενται είναι πραγµατικές, καθώς αντλήθηκαν µέσα από τη 

διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Β. ∆ευτερογενείς πηγές έρευνας 

Οι δευτερογενείς πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα ήταν ελληνική 

και ξένη βιβλιογραφία, διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε ξένα επιστηµονικά περιοδικά 

καθώς και η Κλαδική Μελέτη Τεχνικών Εταιριών 7ης, 6ης, 5ης τάξης της ICAP (Μάιος 

2010). 
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5.2 Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας χωρίζεται σε επτά βασικές περιοχές και 

περιλαµβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει γενικές 

ερωτήσεις που αφορούν τη συµπλήρωση βασικών στοιχείων της ταυτότητας της κάθε 

εταιρείας. Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήµατα 

σχετικά µε τη στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που ακολουθούν, αλλά και 

την οργανωσιακή κουλτούρα που διέπει την κάθε εταιρεία. Ακολουθούν ερωτήµατα 

σχετικά µε τις πρακτικές του τµήµατος προσωπικού (στρατολόγηση, προσδιορισµός 

αµοιβών), σχετικά µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης που εφαρµόζονται και τους 

τρόπους αξιολόγησης τους, τα αντικείµενα κατάρτισης και τον τρόπο που 

πραγµατοποιείται η έρευνα ικανοποίησης πελατών. Στο τελευταίο µέρος του 

ερωτηµατολογίου ακολουθούν ερωτήσεις για την ποιότητα: αφοσίωση ανώτατης 

διοίκησης σε µια πολιτική ποιότητας, ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων ποιότητας, οργάνωση 

για την ποιότητα και εκπαίδευση σχετικά µε την ποιότητα. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας 

6.1 Προφίλ των επιχειρήσεων 

• Εταιρεία «Α» 

Η εταιρεία «Α» ιδρύθηκε το 1957 σαν προσωπική εταιρεία στην Αθήνα ενώ από 

το 1990 στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1500 τ.µ. στην Αθήνα και 2500 τ.µ. 

στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται πλήρη συνεργεία, αποθήκες ανταλλακτικών και 

γραφεία. Σταθµό στην ιστορία της εταιρείας αποτελεί η απόκτηση των αντιπροσωπειών 

της Putzmeister και της Liebherr, από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, ενώ από το 2000 

οι δραστηριότητες της επεκτάθηκαν σε άλλα είδη, όπως συστήµατα κυλίσεως, φίλτρα 

και άλλα ανταλλακτικά για χωµατουργικά µηχανήµατα. 

Θεωρείται µία από τις εγκυρότερες και µεγαλύτερες εταιρείες εµπορίας δοµικών 

µηχανηµάτων µε συνεχή παρουσία για περισσότερα από σαράντα (40) χρόνια στην 

αγορά και µε µέσο όρο κύκλου εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια µεγαλύτερο των 

10.000.000 ευρώ. Η προέλευση των κεφαλαίων της εταιρείας είναι αµιγώς ελληνική. 

Στην εταιρεία απασχολούνται περίπου σαράντα (40) άτοµα εκ των οποίων τέσσερα (4) 

είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως δεν έγινε καµία µεταβολή 

στο εργατικό δυναµικό της τα τελευταία δύο χρόνια. Οι βασικοί τοµείς δραστηριότητας 

της είναι οι εξής:  

• Aντιπροσωπείες δοµικών µηχανηµάτων ανταλλακτικά και service. 

• Αντιπροσωπείες φθειρόµενων ανταλλακτικών. 

Η εταιρεία «Α» επεδίωξε, οργανώθηκε και πιστοποιήθηκε µε το πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2008 σε όλες τις λειτουργίες της, προκειµένου να 

είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωµένη υποστήριξη και τεχνικές 

συµβουλές. 

 

• Εταιρεία «Β» 

Η εταιρεία «Β» ιδρύθηκε το 1985 σαν προσωπική εταιρεία και ασχολείται µε 

την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εµπορία ∆οµικών Μηχανηµάτων (µηχανήµατα 

οδοποιίας - χωµατουργικά - σκαπτικά - συγκροτήµατα παραγωγής ασφάλτου κ.λ.π). Η 

εταιρεία είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα για τις δραστηριότητες της πάνω στον 

κατασκευαστικό τοµέα και στην εκτέλεση ∆ηµοσίων - Ιδιωτικών έργων και ως 
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προµηθευτές στους Ο.Τ.Α και στις υπηρεσίες που ασχολούνται µε τη διαχείριση 

απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α). Η προέλευση των κεφαλαίων της εταιρείας είναι αµιγώς 

ελληνική, ενώ απασχολούνται περίπου 15 άτοµα, χωρίς να έχει γίνει καµία µεταβολή 

την τελευταία διετία. Η στελέχωση της αποτελείται από έµπειρο τεχνικό, επιστηµονικό 

προσωπικό: (διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός, διπλωµατούχος µηχανολόγος 

ηλεκτρολόγος µηχανικός και τεχνολόγος οχηµάτων). ∆ιαθέτει ιδιόκτητους εκθεσιακούς 

χώρους, κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, συνεργεία και αποθηκευτικούς χώρους 

ανταλλακτικών στη Θεσσαλονίκη συνολικής έκτασης 20.000 τ.µ. Επίσης είναι 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα διαφόρων οίκων Γερµανίας. Τέλος η 

εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008, ενώ ο µέσος όρος του κύκλου 

εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια κυµαίνεται από 2.000.000 – 10.000.000 ευρώ. 

 

Πίνακας 3: Προφίλ των εταιρειών 

Εταιρεία Προέλευση των 
κεφαλαίων 

Αριθµός 
απασχολούµενων 

Κύκλος εργασιών  
(µέσος όρος τριετίας) 

(ποσά σε  €) 

Μεταβολές στο 
εργατικό 

δυναµικό την 
τελευταία διετία 

«Α» Αµιγώς ελληνική 40 10.000.000 και άνω Καµία µεταβολή 

«Β» Αµιγώς ελληνική 15 2.000.000 – 10.000.000 Καµία µεταβολή 

«Γ» Αµιγώς ελληνική 6 1.500.000 Καµία µεταβολή 

 
• Εταιρεία «Γ» 

Η εταιρεία «Γ» ιδρύθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη σαν προσωπική εταιρεία και 

η παρουσία της για περισσότερα από 30 χρόνια στην αγορά την καθιστά ως µία από τις 

εγκυρότερες και µεγαλύτερες εταιρείες εµπορίας µεταχειρισµένων ∆οµικών 

Μηχανηµάτων στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει µία από τις µεγαλύτερες εκθέσεις δοµικών 

µηχανηµάτων µε ετοιµοπαράδοτα περισσότερα από 100 είδη µηχανηµάτων και 

προσανατολίζεται στην ιδιαίτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, στη συνεχή 

προσαρµογή µε την εξέλιξη και στην υποστήριξη και άµεση εξυπηρέτηση των πελατών 

µετά την πώληση. Το όραµα της εταιρείας είναι να συνεχίσει να έχει ηγετική θέση στην 

αγορά δίνοντας έµφαση στον πελάτη και στις ανάγκες του. Στην εταιρεία 

απασχολούνται έξι άτοµα, ενώ δεν έχει γίνει καµία µεταβολή στο εργατικό δυναµικό 

της την τελευταία διετία. Ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών τα τελευταία τρία χρόνια 

είναι περίπου 1.500.000 ευρώ, ενώ η προέλευση των κεφαλαίων της εταιρείας είναι 

αµιγώς ελληνική. Η εταιρεία δεν είναι πιστοποιηµένη σε θέµατα ποιότητας. Στον 

Πίνακα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα προφίλ των τριών εταιρειών. 
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6.2 Στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Σε καµία από τις τρεις εταιρείες δεν υπάρχει γραπτή πολιτική για το ανθρώπινο 

δυναµικό, καθώς θεωρούν ότι λόγω του περιορισµένου αριθµού εργαζοµένων δεν 

απαιτείται γραπτή πολιτική. Η προσωπική επαφή της διοίκησης- πολλές φορές και 

καθηµερινή- είναι συνεχής και έχει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από γραπτές 

περιοδικές ανακοινώσεις. Επειδή και οι τρεις εταιρείες είναι οικογενειακές και 

ασχολούνται µε έναν κλάδο που είναι εντάσεως κεφαλαίου, υπάρχει η δυνατότητα της 

άµεσης επικοινωνίας της ∆ιοίκησης µε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας των εργαζοµένων. 

Στην εταιρεία «Α» η ευαισθησία της ∆ιοίκησης σε θέµατα ανθρώπινου 

δυναµικού της προσδίδει ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. 

Οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται και επιβραβεύονται να διατυπώνουν καινοτόµες ιδέες 

και προτάσεις, ενθαρρύνεται ο διάλογος, ανατίθενται οµαδικές εργασίες για την 

επίλυση προβληµάτων και πραγµατοποιούνται διατµηµατικές συναντήσεις. ∆ίνονται 

κίνητρα στους εργαζόµενους να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους και να εφαρµόσουν 

τις γνώσεις που αποκτούν, µέσω της σύνδεσης µε την πολιτική αµοιβών, µε την 

πολιτική προαγωγών και µε επιπλέον µισθούς, ενώ επιδιώκεται η µακροπρόθεσµη 

συνεργασία µαζί τους. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των 

εργαζοµένων και γι’ αυτό οι περισσότερες θέσεις προϊσταµένων έχουν καλυφθεί από 

υφιστάµενο προσωπικό και όχι από εξωτερικές µεταγραφές. Επίσης, στο θέµα των 

τεχνιτών του συνεργείου, που είναι και ευαίσθητο σηµείο των εταιρειών του κλάδου, η 

πλειοψηφία των σηµερινών τεχνιτών έχει εξελιχθεί από νεαρούς ειδικευόµενους, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει και νέα γενιά ειδικευόµενων που ακολουθεί.  

Η εταιρεία καλύπτει όλα τα έξοδα των εργαζοµένων για την εκπαίδευση τους 

που γίνεται κυρίως στο εξωτερικό και προκειµένου να εξασφαλίσει την αφοσίωση και 

τη δέσµευση των εργαζοµένων δηµιούργησε ένα τεχνολογικά σύγχρονο και 

επαγγελµατικά κατάλληλο περιβάλλον εργασίας. Η αξιολόγηση των εργαζοµένων 

γίνεται µία φορά το χρόνο σε όλη την επιχείρηση και τα αποτελέσµατα 

συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται από το διευθυντή. Επίσης τα αποτέλεσµα 

διαχέονται στο προσωπικό µέσω των τακτικών συναντήσεων, ενώ η διοίκηση είναι 

διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή «24 ώρες το 24ωρο» να µιλήσει µε τους εργαζόµενους και 

να ακούσει τις προτάσεις – βελτιώσεις τους. Οι παροχές των εργαζοµένων 

προσδιορίζονται, όχι µόνο µε βάση την προσωπική απόδοση, αλλά και κατά ένα 

ποσοστό µε βάση την απόδοση του συνόλου. 
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Στην εταιρεία «Β» η πολιτική ανθρώπινου δυναµικού στοχεύει στο να 

κατανοήσουν οι εργαζόµενοι ότι µόνο µε την ενεργό συµµετοχή τους µπορεί η 

επιχείρηση να αυξήσει τα µεγέθη της και να πετύχει τους σκοπούς της. Για την 

αντιµετώπιση των θεµάτων της εταιρείας και τη χάραξη στρατηγικής η εταιρεία 

χρησιµοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζοµένων ενώ υπάρχουν και 

καθηµερινές συναντήσεις του προσωπικού για τα τρέχοντα ζητήµατα. Η αίσθηση του 

φόβου δεν υπάρχει ανάµεσα στο προσωπικό, το οποίο ενθαρρύνεται να εργάζεται 

οµαδικά σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά και επαγγελµατικά κατάλληλο περιβάλλον 

εργασίας, να παίρνει πρωτοβουλίες (όπου αυτό είναι εφικτό) και να αναπτύσσει 

διάλογο. Τα κίνητρα για εκπαίδευση και εφαρµογή της γνώσης που αποκτούν οι 

εργαζόµενοι συνδέονται µε την πολιτική αµοιβών ( extra bonus) και προαγωγών. Οι 

εργαζόµενοι συµµετέχουν σε σεµινάρια και εκθέσεις για επιµορφωτικούς σκοπούς ενώ 

χρηµατοδοτείται µέρος του κόστους των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Η αξιολόγηση 

των εργαζοµένων γίνεται κάθε εξάµηνο και τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται και 

αξιοποιούνται από τους προϊστάµενους των τµηµάτων. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται 

συνέντευξη ανασκόπησης της απόδοσης µε τους υφισταµένους, όπου και τους 

παρέχεται η δυνατότητα υποβολής βελτιώσεων. Μέσω διαλόγου και ανταλλαγής 

απόψεων η εταιρεία προσπαθεί να βρει και να εφαρµόσει πρακτικές που βελτιώνουν τις 

συνθήκες εργασίας και ανταποκρίνονται επάξια στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι 

παροχές των εργαζοµένων προσδιορίζονται κυρίως µε βάση την απόδοση τους. 

Στην εταιρεία «Γ», αν και δεν υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι για το ανθρώπινο 

δυναµικό, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του στην επίτευξη των οργανωσιακών 

στόχων και παρέχονται οικονοµικά και ηθικά κίνητρα. Οι εργαζόµενοι συνεργάζονται 

καθηµερινά και ενθαρρύνονται να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες στην εργασία τους. Αν 

και ο αριθµός των εργαζοµένων είναι αρκετά µικρός σε σχέση µε τις άλλες εταιρείες, η 

εταιρεία σπανίως απολύει και όλοι οι υπάλληλοι της βρίσκονται για περισσότερο από 

20 χρόνια στην εταιρεία. Όπως αναφέρει και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δεν υπάρχουν 

αφεντικά και εργαζόµενοι, αλλά υπάρχει κοινό όραµα, κοινές αξίες και φυσικά κοινή 

πορεία. Κίνητρα για να εφαρµόσουν τις γνώσεις που κατέχουν ή που απόκτησαν οι 

εργαζόµενοι δίνονται αρκετά συχνά και συνδέονται µε την πολιτική αµοιβών (extra 

µισθοί) και την αναγνώριση της προσφοράς τους. Επίσης η εταιρεία τους ενθαρρύνει 

και τους επιδοτεί για περαιτέρω σπουδές ή σεµινάρια είτε πάνω στο αντικείµενο της 

εργασίας τους είτε σε αντικείµενο της επιλογής τους (π.χ. ξένες γλώσσες). Η 

αξιολόγηση των εργαζοµένων γίνεται µία φορά το χρόνο σε όλη την επιχείρηση και τα 

αποτελέσµατα συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται από το διευθυντή. Στη συνέχεια 
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πραγµατοποιείται συνάντηση µε τους εργαζοµένους, όπου και προτρέπονται να 

προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 4) παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι των εταιρειών για το 

ανθρώπινο δυναµικό τους. 

Πίνακας 4: Στρατηγική ∆.Α.Π. των εταιρειών 

Εταιρεία Γραπτή 
πολιτική  
για το 

ανθρώπινο 
δυναµικό 

Στόχοι για το 
ανθρώπινο δυναµικό 

Οργανωµένο 
τµήµα 

προσωπικού 

Επιλογή 
προσωπικού 

«Α» ∆εν υπάρχει 
 

• Οικονοµικά κίνητρα 
• Συνεχής βελτίωση & εξέλιξη 
• Εκπαίδευση και επιµόρφωση 
• Σύνδεση µε πολιτική 

προαγωγών (κάλυψη 
ανώτερων θέσεων από 
υφιστάµενο προσωπικό) 

• Ενθάρρυνση οµαδικής 
εργασίας, καινοτόµων 
προτάσεων και διάλογου 
(διατµηµατικές συναντήσεις) 

• Τεχνολογικά σύγχρονο & 
επαγγελµατικά κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας 

• Κάλυψη εξόδων των 
εργαζοµένων για την 
εκπαίδευση τους στο 
εξωτερικό 

• Επιδίωξη µακροπρόθεσµης 
συνεργασίας 

∆εν υπάρχει • Μέσω 
συνέντευξης 

• Μέσω 
αξιόπιστων 
περιγράφων 
καθηκόντων 

• Μέσω 
εξειδικευµέν
ων 
εξωτερικών 
συνεργατών 

 

«Β» ∆εν υπάρχει • Οικονοµικά και ηθικά 
κίνητρα 

• Αξιοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη χάραξη 
στρατηγικής 

• Καθηµερινές συναντήσεις για 
τρέχοντα ζητήµατα 

• Συµµετοχή σε εκθέσεις και 
σεµινάρια 

• Χρηµατοδότηση 
µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων 

• Τεχνολογικά σύγχρονο & 
επαγγελµατικά κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας 

∆εν υπάρχει • Μέσω 
συνέντευξης 

• Μέσω 
δοκιµής στην 
εκάστοτε 
εργασία 

 

«Γ» ∆εν υπάρχει ∆εν είναι ξεκάθαροι αλλά 
περιλαµβάνουν: 

• Ηθικά κίνητρα (αναγνώριση 
της προσπάθειας) 

• Οικονοµικά κίνητρα (έχτρα 
µισθοί) 

• Καθηµερινό διάλογο και 
συνεργασία 

• Επιδότηση για περαιτέρω 
σπουδές και σεµινάρια (π.χ. 
ξένες γλώσσες) 

• Ενθάρρυνση για ανάληψη 
πρωτοβουλιών 

• Ύπαρξη µακρόχρονης 
συνεργασίας 

∆εν υπάρχει • Μέσω 
συνέντευξης 

• Μέσω 
δοκιµής στην 
εκάστοτε 
εργασία 
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Απ’ ότι βλέπουµε και στις τρεις εταιρείες υπάρχει ισχυρή συνεκτική εταιρική 

εικόνα και έχουν µεταβεί από µια φιλοσοφία ατοµικότητας σε µία φιλοσοφία 

οµαδικότητας και συνεργασίας. Σε καµία εταιρεία δεν υπάρχει οργανωµένο τµήµα 

προσωπικού, ενώ η επιλογή προσωπικού στις εταιρείες «Β» και «Γ» γίνεται µέσω 

συνέντευξης και δοκιµής στην εκάστοτε εργασία. Στην εταιρεία «Α» η επιλογή 

προσωπικού γίνεται µέσω συνέντευξης και αξιόπιστων περιγραφών καθηκόντων, ενώ 

πολλές φορές επιστρατεύονται εξειδικευµένοι εξωτερικοί συνεργάτες για το σκοπό 

αυτό. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρόποι µε τους οποίους επιλέγουν οι 

εταιρείες το προσωπικό τους. Παρατηρείται µία σύγκλιση στην άποψη ότι η γραπτή 

πολιτική δεν είναι απαραίτητη, καθώς ο αριθµός των εργαζοµένων είναι µικρός και 

υπάρχει προσωπική επαφή της διοίκησης µε το προσωπικό. Ωστόσο, θεωρούµε πως, αν 

οι στόχοι και η πολιτική για το ανθρώπινο δυναµικό υπήρχαν διατυπωµένα γραπτά, θα 

ήταν πολύ πιο κατανοητά από όλους και οι εργαζόµενοι θα αντιλαµβάνονταν τη 

σπουδαιότητα του ρόλου τους στην εταιρεία. 

 

6.3 Εκπαίδευση – Επιµόρφωση προσωπικού 

Στην εταιρεία «Α» θεωρούν πως το να εκπαιδεύεσαι και να εκπαιδεύεις τους 

άλλους είναι απαραίτητο, διότι ενισχύει τον επαγγελµατισµό του καθενός, επιτρέπει την 

ανταλλαγή εµπειρίας και τεχνογνωσίας, βοηθά στην αφοµοίωση και διάδοση των αξιών 

της επιχείρησης και εµπλουτίζει και µεταδίδει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της 

εταιρείας. Με θέµατα εκπαίδευσης ασχολούνται οι άµεσοι προϊστάµενοι, ενώ στα 

προγράµµατα συµµετέχουν διευθυντικά και µεσαία στελέχη, ειδικευµένοι και 

ανειδίκευτοι εργαζόµενοι. Ο µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος είναι 50, ενώ στις 

µεθόδους που χρησιµοποιεί η εταιρεία συµπεριλαµβάνονται αρκετές από αυτές που 

αναλύθηκαν στο θεωρητικό µέρος της εργασίας και αφορούν στην ενδοεπιχειρησιακή 

εκπαίδευση (on the job training, mentoring, job rotation, ενηµερωτικά φυλλάδια και 

βίντεο). 

Η εταιρεία «Α» είναι η µόνη που φροντίζει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο 

εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι για την ίδια εργασία και λόγω της µακροχρόνιας παρουσίας 

της στον κλάδο (50+ έτη) έχει ήδη τη δεύτερη γενιά συνταξιούχων µε περισσότερα από 

25 χρόνια συνεργασίας, ενώ οι ανώτερες θέσεις καλύπτονται κατά το δυνατόν από 

εσωτερική ανέλιξη των εργαζοµένων. Μεταξύ των εκπαιδευτικών της προγραµµάτων 

περιλαµβάνονται: συµµετοχή των πωλητών και των τεχνικών σε εκθέσεις του 

εξωτερικού (Bauma στο Μόναχο) και εσωτερικού (Metec, Infacoma), ώστε να 
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κατανοηθούν οι τρέχουσες αλλαγές στη ζήτηση των µηχανηµάτων καθώς και να 

ενηµερωθούν σχετικά µε νέα µοντέλα και νέες τεχνολογίες, συµµετοχή σε σεµινάρια 

που διοργανώνονται από το Ε.Β.Ε.Θ. (Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης) ή από Κ.Ε.Κ. (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και σε σεµινάρια 

ξένων γλωσσών για την εκµάθηση της ορολογίας του κλάδου. 

Στην εταιρεία «Β» µε θέµατα εκπαίδευσης ασχολούνται οι άµεσοι προϊστάµενοι, 

ενώ η ανάγκη για εκπαίδευση δηµιουργείται συνήθως, όταν αλλάζει η τεχνολογία στα 

µηχανήµατα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα είτε εντός της εταιρείας αξιοποιώντας την εταιρική τεχνογνωσία των 

στελεχών, είτε εξωτερικά σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς, 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και φορείς (π.χ. Ε.Β.Ε.Θ.). Στα τεχνικά σεµινάρια του 

εξωτερικού σε Γερµανία και Ιταλία συµµετέχουν ειδικευµένοι εργαζόµενοι και ο µέσος 

όρος ωρών εκπαίδευσης είναι περίπου 50 ανά έτος. Η εταιρεία δίνει µεγάλη σηµασία 

στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και σε µεταπτυχιακό επίπεδο και ενισχύει 

έτσι το θεσµό Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης οι εργαζόµενοι 

παρακολουθούν σεµινάρια ξένων γλωσσών σχετικών µε την ορολογία του κλάδου. Για 

τους νεοπροσλαµβανόµενους ακολουθείται η µέθοδος της εκπαίδευσης εκτελώντας την 

συγκεκριµένη εργασία υπό την επίβλεψη κάποιου προϊσταµένου, ενώ διάφορα 

περιοδικά του κλάδου (π.χ.«Χώµα και Ατσάλι») είναι διαθέσιµα συνεχώς για την 

ενηµέρωση του προσωπικού. 

Στην εταιρεία «Γ» µε θέµατα εκπαίδευσης ασχολείται ο διευθυντής της 

εταιρείας, ενώ στα προγράµµατα συµµετέχουν κυρίως ειδικευµένοι εργαζόµενοι για 

τεχνικά ζητήµατα. Ο µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος είναι 20, ενώ στις 

µεθόδους που χρησιµοποιεί η εταιρεία συµπεριλαµβάνονται και οι διαλέξεις από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές. Οι εργαζόµενοι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

ενθαρρύνονται και επιδοτούνται να συµµετέχουν σε σεµινάρια ξένων γλωσσών, σε 

σεµινάρια µε θέµατα όπως Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση και Μάρκετινγκ καθώς 

και να συµµετέχουν σε εκθέσεις του εσωτερικού (Μetec). Στον Πίνακα 5 

παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που χρησιµοποιεί η κάθε εταιρεία και ο 

µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος και ανά εργαζόµενο. 
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Πίνακας 5: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα των εταιρειών 

Εταιρεία Μέσος όρος ωρών 
εκπαίδευσης ανά 
έτος και ανά 
εργαζόµενο 

Εκπαιδευτικά προγράµµατα 

«Α» 50 ώρες Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση: 
• On the job training 

• Job rotation 

• Mentoring 

• Ενηµερωτικά φυλλάδια και βίντεο 

Εκπαίδευση εκτός των χώρων της εταιρείας 
• Εκθέσεις στο εξωτερικό (Bauma στο Μόναχο) 

• Εκθέσεις στο εσωτερικό (Metec, Infacoma) 

• Σεµινάρια στο Ε.Β.Ε.Θ και σε Κ.Ε.Κ. 

• Σεµινάρια ξένων γλωσσών (ορολογία του κλάδου) 

«Β» 50 ώρες • Συµµετοχή σε τεχνικά σεµινάρια του εξωτερικού (Γερµανία 
& Ιταλία) 

• Σεµινάρια από στελέχη της εταιρείας 

• Σεµινάρια στο Ε.Β.Ε.Θ 

• Χρηµατοδότηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

• Σεµινάρια ξένων γλωσσών (ορολογία του κλάδου) 

• On the job training (για νεοπροσλαµβανόµενους 
υπαλλήλους) 

• Περιοδικά του κλάδου («Χώµα και Ατσάλι») 

«Γ» 20 ώρες • ∆ιαλέξεις από εξωτερικούς εκπαιδευτές 

• Σεµινάρια ξένων γλωσσών 

• Σεµινάρια Λογιστικής, Κοστολόγησης και Μάρκετινγκ 

• Τεχνικά σεµινάρια για επισκευή και συντήρηση 
µηχανηµάτων που απευθύνονται σε ειδικευµένους 
εργαζόµενους 

• Συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού (Metec) 

 

Καταλήγοντας µε τον τοµέα της εκπαίδευσης θα λέγαµε πως η ανάλυση των 

εκπαιδευτικών αναγκών και στις τρεις εταιρείες προκύπτει από την εξέλιξη των 

εργοστασιακών µοντέλων των µηχανηµάτων, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου 

(χωµατουργικά µηχανήµατα), η αξιολόγηση των προγραµµάτων είναι ποιοτική και 

µακροπρόθεσµη και στηρίζεται στη συνολική απόδοση του εργαζόµενου 

/εκπαιδευόµενου. Λόγω της φύσης της εργασίας (πωλήσεις και συντήρηση 

µηχανηµάτων) η εφαρµογή στην πράξη του τεχνικού κυρίως προσωπικού είναι όχι µόνο 

άµεση αλλά και επιτακτική. 

Και στις τρεις εταιρείες υπάρχει ταύτιση απόψεων σχετικά µε την ικανοποίηση 

των πελατών η οποία συνδέεται και µε την ικανοποίηση του προσωπικού. Οι εταιρείες 

«Α» και «Β» πραγµατοποιούν έρευνα ικανοποίησης των πελατών µε ερωτηµατολόγια 
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τα οποία καλείται να συµπληρώσει ο πελάτης είτε εντός του καταστήµατος είτε 

ηλεκτρονικά. Η αξιολόγηση της εξυπηρέτησης των πελατών συζητείται στις 

διατµηµατικές συναντήσεις και η επιτυχία στην εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται 

ευρέως γνωστή µέσω ανακοινώσεων. Στην εταιρεία «Γ» η ικανοποίηση των πελατών 

παρακολουθείται κυρίως µε την προσωπική επαφή καθώς και τηλεφωνικά από 

αρµόδιους υπαλλήλους της εταιρείας. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται και 

συζητιούνται δυο φορές το χρόνο από όλο το προσωπικό. Η εταιρεία σέβεται τους 

εργαζόµενους δείχνοντας συνέπεια στις υποχρεώσεις της και περιµένει το ίδιο και από 

αυτούς. 

Συνοπτικά, οι κοινές απαντήσεις των εταιρειών σχετικά µε τη σηµασία που 

αποδίδουν στην ικανοποίηση των πελατών τους, αλλά και µε τον τρόπο µε τον οποίο 

διενεργείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, απεικονίζονται στον 

Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ικανοποίηση του 

πελάτη 

Εταιρεία Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων 

∆ίνεται 
σηµασία 
στην 

ικανοποίηση 
του πελάτη; 

Τρόπος 
πραγµατοποίησης της 
έρευνας ικανοποίησης 

του πελάτη 

Υπάρχει ενηµέρωση στο 
προσωπικό σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα της 
έρευνας; 

«Α» Ποιοτική & 
Μακροπρόθεσµη 
 (βασίζεται στη 
συνολική 
απόδοση του 
εργαζοµένου) 

Ναι • Συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων 
από τους πελάτες 
είτε εντός του 
καταστήµατος, 
είτε ηλεκτρονικά 

 

• Μέσω ανακοινώσεων 

• Τα αποτελέσµατα 
συζητούνται σε 
τακτές 
διατµηµατικές 
συναντήσεις 

«Β» Ποιοτική & 
Μακροπρόθεσµη 
 (βασίζεται στη 
συνολική 
απόδοση του 
εργαζοµένου 

Ναι • Συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων 
από τους πελάτες 
είτε εντός του 
καταστήµατος, 
είτε ηλεκτρονικά 

• Μέσω ανακοινώσεων 

• Τα αποτελέσµατα 
συζητούνται 2 φορές 
το χρόνο από όλο το 
προσωπικό 

«Γ» Ποιοτική & 
Μακροπρόθεσµη 
 (βασίζεται στη 
συνολική 
απόδοση του 
εργαζοµένου 

Ναι • Μέσω 
προσωπικής 
επαφής 

• Τηλεφωνικά από 
αρµόδιους 
υπαλλήλους της 
εταιρείας 

• Από τον διευθυντή 
της εταιρείας 

• Τα αποτελέσµατα 
συζητούνται σε 
τακτές 
διατµηµατικές 
συναντήσεις 
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6.4  Πολιτική Ποιότητας 

Στην εταιρεία «Α» η ανώτερη διοίκηση έχει διατυπώσει µια γραπτή σαφή 

πολιτική ποιότητας, όπου έχει ορίσει τι είναι ποιότητα στα διάφορα τµήµατα της 

εταιρείας. Η εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους πόρους για την ικανοποίηση των 

παρακάτω στόχων ποιότητας: 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ανάγκες 

των πελατών 

• ∆ιατήρηση της θέσης και εικόνας στην αγορά 

• Η εµπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία να αυξάνεται συνεχώς 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται µε το να κρατά συνεχή επαφή η διοίκηση µε τους 

περισσότερους σηµαντικούς πελάτες και αφιερώνοντας χρόνο να τους επισκέπτεται και 

να συζητά µαζί τους. Το όραµα της εταιρείας δεν είναι κάπου καταγεγραµµένο, αλλά 

έχει γίνει σαφές από τον ιδιοκτήτη προς όλους τους εργαζόµενους σε διάφορες στιγµές 

της συνεργασίας τους. Η εταιρεία εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζόµενούς της σε 

θέµατα σχετικά µε την ποιότητα στην εργασία τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό και προσπαθεί για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επιπλέον 

έχει κάνει σαφείς όλες τις περιγραφές των θέσεων της εταιρείας και η ύπαρξη του 

πιστοποιητικού ποιότητας έχει καθορίσει τις επιπλέον λεπτοµέρειες. 

Στην εταιρεία «Β» το όραµα και η αποστολή της υπάρχουν καταγεγραµµένα και 

διανέµονται στους εργαζοµένους, ώστε να γίνονται κατανοητά απ’ όλους. Η εταιρεία 

εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέµατα σχετικά µε την ποιότητα στην εργασία τους, 

τους ενηµερώνει διαρκώς για τα νέα συστήµατα και τεχνικά επιτεύγµατα του κλάδου, 

εφαρµόζει τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ISO 

9001 και τις προδιαγραφές λειτουργίας των οίκων του εξωτερικού που συνεργάζεται. 

Έχει ορίσει τί είναι ποιότητα στα διάφορα τµήµατα της, όλα τα στάδια καταγράφονται 

και εκτελούνται σύµφωνα µε το διάγραµµα εξυπηρέτησης πελατών και ο ποιοτικός 

έλεγχος πραγµατοποιείται από έµπειρους µηχανολόγους µηχανικούς. Σύµφωνα µε το 

διευθυντή της η πολιτική ποιότητας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι λειτουργίας της 

εταιρείας. 

Η εταιρεία «Γ» δεν είναι πιστοποιηµένη σε θέµατα ποιότητας, χωρίς ωστόσο 

αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µελλοντικά ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής 

της εταιρείας θεωρεί πως υπάρχει µία συνολική θετική αντίληψη για το εάν η εταιρεία 

παρέχει υπηρεσίες ποιότητας και φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η επιλογή 

εργαζόµενων που από µόνοι τους αναζητούν την ποιότητα είναι καθοριστικής σηµασίας 
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παράγοντας για την πορεία της εταιρείας και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

εργαζόµενοι βρίσκονται σχεδόν από το ξεκίνηµα της, το αποδεικνύει. Στόχος της είναι 

την επόµενη διετία να γίνει αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ανταλλακτικών 

µηχανηµάτων ξένων εταιρειών, χωρίς να χάσει την αξιοπιστία και τη δυναµική της στον 

τοµέα που ήδη δραστηριοποιείται και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία 

πιστοποίησης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της. 

 

6.5 Σχέση µεταξύ Ποιότητας και Εκπαίδευσης προσωπικού 

Στην εταιρεία «Α» η εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα σχετικά µε την 

ποιότητα στην εργασία τους είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Καταρχήν παρατηρήθηκε 

βελτίωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, αύξηση της κερδοφορίας και µεγαλύτερη 

ικανοποίηση των πελατών. Βελτιώθηκαν οι διαδικασίες σε όλα τα τµήµατα της 

εταιρείας µέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων και αυξήθηκε η συµµετοχή και η 

ικανοποίηση των εργαζοµένων. Βασικό πρόβληµα στην εφαρµογή εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων σε θέµατα ποιότητας ήταν η αντίσταση των εργαζόµενων για πλήρη 

δέσµευση και συµµετοχή. Το κόστος για την εφαρµογή τους δεν αποτέλεσε για την 

εταιρεία µειονέκτηµα, αλλά η προσπάθεια και ο χρόνος που πρέπει να καταβάλλουν οι 

εργαζόµενοι αποτέλεσε µειονέκτηµα σε µεγάλο βαθµό. 

Στην εταιρεία «Β» τα κυριότερα οφέλη από την εφαρµογή των προγραµµάτων 

ήταν η µεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, η 

µεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζοµένων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 

της εταιρείας στην αγορά. Μειονέκτηµα θεωρήθηκε η αδυναµία του προσωπικού να 

κατανοήσει τις νέες απαιτήσεις στην εργασία του και ο φόβος που εξέφρασε για τις 

µελλοντικές αλλαγές. 

Στην εταιρεία «Γ» η αύξηση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

οδήγησε σε µεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζοµένων, αύξηση της συµµετοχής τους 

και ενδυνάµωση τους και στην εστίαση στις ανάγκες του πελάτη. Το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν αποτέλεσε µειονέκτηµα, όσο η προσπάθεια και ο 

χρόνος που απαιτούνται για να αντεπεξέλθουν και να προσαρµοστούν στις αλλαγές οι 

εργαζόµενοι. 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται συγκεντρωµένα τα στοιχεία των εταιρειών 

σχετικά µε τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν, µε την εκπαίδευση του 

προσωπικού τους σε θέµατα σχετικά µε την ποιότητα στην εργασία τους, µε τα οφέλη 

που αποκόµισαν και τυχόν µειονεκτήµατα που παρουσιάστηκαν. Ιδιαίτερα, ως προς τα 
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οφέλη της εκπαίδευσης στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων, οι 

εταιρείες συµφώνησαν κατά ένα µεγάλο ποσοστό στις απαντήσεις τους. Εµπόδιο για 

όλες ήταν η δυσκολία προσαρµογής των εργαζόµενων στις αλλαγές. Ωστόσο, το 

σηµαντικότερο είναι πως αναγνώρισαν ότι υπάρχει αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

τους µέσω της επένδυσης στο προσωπικό τους. 

 

Πίνακας 7: Εκπαίδευση και Ποιότητα 

Εταιρεία Συστήµατα 
Ποιότητας 

Οργάνωση για  
την Ποιότητα 

Οφέλη από 
εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σε 
θέµατα ποιότητας 

Μειονεκτήµατα που 
παρουσιάστηκαν κατά 

την εφαρµογή 

«Α» ISO 
9001:2008 

• Γραπτή 
πολιτική 
ποιότητας 

• Γραπτοί 
στόχοι 
ποιότητας 

• Εκπαίδευση 
προσωπικού 
σε θέµατα 
σχετικά µε 
την ποιότητα 
στην εργασία 
του 

• Βελτίωση 
υπηρεσιών 

• Αύξηση 
κερδοφορίας 

• Αύξηση 
συµµετοχής 
και 
ικανοποίησης 
εργαζοµένων 

• Μεγαλύτερη 
ικανοποίηση 
πελατών 

• Αντίσταση των 
εργαζόµενων για 
πλήρη δέσµευση 
και συµµετοχή 

• Η προσπάθεια και 
ο χρόνος που 
πρέπει να 
καταβάλλουν οι 
εργαζόµενοι 

«Β» ISO 
9001:2008 

• Όραµα και 
αποστολή 
γραπτά και 
κατανοητά 
απ’ όλους 

• Εκπαίδευση 
προσωπικού 
σε θέµατα 
σχετικά µε 
την ποιότητα 
στην εργασία 
του 

• Βελτίωση 
διαδικασιών 

• Βελτίωση 
ανταγωνιστικ

ής θέσης της 
εταιρείας 

• Μεγαλύτερη 
ικανοποίηση 
πελατών και 
εργαζοµένων 

• ∆υσκολία 
προσαρµογής 
προσωπικού στις 
αλλαγές στον 
τρόπο εργασίας 

«Γ» ∆εν έχει αλλά 
ενδιαφέρεται 

για 
πιστοποίηση 

Συνολική θετική 
αντίληψη για 
παρεχόµενες 
υπηρεσίες ποιότητας 

• Μεγαλύτερη 
ικανοποίηση 
εργαζοµένων  
και αύξηση 
συµµετοχής 
τους 

• Εστίαση στις 
ανάγκες του 
πελάτη 

• Η προσπάθεια και 
ο χρόνος που 
πρέπει να 
καταβάλλουν οι 
εργαζόµενοι για να 
προσαρµοστούν 
στις αλλαγές 
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Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

Τα συµπεράσµατα µας για τις τρεις εταιρείες του κλάδου θα εξαχθούν µε βάση 

τρεις άξονες: το βαθµό εφαρµογής των προγραµµάτων ποιότητας, το βαθµό εφαρµογής 

των προγραµµάτων κατάρτισης και την αποτελεσµατικότητά τους στη σύνδεση 

ποιότητας και εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στα προγράµµατα ποιότητας είναι φανερό ότι οι εταιρείες «Α» και 

«Β» εφαρµόζουν αρκετά από αυτά και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέµατα 

σχετικά µε την ποιότητα στην εργασία του. Οι εταιρείες «Α» και «Β» διαπνέονται από 

τη φιλοσοφία της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και η πιστοποίηση της ποιότητας 

υπήρξε καθοριστική προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν σαφείς περιγραφές των 

θέσεων εργασίας και οι στόχοι ποιότητας είναι εξειδικευµένοι. Και στις δύο εταιρείες 

παρατηρήθηκε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών λόγω της βελτίωσης των 

εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζοµένων. Το 

σηµαντικότερο ωστόσο πλεονέκτηµα είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της 

ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις θέσεις εργασίας και φυσικά στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες.  

Η εταιρεία «Γ» δεν εφαρµόζει προγράµµατα ποιότητας και δεν έχει µέχρι 

στιγµής προβεί σε διαδικασίες πιστοποίησης, προφανώς για οικονοµικούς λόγους, 

ωστόσο ενδιαφέρεται µελλοντικά. Το πιο σηµαντικό της κίνητρο για την πιστοποίηση 

είναι η συνολική της εικόνα για τους σκοπούς του µάρκετινγκ και η βελτίωση της. Με 

τον τρόπο αυτό θα επιτύχει και τον απώτερο στόχο της που είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά και η βελτίωση του «ονόµατος» της. 

Σχετικά µε τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα και την αξιολόγηση τους, η 

οποία βασίζεται στην απόδοση των εργαζοµένων, αποτελούν ένα µέτρο ελέγχου 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την ανώτατη διοίκηση. Η 

κριτική τους αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό προκειµένου να επισηµανθούν τυχόν 

πρακτικά µειονεκτήµατα ή κενά. Και οι τρεις εταιρείες εφαρµόζουν σε αρκετά µεγάλο 

βαθµό προγράµµατα κατάρτισης και είναι γεγονός ότι η εφαρµογή τους οδήγησε σε 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

και αύξηση της συµµετοχής των εργαζοµένων. Οι εταιρείες προσανατολίζονται στην 

αγορά και ενδιαφέρονται να βελτιωθούν µέσω της καλύτερης διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού τους. Κοινό σηµείο τους είναι η αντιµετώπιση των εργαζοµένων 

ως «κεφάλαιο» µε βάση τις γνώσεις που κατέχουν και η αναγνώριση της εκπαίδευσης 
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τους ως µελλοντική και προσοδοφόρα επένδυση, ενώ µειονέκτηµα και στις τρεις 

εταιρείες αποτελεί η έλλειψη οργανωµένου τµήµατος προσωπικού.  

Η σύνδεση µεταξύ ποιότητας και εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατική 

και επιτυχής σε όλες τις εταιρείες. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραµµάτων οι 

εταιρείες οδηγήθηκαν σε αλλαγή της κουλτούρας τους µε στόχο τη συνεχή βελτίωση. 

Παρατηρήθηκε βελτίωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, αύξηση της κερδοφορίας, 

µεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και εργαζοµένων και πιο έντονη ανάµειξη του 

προσωπικού στο σχεδιασµό και στη θέσπιση στόχων ποιότητας. Μοναδικό κοινό 

µειονέκτηµα ήταν η δυσκολία προσαρµογής του προσωπικού στα νέα δεδοµένα. 

Ωστόσο, το ζητούµενο ήταν οι εργαζόµενοι να αποκτήσουν µεγαλύτερη συναίσθηση 

της έννοιας της ποιότητας, να θέτουν κοινούς στόχους, να συνεργάζονται και να 

επικοινωνούν καλύτερα και αποδοτικότερα. Και οι τρεις εταιρείες το πέτυχαν. 

 

Προτάσεις για βελτίωση 

• Η εταιρεία «Γ» πρέπει να προβεί άµεσα στις διαδικασίες πιστοποίησης, καθώς η 

έννοια της ποιότητας έχει γίνει η βάση του παγκόσµιου ανταγωνισµού για όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και τοποθεσίας. Με την πιστοποίηση 

αναβαθµίζεται το εταιρικό προφίλ της κάθε εταιρείας, αυξάνεται το µερίδιο αγοράς 

της, ισχυροποιούνται οι εξαγωγικές δραστηριότητες της και αναγνωρίζεται η 

διαρκής προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η πιστοποίηση αποτελεί για όλες τις εταιρείες ένδειξη σεβασµού στους 

πελάτες και αξιοπιστίας της εταιρείας. 

• Οι εταιρείες µπορούν να οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσµατικότητας, 

εάν εφαρµόσουν καλύτερο έλεγχο µε συστηµατική µέτρηση της ποιότητας και µε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς δείκτες µέτρησης.  

• Η χρησιµοποίηση εργαλείων ποιότητας θα τους προσφέρει τα µέσα εκείνα για τη 

σωστή διάγνωση των προβληµάτων που επηρεάζουν την ποιότητα. 

• Η ίδρυση οργανωµένου τµήµατος προσωπικού το οποίο θα αναλάβει την ανάλυση 

των εκπαιδευτικών αναγκών και τις διαδικασίες εκπαίδευσης, την παρακολούθηση 

και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επίλυση των προβληµάτων µεταξύ 

του προσωπικού. 

• Η εστίαση στις ανάγκες των εργαζοµένων και η αναγνώριση της προσπάθειας θα 

αυξήσει την αίσθηση της ασφάλειας και εµπιστοσύνης προς την εταιρεία, γεγονός 

που οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης τους και συνεπώς, της ικανοποίησης των 

πελατών. ∆ίνοντας µία εταιρεία έµφαση στην ικανοποίηση του προσωπικού της 
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µπορεί να επιτύχει αλλαγή της νοοτροπίας του και µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα 

σε αλλαγές, γεγονός που, όπως είδαµε στην έρευνα, ήταν και το µεγαλύτερο 

µειονέκτηµα της εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε θέµατα ποιότητας. 

• Ενθάρρυνση της αµφίδροµης επικοινωνίας και της λύσης όλων των 

παρουσιαζόµενων προβληµάτων µέσω της οµαδικής εργασίας. 

• Συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών και των εργαζοµένων στην προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας. 

• Η θέσπιση της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών σαν πρώτη 

προτεραιότητα θα διασφαλίσει την επιτυχία των εταιρειών, καθώς και οι τρεις είναι 

µικρές και εποµένως ιδιαίτερα ευαίσθητες στη µεταβλητότητα που προκαλείται από 

τις αλλαγές στη συµπεριφορά των πελατών. 

• Η ύπαρξη προγραµµάτων διαδοχής υποστηριζόµενων από την ανάλογη εκπαίδευση 

των εργαζοµένων στις εταιρείες «Β» και «Γ» (στην εταιρεία «Α» υπάρχουν), θα 

ενισχύσει τη δέσµευση και την αφοσίωση τους στους στόχους της εταιρείας. 

• Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις κατηγορίες 

των θέσεων εργασίας και των συγκεκριµένων τρεχουσών αναγκών. Η εφαρµογή 

τους δεν θα πρέπει να εστιάζει µόνο στην εκπαίδευση των εργαζοµένων, αλλά να 

εξασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή τους, να παρέχει επαρκή ανατροφοδότηση και 

να εξασφαλίζει ότι η γνώση που αποκτιέται θα διαχέεται στην εταιρεία, καθώς µόνο 

τότε παράγει αξία. 

• Εισαγωγή και εγκαθίδρυση συνεχών και σύγχρονων προγραµµάτων εκπαίδευσης 

όλου του προσωπικού, έτσι ώστε να ενηµερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις 

και τεχνολογίες. 

• Παροχή στους εργαζόµενους όλων των απαραίτητων τεχνικών και εργαλείων για 

την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη και ορθολογικότερη εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

• Εισαγωγή νέων µεθόδων εκπαίδευσης και εναρµόνιση τους µε τις στρατηγικές και 

πολιτικές της κάθε εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει καλύτερη κατανοµή των 

οικονοµικών πόρων, ώστε η εταιρεία να φτάσει στο επιθυµητό σηµείο 

πετυχαίνοντας τους αντικειµενικούς της στόχους. 

Η συνεχής εκπαίδευση είναι αναγκαία για διευθυντές και υφισταµένους, γιατί - 

πέρα από το ότι βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, άρα και το 

επίπεδο δεξιοτήτων που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση - αυξάνει και την αφοσίωσή 

τους στην επιχείρηση δίνοντάς τους κίνητρα για να συνεχίσουν να αποκτούν γνώσεις. 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν κίνητρα στους εργαζόµενους να εφαρµόσουν τις νέες 
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γνώσεις, να τους κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς σε ένα ενδεχόµενο ρίσκο ή 

πρωτοβουλία, γιατί και από µία αποτυχία µπορεί να µάθει κανείς. Προτεραιότητά τους 

πρέπει να είναι η υιοθέτηση µιας κουλτούρας και µιας φιλοσοφίας που θα κάνει τη 

συνεχή βελτίωση τρόπο ζωής, µέσα από την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου 

δυναµικού τους. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική 

Εκπαίδευση σε µια επιχείρηση ή οργανισµό θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Το παρόν ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωµατικής µου 

εργασίας στο διατµηµατικό πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των πρακτικών και των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων σε εταιρείες εµπορίας 

δοµικών µηχανηµάτων. Στη συνέχεια ο εντοπισµός τόσο των αδυναµιών, όσο και των 

καλών πρακτικών, καθώς και η δηµιουργία προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Το ερωτηµατολόγιο είναι χωρισµένο στις εξής ενότητες: 

  Α. Ταυτότητα του οργανισµού 

  Β. Στρατηγική ∆.Α. Πόρων 

  Γ. Οργανωσιακή κουλτούρα αναφορικά µε ∆.Α.Π. 

  ∆. Πρακτικές τµήµατος Προσωπικού 

  Ε. Εκπαίδευση-Επιµόρφωση προσωπικού 

ΣΤ. Ποιότητα  

  Ζ. Οργάνωση για την Ποιότητα 

Παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν µε σαφήνεια. Η 

συµβολή σας στην έρευνα είναι εξαιρετικά πολύτιµη και απαραίτητη για τη συγγραφή 

της εργασίας µου. Οι απαντήσεις σας θα παραµείνουν εµπιστευτικές και θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων στα 

πλαίσια της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας. Σε περίπτωση που το επιθυµείτε, 

θα σας κοινοποιηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας µε την ολοκλήρωση της 

συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας. Θα ήθελα εκ των προτέρων να σας 

ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και το χρόνο που διαθέσατε. 

 

 

 

Με εκτίµηση, 

Σιβρή Μαρία 

e-mail: mbaex0917@uom.gr 
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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Επωνυµία οργανισµού: _________________________________________________________  

Όνοµα και θέση ατόµου που συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο:                        

Όνοµα: ___________________________Θέση: ____________________________________  

Τηλέφωνο____________________________ fax: ____________________________________  

email: ________________________________________________________________________  

 

1. Η προέλευση των κεφαλαίων της επιχείρησης σας είναι: 

1. �  Αµιγώς Ελληνική 

2. �  Αµιγώς ξένη 

3. �  Κατά πλειοψηφία ελληνική 

4. �  Κατά πλειοψηφία ξένη 

 

2. Αριθµός απασχολουµένων (µέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια): 

1. � <10 άτοµα 

2. � 11-50 

3. � 51 -250 

4. � >250 

 

3. Κύκλος εργασιών (µέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια):  

1. � < €500.000 

2. � €500.000 – €2.000.000 

3. � €2.000.000 – €10.000.000 

4. � > €10.000.000 

 

4. Ποιες από τις παρακάτω µεταβολές έγιναν στο εργατικό δυναµικό της 

επιχείρησής σας τα τελευταία δυο (2) χρόνια; 

1=Σηµαντική Μείωση  2 =Μείωση,  3=Καµία Μεταβολή,  4=Αύξηση,  

5=Σηµαντική αύξηση 

  1. ����  2. ����   3. ����   4. ����   5. . ����    
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆. Α. ΠΟΡΩΝ 

 

Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ 

1. Υπάρχει γραπτή πολιτική και µακροχρόνια πλάνα για το ανθρώπινο δυναµικό 

στην επιχείρηση (annual report, στόχοι για το τµήµα προσωπικού, ανακοινώσεις 

εσωτερικές και εξωτερικές, κτλ) ;        Ναι        Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ σηµειώστε τι ισχύει από τα παραπάνω 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Με ποιους τρόπους συνδέεται η πολιτική ανθρώπινου δυναµικού µε τη 

στρατηγική της επιχείρησης (παρακαλώ αναφέρατε Τρόπους – Προγράµµατα - 

πρωτοβουλίες – κτλ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι για το ανθρώπινο δυναµικό;  Ναι        Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ σηµειώστε τι ισχύει από τα παρακάτω 

Είναι ποσοτικοί  

Είναι ποιοτικοί  

Είναι ανανεώσιµοι   

Είναι αποτέλεσµα benchmarking  

Συνδέονται µε τις αµοιβές των εργαζοµένων  

Αποτελούν παράγοντα υποκίνησης των εργαζοµένων   

Η επίτευξη τους συµβάλει στην εξέλιξη του εργαζοµένου 

(career development) 
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4. Η διοίκηση αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και το ρόλο του ανθρώπινου 

δυναµικού για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων;    Ναι        Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε µε ποιες ενέργειες πραγµατοποιείται 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.Η επιχείρηση αξιοποιεί µε τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες των εργαζοµένων;  Ναι        Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρατε µε ποιους τρόπους (αναφέρατε κάποιο παράδειγµα)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Η επιχείρηση καλλιεργεί και αναπτύσσει ένα εργασιακό περιβάλλον µέσα από το 

οποίο δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναµικού; Ναι        Όχι  

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί θεωρείτε ότι συµβαίνει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρετε ποια ισχύουν από τα παρακάτω: 

∆ιενέργεια τακτών συναντήσεων του προσωπικού  

∆ηµιουργία οµάδων εργασίας  

Ύπαρξη cross-functional teams  

Αλλαγές στον εργασιακό χώρο  

 

7. Η επιχείρηση αναπτύσσει προγράµµατα και πρωτοβουλίες για την υποκίνηση, 

εκπαίδευση και αναγνώριση των εργαζοµένων (π.χ. χρηµατοδότηση 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων);      Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρατε τον αριθµό προγραµµάτων, εργαζοµένων που 

συµµετέχουν, βραβεία και διακρίσεις που δίνονται 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. Η διοίκηση εξασφαλίζει την αφοσίωση και τη δέσµευση των εργαζοµένων στις 

προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας;  Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρατε τον τρόπο 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί θεωρείτε ότι συµβαίνει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ∆.Α.Π. 

 

 

1. Υπάρχει οργανωµένο Τµήµα Προσωπικού στην εταιρεία;   Ναι      Όχι  

2. Εάν υπάρχει οργανωµένο Τµήµα Προσωπικού στην εταιρεία, πώς λειτουργεί, 

ποιος ο ρόλος του και ποια η συνεισφορά του στην εταιρεία; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει: ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Ύπαρξη ισχυρής και συνεκτικής εταιρικής εικόνας   

2. Εργασιακό περιβάλλον απαλλαγµένο  από φόβο και 

δυσπιστία 

  

3. Ύπαρξη διατµηµατικών εµποδίων και προστριβών   

4. Αλλαγή των παλαιών και εκµάθηση νέων ρόλων από τα 

στελέχη 

  

5. Μετάβαση από µια φιλοσοφία  ατοµικότητας σε µια 

φιλοσοφία οµαδικότητας και συνεργασίας 

  

6. Αλλαγή του τρόπου σκέψης γύρω από το ανθρώπινο 

δυναµικό  
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3. Ποιες είναι οι σχέσεις του Τµήµατος Προσωπικού µε τα στελέχη γραµµής; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

∆. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ 

1. Η στρατολόγηση / επιλογή προσωπικού γίνεται µέσω 

      Τεστ επιλογής    

∆οµηµένων συνεντεύξεων   

Αξιόπιστων περιγραφών καθηκόντων  

            Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε  

 

2. Οι αµοιβές και παροχές των εργαζοµένων προσδιορίζονται µε βάση: 

      Την απόδοση   

Χρησιµοποίηση αξιολόγησης έργου θέσης (Job evaluation)  

            Συγκεκριµένο σύστηµα συµπληρωµατικών παροχών  

             Άλλο, παρακαλώ εξηγείστε: 

 

3. Υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων στην 

επιχείρηση;         Ναι         Όχι  

4. Υπάρχει έντυπο αξιολόγησης στην επιχείρηση και, αν ναι, ποια τα κριτήρια 

αξιολόγησης;  Ναι         Όχι  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Μετά την αξιολόγηση, διενεργείται συνέντευξη ανασκόπησης της απόδοσης µε   

τους υφισταµένους;  Ναι      Όχι   
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6. Παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να προτείνουν βελτιώσεις / 

προτάσεις;  Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Προτρέπονται οι εργαζόµενοι για συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ; 

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ προϊσταµένων και υφισταµένων; 

Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Ε. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Η επιχείρηση διαθέτει οργανωµένο τµήµα εκπαίδευσης : Ναι     Όχι   

Εάν όχι, ποιος ο ρόλος του τµήµατος προσωπικού; 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Εάν όχι, ποιός ασχολείται µε θέµατα εκπαίδευσης και γιατί; 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων  

Στελέχη της επιχείρησης  

Ο άµεσος προϊστάµενος  

Εξωτερικοί εκπαιδευτές  
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Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς, 

Πανεπιστήµια κτλ 
 

Εταιρίες Συµβούλων  

Άλλο , εξηγείστε ________________________________  

 

2. Με ποιον τρόπο γίνεται ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών; 

Εξηγείστε__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Ποιες κατηγορίες εργαζοµένων συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ανά 

έτος; 

∆ιευθυντικά στελέχη  

Μεσαία στελέχη  

Κατώτερα στελέχη  

∆ιοικητικό προσωπικό  

Ειδικευµένοι εργαζόµενοι  

Ανειδίκευτοι  εργαζόµενοι  

 

4. Ποιος είναι ο µέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος και ανά εργαζόµενο; 

 

Μέχρι 20  

Από 20 – 50  

Από 50 –100  

Από 100 και πάνω  

  

 

5. Ποια είναι τα αντικείµενα κατάρτισης στα οποία συνήθως εκπαιδεύονται τα 

στελέχη και οι λοιποί εργαζόµενοι; (πλήρης κατάλογος) 

 

Στελέχη Λοιποί Εργαζόµενοι 
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6. Υπάρχει παρακολούθηση σχετικά µε τα αντικείµενα κατάρτισης; Ναι   Όχι  

 

7. Υπάρχει εκπαίδευση σχετικά µε την ποιότητα και αν ναι σε ποιους τοµείς;  

Ναι     Όχι  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Ποιες µεθόδους εφαρµόζει η επιχείρησή σας για την εκπαίδευση και 

επιµόρφωση του προσωπικού της και για ποιους λόγους τις επιλέγει; 

 

 
∆ιευθυντικά 

Στελέχη 

Μεσαία 

Στελέχη 

Κατώτερα 

Στελέχη 

∆ιοικητικό 

Προσωπικό 

Ειδικευµένοι 

Εργαζόµενοι 

Ανειδίκευτοι 

Εργαζόµενοι 

Εκτελώντας την συγκεκριµένη 

εργασία (on the job training) 
   

  
 

Σεµινάρια, διαλέξεις από 

στελέχη της επιχείρησης ή 

εσωτερικούς εκπαιδευτές 

   

  

 

Εξωτερικοί  εκπαιδευτές       

Ενηµερωτικά  φυλλάδια, έντυπα 

κλπ 
   

  
 

Βίντεο       

Υπόδυση Ρόλων        

Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς  
   

  
 

Job rotation       

Mentoring       

Coaching       

Business Games       

E-learning / Intranet       

Assessment Centers       

Άλλο, εξηγείστε___________       

 

9. Πώς και πότε αξιολογεί η επιχείρηση τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα; 

Εξηγείστε._____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. Υπάρχει εφαρµογή στην πράξη;  Ναι     Όχι  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

11. Υπάρχουν προγράµµατα διαδοχής (mentoring, coaching) :  Ναι     Όχι  

Εάν ναι, πώς λειτουργούν  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

12. Υπάρχουν δυνατότητες σταδιοδροµίας στην επιχείρηση και αν ναι τις 

γνωρίζουν οι εργαζόµενοι;  Ναι     Όχι   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. Υπάρχει καθοδήγηση σχετικά µε αυτό; Ναι      Όχι  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. Η εταιρεία σας πραγµατοποιεί σε τακτική βάση έρευνα ικανοποίησης  

πελατών; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Αν ΝΑΙ, παρακαλώ σηµειώστε τον τρόπο 

Συµπληρώνοντας ο πελάτης ένα φυλλάδιο εντός του   

καταστήµατος  

 

Συµπληρώνοντας ο πελάτης ένα φυλλάδιο εντός του  

καταστήµατος σε συνεργασία µε κάποιον αρµόδιο υπάλληλο  

της εταιρείας   
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Τηλεφωνικά από αρµόδιους υπάλληλους της εταιρείας   

     Συµπληρώνοντας ο πελάτης ένα φυλλάδιο Εντός του   

καταστήµατος σε συνεργασία µε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη  

 

Τηλεφωνικά από εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας  

 

15. Υπάρχει ένα σαφώς και καλώς καθορισµένο σύστηµα που ανατροφοδοτεί 

(feedback) τα αποτελέσµατα κάθε µέτρησης που αφορά τους πελάτες και τους 

εργαζόµενους; Ναι     Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο 

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

16. Έχουν θεσµοθετηθεί εσωτερικά (µηνιαία και ετήσια meetings) και εξωτερικά 

µέτρα αξιολόγησης εξυπηρέτησης πελατών; Ναι     Όχι  

 

17. Από το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των µετρήσεων διαµορφώνονται τα 

standards εργασίας;    Ναι      Όχι  

 

18. Η επιτυχία στην εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται γνωστή σε όλους µέσω 

ανακοινώσεων και newsletters και αφορά σε ειδικά βραβεία, δώρα ή και παροχές; 

Ναι      Όχι  

 

19. Εκτός από την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών της επιχείρησης, σας 

ενδιαφέρει και η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών (εργαζοµένων); 

Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε πως πραγµατοποιείται 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

1.Η Ανώτατη ∆ιοίκηση διατυπώνει µια σαφή Πολιτική Ποιότητας; 

Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί δεν υπάρχει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Η Ανώτατη ∆ιοίκηση ορίζει ξεκάθαρους Στόχους Ποιότητας; 

  Ναι      Όχι  

 

3. Η Ανώτατη ∆ιοίκηση καταφέρνει αποτελεσµατική επικοινωνία της πολιτικής 

ποιότητας και των στόχων ποιότητας προς όλους τους εργαζόµενους της 

επιχείρησης;        Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε πως γίνεται 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Η Ανώτατη ∆ιοίκηση έχει άριστη γνώση και πληροφόρηση σχετικά µε τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης, όπως και όλες τις υπόλοιπες 

νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις που αφορούν τα προϊόντα/ υπηρεσίες της 

επιχείρησης;        Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Ζ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

1. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (π.χ. εκπαίδευση και 

κατάρτιση) αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα  επίδοσης για την επιχείρηση και, 

αν ναι, γιατί;             Ναι      Όχι  

 

2.Υπάρχουν καταγεγραµµένα το Όραµα και η Αποστολή της επιχείρησης; 

Ναι      Όχι  

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί θεωρείτε ότι συµβαίνει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Εάν ναι έχουν γίνει κατανοητά από όλους;    Ναι      Όχι  

 

4. Τα στελέχη γνωρίζουν την έννοια της Ποιότητας και, αν ναι, υποστηρίζουν την 

πρωτοβουλία;     Ναι      Όχι  

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί θεωρείτε ότι συµβαίνει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Η εταιρεία εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζόµενους σε θέµατα σχετικά µε 

την Ποιότητα στην εργασία τους; Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε σε ποια αντικείµενα 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. Η εταιρεία έχει ορίσει τι είναι Ποιότητα στα διάφορα τµήµατά της (Τµήµα 

Προσωπικού, Λογιστήριο, marketing κτλ);    Ναι      Όχι  

Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ εξηγείστε τον τρόπο  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Υπάρχει ενδιαφέρον για πιστοποίηση της εταιρείας σχετικά µε την ποιότητα; 

Ναι      Όχι  

Εάν ΟΧΙ, παρακαλώ αναφέρατε γιατί θεωρείτε ότι συµβαίνει 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!! 


