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Α'ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο τουρισμός αποτελεί φαινόμενο του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στα βάθη
της αρχαιότητας. Η διαδικασία του τουρισμού και των ταξιδιών βασίζεται στην
ανθρώπινη περιέργεια, στο ενδιαφέρον που εμπεριέχει το άγνωστο και η
ανακάλυψη νέων τόπων, εθίμων και ηθών. Το φαινόμενο του τουρισμού
αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στη μορφή που έχει στις μέρες μας τις τελευταίες
δεκαετίες του αιώνα που πέρασε. Σε αυτό έχει συμβάλει η παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, κυρίως στη Δύση,
αλλά και η βελτίωση των μεταφορικών μέσων που είχε σαν αποτέλεσμα την
ευκολότερη, οικονομικότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά.
Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τουρισμό γίνονται
με τις τεχνικές ανακαλύψεις και τη «βιομηχανική επανάσταση» του 19ου αιώνα,
μέσω των οποίων δημιουργούνται οι συνθήκες και το πλαίσιο ανάπτυξης του
τουρισμού, ο οποίος τον 20ο αιώνα αλλάζει ουσιαστικά. Η ραγδαία ανάπτυξη και
επέκταση του τουρισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη έφερε στο φως νέα στοιχεία
και δεδομένα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα:
ότι ο τουρισμός σαν κοινωνικό, οικονομικό και ταυτόχρονα πολιτικό φαινόμενο
άρχισε σιγά-σιγά να επηρεάζει πέρα από αυτούς τους παράγοντες και το σύνολο
της σύγχρονης κοινωνικής ζωής και διαβίωσης.
Η μετατροπή του τουρισμού σε σύγχρονο κοινωνικό θεσμό έχει μεγάλη
σημασία, καθώς η ανάπτυξη σε επίπεδο εθνικών κρατών, αλλά και ιδιωτικών
επιχειρήσεων είναι πέρα από τα συνήθη σε σύγκριση με άλλους τομείς του
τριτογενούς τομέα παραγωγής. Ο τουρισμός αποτελεί πλέον μια δραστηριότητα
μεγάλης βαρύτητας και σημασίας για την οικονομία των περισσότερων χωρών.
Η σημαντικότερη αντίρρηση για την απόλυτη εξάρτηση της οικονομικής
ανάπτυξης μιας χώρας από τον τουρισμό είναι ότι ο Τομέας χαρακτηρίζεται από
έντονη αστάθεια τόσο στις εποχές οικονομικής ύφεσης και κρίσης όσο και στις
πολιτικές αναταραχές. Έχει υπολογιστεί ότι μια μείωση κατά 4% του εισοδήματος

ι

των τουριστών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 8%-10% των τουριστικών
εισπράξεων, χωρίς να υπολογίζονται και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στους
επηρεαζόμενους τομείς. Μία σύγκριση του συντελεστή μεταβλητικότητας του
τουρισμού

με τους συντελεστές άλλων άδηλων πόρων

(ναυτιλιακά και

μεταναστευτικά εμβάσματα) ή των εξαγωγών στην Ελλάδα για τη δεκαετία του
1960-1970, απέδειξε ότι ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ασταθής τομέας με υψηλή
τάση για διακύμανση (ΛΥΤΡΑΣ, 1998).
Αποτέλεσμα των προβληματισμών που προέκυψαν από τις διαπιστώσεις
αυτές, έγινε η συνακόλουθη αναγκαιότητα ενασχόλησης της επιστήμης μέσα από
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους με το λεγόμενο τουριστικό φαινόμενο και
μάλιστα με τρόπο όχι απλά εμπειρικό όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά στη
βάση

ενεργοποίησης

καθαρά

επιστημονικών

κριτηρίων

και

πληθώρας

μεθοδολογικών εργαλείων, που απαιτούσε η εμβάθυνση και η ερμηνεία. Έτσι
πλέον

η

μεγάλη

σημειώθηκαν

σειρά

των

δοκιμών και

μεταπολεμικά (όπως

η

διαρθρωτικών αλλαγών που

επέκταση της πληρωμένης άδειας

διακοπών των 3, 4 και 5 εβδομάδων, όπως η υπερβολική ανάπτυξη των
τεχνολογικών

δεδομένων

και

των

μέσων

μαζικής

μεταφοράς,

όπως

η

χειροτέρευση των περιβαλλοντολογιών συνθηκών και η αλλαγή στον τρόπο
διατροφής, άσκησης και υγιεινής) ο τουρισμός μετατράττηκε σε σύγχρονη
κοινωνική αναγκαιότητα (ΛΥΤΡΑΣ, 1998).
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Απόρροια αυτής της αλλαγής των κοινωνικών συνθηκών είναι και η νέα
μορφή του «εκβιομηχανοποιημένου» τουρισμού ο οποίος περιβλήθηκε με ένα
κοινωνικό και ανθρωπιστικό σχήμα μεγάλης κοινωνιολογικής σπουδαιότητας,
που στο πλαίσιο εμπεριέχει και 4 βασικές θέσεις-αξίες όπως προκύπτουν και
από το κείμενο της Διακήρυξης της Μανίλας για τον παγκόσμιο τουρισμό, που
είναι οι ακόλουθες:

ν' Η πανανθρώπινη και διεθνολογική αξία του τουρισμού,
ν' Το ανθρώπινο δικαίωμα που προκύπτει από την ανταλλαγή των χρονικών
ορίων ανάμεσα στην εργασία, στη διασκέδαση και στην ψυχαγωγία,
ν' Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου και στη διαμόρφωση
νέων συνθηκών ζωής.
ν' Η επισήμανση της καθολικής ευθύνης για την ανάπτυξη του τουρισμού, που
σε τελευταία ανάλυση βοηθάει σημαντικά και την υπόθεση της διεθνούς
ειρήνης και ύφεσης.

Η μεγάλη αυτή κοινωνική σπουδαιότητα του τουριστικού φαινομένου,
δημιούργησε ένα ολόκληρο πλαίσιο επιστημονικής ανάπτυξης και με τρόπο
μάλιστα εξειδικευμένο, όπου πολλοί και διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι
αναλύουν και ερμηνεύουν τον τουρισμό.
Οι κοινωνικές διαστάσεις του τουρισμού δεν σταματούν στα περιορισμένα
εθνικά σύνορα, αλλά εκτείνονται σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά τη
συμπεριφορά των πολιτών. Ο τουρισμός σήμερα ενώνει και συνδέει λαούς,
δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ χωρών και πέραν του τουρισμού,
επεκτείνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις, συμβάλλει στην
εδραίωση της διεθνούς ειρήνης και ύφεσης των λαών οδηγώντας την
ανθρωπότητα μέσα από τον τουρισμό σε ένα ιδιότυπο «διεθνισμό» και
φανερώνει το διεθνές περιεχόμενο των κοινωνικών διαστάσεων της τουριστικής
διεργασίας (ΛΥΤΡΑΣ, 1998).
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Τα κύρια δεδομένα σήμερα για τον τουρισμό τόσο διεθνώς όσο και για τη
χώρα μας, είναι η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες, η
έντονη τμηματοποίηση αυτής της ζήτησης, η «ετταγγελματικοποίηση» των
σχετικών δραστηριοτήτων, η εφαρμογή και χρήση νέων τεχνολογιών, η εμφάνιση
νέων τουριστικών αγορών και προορισμών και η αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Όλα αυτά συντελούν, όπως είναι φυσικό, στις αυξημένες προσδοκίες και
απαιτήσεις

των

πελατών

για

ποιοτικές

υπηρεσίες

(Γενική

Διεύθυνση

Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Τουρισμού, 2000).
Κάποια ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον κλάδο
του τουρισμού είναι:

>

Ο κλάδος του τουρισμού είναι ανθρωποκεντρικός κλάδος. Το σημαντικότερο
ρόλο στην παραγωγή και πώληση του τουριστικού προϊόντος παίζει το
ανθρώπινο δυναμικό.

> Ο πελάτης είναι παρών στο χώρο «παραγωγής» του τουριστικού προϊόντος
και έτσι έχει άμεση και συνεχή επαφή με τον «παραγωγό».
> Στον κλάδο του τουρισμού η ανάγκη για προληπτικούς ελέγχους είναι
επιτακτική,

καθώς δεν είναι

δυνατή

η απόρριψη

ή

επιστροφή των

«ελαττωματικών».

>

Η διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» αποτελεί το σημαντικότερο μέσο
διαφήμισης για τον τουρισμό. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως έρευνες έχουν
δείξει πως ένας δυσαρεστημένος πελάτης έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει
αρνητικά 9 ανθρώπους, ποσοστό πολύ σημαντικό.

Τα κύρια στοιχεία κάθε τουριστικού προορισμού είναι:
(α) τα καταλύματα
(β) οι μεταφορείς και
(γ) οι ταξιδιωτικές εξυπηρετήσεις.
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Πιο συγκεκριμένα (Τσιότρας, 1995):

Πίνακας 1. Κύρια στοιχεία ενός τουρκττκού προορισμού

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
•

Ξενοδοχειακά

•

Αερομεταφορές

καταλύματα

•

Λεωφορεία

•

Μοτέλ

•

Μισθωμένα λεωφορεία

•

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

•

Μττάγκαλοους

•

Επιβατική αμαξοστοιχία

•

Τουριστικά γραφεία (τοπικής

•

Ιδιωτικά δωμάτια

•

Μεταφορικά σκάφη

•

Κάμπινγκ

•

Ξενώνες

•

Πανσιόν

•

Τροχόσπιτα

•

•

Ταξιδιωτικά γραφεία (γενικής
εμβέλειας δραστηριοτήτων)

εμβέλειας δραστηριοτήτων)

(Femes)

•

Κέντρα βοήθειας για ταξιδιώτες

Επιβατικά σκάφη ή σκάφη

•

Τουριστικά προγράμματα
ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικής

περιήγησης

αυτοδιοίκησης
•

Τουριστικά προγράμματα
προώθησης σε περιφερειακό
επίπεδο

Με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, διαπιστώνεται ήδη η εμφάνιση ορισμένων
νέων βασικών τάσεων στον τουρισμό:

❖ Αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ασφάλεια.
❖ Συντομότερα και συχνότερα ταξίδια διακοπών, αλλά λιγότερα ολιγοήμερα
διαλείμματα σαββατοκύριακου.
❖ Μεταστροφή από τα μακρινά και υπερπόντια ταξίδια προς τα εσωτερικά και
ενδο-περκρερειακά ταξίδια.
❖ Μεταστροφή από τις εναέριες στις επίγειες μεταφορές, παρά την παράλληλη
αύξηση της ζήτησης για κόστους αερομεταφορές.
❖ Συνεχιζόμενη τάση προς όψιμες κρατήσεις και αυξανόμενη χρήση του
διαδικτύου για αγορές ταξιδιών.
❖ Αυξανόμενη ζήτηση για μερικώς πακετοποιημένα ή ανεξάρτητα και ατομικά
διαμορφωμένες διακοπές, σε βάρος των παραδοσιακών συνολικών πακέτων.
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• Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διακοπές που προσφέρουν εμπειρίες που
περιλαμβάνουν τοπικό πολιτισμό και επαφή με τη φύση.
• Επικράτηση και αναμονή προσφορών και ευκαιριών τελευταίας σπγμής.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι τάσεις αυτές, αν συγκριθούν με τα
χαρακτηριστικά που είχε ο τουρισμός κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, θα
προσδιορίζονται από τρεις καθοριστικούς πόλους (Enterprise Directorate General Tourism Unit, 2000):

■

την τεχνολογία,

■

τη σχέση εργασίας - ελεύθερου χρόνου, και

■

την ασφάλεια (safety and security).

Οι εντυπωσιακές και ποικίλες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν εφαρμογή
σε πολλά επίπεδα που αφορούν στον τουρισμό:

•

Ταχύτερα και ανετότερα μέσα μεταφοράς, που παρέχουν ανεπτυγμένη δέσμη
υπηρεσιών.

•

Νέα μέσα επικοινωνίας, όπως κινητή τηλεφωνία, υπολογιστές παλάμης,
συνδυασμένες

συσκευές,

αμφίδρομη

τηλεόραση,

κλπ.

θα

συνδέουν

ευκολότερα και ταχύτερα τους τουρίστες με τις υπηρεσίες των προορισμών.
•

Νέες υποδομές, σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, μεγα-κατασκευές για μεγαεκδηλώσεις (mega-events).

•

Και βέβαια, ο παγκόσμιος ιστός του διαδικτύου.

Οι εξελίξεις αυτές θα παρέχουν ολοένα πλουσιότερες δυνατότητες
πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και θα
ανακατανείμουν και θα αναδιαρθρώσουν το σύστημα κρατήσεων και το συνολικό
δίκτυο πωλήσεων των ταξιδιών και του τουρισμού.
Σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, η μείωση του χρόνου εργασίας και ο
ελεύθερος χρόνος (leisure) αποτελούν πλέον δικαίωμα, και οι κοινωνίες
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επιδιώκουν να κατοχυρώνουν και να διευρύνουν το δικαίωμα αυτό. Στο μέτρο
που θα πραγματοποιείται η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε
ολοένα μεγαλύτερο αριθμό χωρών, θα διευρύνονται και τα στρώματα του
πληθυσμού που θα απαιτούν μερίδιο στον ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές.
Αναδύονται νέες μορφές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, με διαρκή
ανανέωση και διαφοροποίηση: ταξίδια για απόκτηση εμπειριών στις διακοπές,
δραστηριότητες υπαίθρου, πολιτιστική ενημέρωση, επιμόρφωση και ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων, εθελοντισμός κλπ. Ο τουρισμός θα είναι ασφαλώς ο μεγάλος
ωφελημένος από την τάση αυτή. Θα πρέπει όμως να αναδειχθούν αντίστοιχα και
νέες μορφές τουριστικών προϊόντων, με πολλή φαντασία και επινοητικότητα, που
θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις καινούργιες απαιτήσεις της ζήτησης,
δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση και την εξειδίκευση, αντί στη μαζική
προσφορά και την τυποποίηση (Frank Μ. Go and Ray, 1999).
Σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση των κοινωνικών ομάδων, που θα
διαθέτουν ελεύθερο χρόνο και θα συμμετέχουν στην τουρισπκή ζήτηση, θα παίξει
η γήρανση του πληθυσμού των χωρών προέλευσης, η αύξηση των τουριστών
της λεγάμενης «τρίτης ηλικίας», που θα εξασφαλίζει σχετικά μεγαλύτερα
εισοδήματα και καλύτερη υγεία σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
Νέες δυνατότητες για συνδυασμένες δραστηριότητες τουρισμού και
αναψυχής θα προσφέρει η ανάπτυξη της τηλε-εργασίας, οπότε και οι προορισμοί
θα αρχίσουν να αποκτούν νέο περιεχόμενο και νέες λειτουργίες.
Τέλος, η αναζήτηση συνθηκών ασφάλειας για τη ζωή και την υγεία θα
καταλάβει ίσως την πρώτη θέση στις προτεραιότητες των τουριστών. Οι απειλές
από ένοπλες συρράξεις αλλά και από «ασύμμετρα» κτυπήματα, οι κίνδυνοι
φυσικών καταστροφών και μάλιστα εκείνων που ενδέχεται να προκληθούν από
τις κλιματολογικές μεταβολές, οι επιδημίες και οι «άγνωστοι» ιοί, θα προκαλούν
αίσθημα ανησυχίας και αβεβαιότητας και θα αποτελούν εμπόδια για τον τουρισμό
για τον αιώνα που διανύουμε. Χρέος όλων των κρατών είναι να κάνουν ό,τι
μπορούν, ώστε να εξαλείψουν, με την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, κάθε
απειλή για την ειρήνη και την επιβίωση της ανθρωπότητας, για το καλό όχι μόνο
του τουρισμού, βέβαια, αλλά και των επόμενων γενεών.
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον κλάδο του τουρισμό στην Ελλάδα και
ύστερα από έρευνες που έχουν γίνει από τον EOT τα βασικά χαρακτηριστικά του
ελληνικού τουρισμού είναι σε γενικές γραμμές τα εξής:

■

Ανοδική τάση αφίξεων αλλοδαπών τουριστών.

Συνέπεια:

Κίνητρα δημιουργίας νέων τουριστικών υποδομών για την

προσέλκυση της αυξανόμενης πελατείας.

■

Σημαντική μείωση του μεριδίου Αμερικανών τουριστών. Εξάρτηση από
Ευρώπη.

Συνέπεια: Απώλεια υψηλού τουριστικού εισοδήματος. Αναζήτηση νέων
αγορών.

■

Αυξανόμενη συμμετοχή εσωτερικού τουρισμού.

Συνέπεια: Δυνατότητα χρονικής κατανομής της ζήτησης.

■

Μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Συνέπεια: Θερινή επιβάρυνση υποδομών, υπολειτουργία εκτός σεζόν.
Ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού για τους υπόλοιπους μήνες.
■

Μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν: «Ήλιος - Θάλασσα»

Συνέπεια: Εύκολη υποκατάσταση από άλλες μεσογειακές χώρες.
Αναζήτηση - προγραμματισμός νέων τουριστικών προϊόντων.

■

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού είναι κυρίως
κληρονομημένα (φυσικό περιβάλλον, πολιτισμική κληρονομιά)

Συνέπεια: Υπάρχει σημαντικό περιθώριο ποιοτικής βελτίωσης με τη δόμηση
νέων ανθρωπσγενών πλεονεκτημάτων.
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■

Υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής.

Συνέπεια: Άνιση ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών.

■

Ολιγοψωνιακή διάρθρωση τουριστικής ζήτησης με λίγους tour-operators.

Συνέπεια: Ισχυρές πιέσεις για χαμηλές τιμές. Ενίσχυση των specialists.

■

Ξενοδοχειακές μονάδες / καταλύματα:

- Μικρού μεγέθους και ενδιάμεσης / χαμηλής ποιότητας.
- Μικρός βαθμός συγκέντρωσης και πολύ μικρή καθετοποίηση.
Συνέπεια: Αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς tour-operators.

■

Διοικητικά εμπόδια

εισόδου

νέων ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων

σε

ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές (κορεσμός).
Συνέπεια:

Έλλειψη

κινήτρων

αναβάθμισης,

παράνομη

λειτουργία

καταλυμάτων.

■

Μικρό μέγεθος των μη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Συνέπεια:

Πληθώρα φορέων,

προβλήματα βιωσιμότητας και δυσκολία

προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

■

Νέα κατάσταση: Μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, την
οικονομική κρίση στην Ιαπωνία, τις λατινικές χώρες, τη σχετική οικονομική
κρίση Γερμανία, αλλαγή κλίματος και διάθεσης για τουρισμό από ξένους
επισκέπτες.

Συνέπεια: Τόνωση προβολής - Αναζήτηση νέων αγορών.
(Πηγή: EOT)

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, ο τουρισμός αποτελεί πλέον μια
δραστηριότητα μεγάλης βαρύτητας και σημασίας για την οικονομία των
περισσότερων χωρών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τουρισμός
αποτελεί

μία από τις

σημαντικότερες

οικονομικές δραστηριότητες,

αφού
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συμμετέχει κατά 10% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και αποτελεί πιθανότατα τη
μεγαλύτερη πηγή εισροής συναλλάγματος.
Ίσως η πιο θετική συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται στον
τομέα της απασχόλησης. Εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται
στον ίδιο τον τομέα έχει αποδειχθεί ότι και άλλοι τομείς ευεργετούνται, όπως οι
κατασκευές, οι μεταφορές, η γεωργία και το εμπόριο. Πάνω από 500.000
εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Ο αριθμός αυτός σε
περιόδους αυξημένης τουριστικής ζήτησης μπορεί να φτάσει και ξεττεράσει και τις
800.000 εργαζομένων (Enterprise Directorate - General Tourism Unit, 2000).
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα έδωσε νέα μορφή στους τομείς της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα της ύπαρξής της προέκυψε από την μεγάλη
τεχνολογική ανάπτυξη της δεκαετίας του 50’ και την ανάδειξη της Ιαπωνίας σε
οικονομική

υπερδύναμη.

Αυτές

οι

τεχνολογικές

καινοτομίες

είχαν

σαν

αποτέλεσμα το να μην θεωρούνται τόσο σημαντικές οι χιλιομετρικές αποστάσεις
και τη δημιουργία μιας διεθνούς αγοράς με τη χρησιμοποίηση καλύτερων και
ταχύτερων συστημάτων επικοινωνίας (Frank Μ. Go and Ray, 1999).
Το ξεκάθαρο όραμα και στόχος της Ιαπωνίας να παράγει ποιοτικά
προϊόντα χαμηλού κόστους αύξησε σημαντικά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις
επιχειρήσεις. Το νέο σκηνικό που διαμορφώθηκε παγκοσμίως είχε σαν
αποτέλεσμα το να αποκτήσουν πλέον οι καταναλωτές μεγαλύτερη δύναμη και τη
δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε πολύ περισσότερα προϊόντα. Έτσι, η
συνεχής βελτίωση της ποιότητας έγινε ζήτημα επιβίωσης για όλες τις
επιχειρήσεις.
Η ποιότητα δεν αποτελεί μια καινούργια αντίληψη για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις, ωστόσο πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση σαν όρος, καθώς οι
άνθρωποι καθορίζουν την ποιότητα βασιζόμενοι σε διαφορετικά κριτήρια ο
καθένας. Πάντως ούτε οι σύμβουλοι ούτε τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων
μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν αποδεκτό από όλους παγκοσμίως ορισμό.
Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 86 επιχειρήσεις των Ανατολικών
Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τον ορισμό της ποιότητας είχε σαν αποτέλεσμα
να συγκεντρωθούν δεκάδες διαφορετικές απαντήσεις, κάποιες από τις οποίες
είναι οι ακόλουθες (Evans, Lindsey, 2002):

1. Τελειότητα
2. Συνέπεια
3. Εξάλειψη των ελαττωματικών
4. Ταχύτητα παράδοσης
5. Συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
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6. Εξασφάλιση ενός καλού, χρήσιμου προϊόντος
7. Το να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά και κάθε φορά
8. Ευχαρίστηση και κάλυψη των επιθυμιών του πελάτη
9. Πλήρης εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη

Βλέπουμε λοιπόν πως η πλήρης κατανόηση αυτής της έννοιας απαιτεί
σοβαρή, προσεκτική και εκτεταμένη μελέτη και έρευνα. Κάποιοι από τους πιο
χαρακτηριστικούς ορισμούς που έχουν δοθεί για την έννοια της ποιότητας είναι οι
ακόλουθοι (Γ. Τσιότρας, 1995):

❖ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως
ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη.
❖ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές.
❖ Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής, της
παραγωγής και της συντήρησης μέσω των οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη.
❖ Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται

με τις

προδιαγραφές του σχεδίου του.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα επίπεδα της ποιότητας είναι τρία και είναι τα
εξής:
(α) το επίπεδο του οργανισμού
(β) το επίπεδο των διαδικασιών και
(γ) το επίπεδο της υλοποίησης.

Ένας οργανισμός οφείλει να αναζητεί και να διερευνά συνεχώς και με
συστηματικό τρόπο τις τάσεις και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Ερωτήματα
σαν και αυτά που ακολουθούν βοηθούν στον προσδιορισμό της ποιότητας σε
επίπεδο οργανισμού (Evans, Lindsay, 2002):
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•

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών καταναλωτών;

•

Ποια όχι;

•

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες χρειάζονται οι πελάτες και δεν είναι
διαθέσιμα;

•

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμα, αλλά δεν τα χρειάζονται οι
πελάτες;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται
σαν βάση για τη διαμόρφωση στόχων, για τη λύση προβλημάτων, για την
εκτίμηση της απόδοσης και την κατανομή των πόρων της επιχείρησης.
Στο επίπεδο των διαδικασιών οι μονάδες του οργανισμού ταξινομούνται σε
τμήματα, όπως το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα σχεδιασμού, το τμήμα ανάπτυξης
προϊόντων, το οικονομικό τμήμα, το λογιστικό, το τμήμα προμηθειών κλπ. Οι
λειτουργίες των περισσότερων τμημάτων συνήθως διασταυρώνονται και για το
λόγο

αυτό

υπάρχει

ο

κίνδυνος

οι

μάνατζερς

των

τμημάτων

αυτών

προσπαθώντας να τελειοποιήσουν ο καθένας το τμήμα του, κάποιες φορές η
προσπάθεια αυτή να έχει αρνητικά αποτελέσματα για τον οργανισμό στο σύνολό
του. Στο επίπεδο αυτό οι μάνατζερς καλούνται να απαντούν σε ερωτήματα όπως:

> Ποια

προϊόντα

ή

υπηρεσίες

είναι

περισσότερο

σημαντικά

για

τους

εξωτερικούς πελάτες;
> Ποιες διαδικασίες εμπλέκονται στην παραγωγή αυτών των προϊόντων ή
υπηρεσιών;
> Ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν τα κλειδιά αυτών των διαδικασιών;
> Ποιες διαδικασίες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση του
οργανισμού;

>

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί πελάτες του οργανισμού και ποιες οι ανάγκες τους;

Στο επίπεδο της υλοποίησης τα χαρακτηριστικά του προϊόντος η της
υπηρεσίας που παράγεται πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις των πελατών που
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προέρχονται από το επίπεδο του οργανισμού και των διαδικασιών. Αυτά τα
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν απαιτήσεις για ακρίβεια, αρτιότητα, καινοτομία,
διάρκεια και κόστος. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται είναι:

❖ Ποιες είναι οι απαιτήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών;
❖ Πώς μπορούν να μετρηθούν;
❖ Ποια είναι τα στάνταρτ για κάθε μέτρηση;
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ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αρχή 1η
Ένας Οργανισμός πρέπει να εστιάζει στον Πελάτη.

Όλες οι δραστηριότητες ενός Οργανισμού πρέπει να αρχίζουν από τον
πελάτη και να καταλήγουν σε αυτόν. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται, ζουν από τον
πελάτη, άρα οφείλουν να κατανοούν με ακρίβεια και πληρότητα τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις του, ώστε να μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Να προσπαθούν
ακόμα και να υπερβούν τις προσδοκίες και να προβλέπουν τις επερχόμενες
απαιτήσεις. Οφείλουν να γνωρίζουν ποιες είναι και να καλύπτουν όλες τις
ανάγκες

σε

γκάμα

προϊόντων

/

υπηρεσιών,

εξυπηρέτηση

παράδοσης,

ανταπόκριση και αξιοπιστία.
Υπάρχει ο μηχανισμός να μαθαίνει συνεχώς ο Οργανισμός τι θέλει ο
πελάτης και πόσο αυτά που του παρέχει καλύπτουν τις απαιτήσεις, με
πληρότητα και κάθε φορά; Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για τη
βελτίωση

των προϊόντων,

για νέες

υπηρεσίες,

για αναδιάρθρωση

των

επιχειρήσεων και για πολλά άλλα περιλαμβανομένου και του κέρδους.
Τέλος ό,τι γνωρίζει ένας Οργανισμός οφείλει να το διαδίδει σε όσους έχουν
τη δυνατότητα και πρέπει να το αξιοποιήσουν μέσα στον Οργανισμό, ώστε να
γίνει πολύτιμο στοιχείο προσδιορισμού και επαναπροσδιορισμού της Ποιότητας
για την εκάστοτε επιχείρηση.

Αρχή 2"
Ηγεσία για την Ποιότητα.

Η διοίκηση καλείται να παίξει έναν ρόλο παραδειγματισμού, κατανόησης
των αναγκών για εταιρική συνοχή, κοινό όραμα, εταιρικές αρχές και στρατηγική.
Πρέπει να ξέρει προς τα πού πρέπει να κινηθεί ο Οργανισμός, τι ανάγκες
έχουν οι άνθρωποί του, τι πόρους χρειάζεται η Ποιότητα. Ο ηγέτης εκπαιδεύει,
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εμπνέει, βάζει στόχους, μέσα σε περιβάλλον εμπιστοσύνης διαλύοντας τον
‘φόβο’ της αβεβαιότητας και την ευθυνοφοβία. Λαμβάνει υπόψη σοβαρά τα
αποτελέσματα των μετρήσεων και των επιθεωρήσεων και παίρνει μέτρα για την
βελτίωση όλων των διεργασιών που γίνονται μέσα στην επιχείρηση.

Αρχή 3η
Συμμετοχή του Προσωπικού.

Οι άνθρωποι είναι η ουσία κάθε Οργανισμού. Πρέπει να βρίσκεται ο
τρόπος να λαμβάνουν ενεργό μέρος με το μυαλό και το σώμα στα τεκταινόμενα.
Η πρωτοβουλία, οι ιδέες, η δημιουργικότητα και οι ικανότητές του κάθε ένα, σε
περισσότερο από ένα πεδία μέσα στην επιχείρηση, είναι σίγουρο κέρδος για τον
Οργανισμό και εξασφαλίζει την Ποιότητα. Έτσι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με το
ιεραρχικό τους επίπεδο, θα πρέπει να έχουν δικαιοδοσίες στη λήψη αποφάσεων,
στην λύση προβλημάτων. Θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν ομαδικά στην
κατανόηση

των απαιτήσεων της αγοράς

και στις ανάλογες

εσωτερικές

προσαρμογές της εταιρείας που προσθέτουν ‘πελατειακή αξία’ στα προϊόντα και
πς υπηρεσίες. Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι σημαίνει διαρκές όφελος και βελτίωση
για κάθε Οργανισμό.

Αρχή 4°
Ποιότητα μέσα από την ανάλυση των Διεργασιών.

Η Ποιότητα, δηλαδή στην ουσία αυτά τα Προϊόντα που θέλει ο πελάτης,
είναι αποτέλεσμα κάποιων ‘διεργασιών’ που έχουν εισερχόμενα, ανάγκες σε
ανθρώπινες και τεχνολογικές ικανότητες και μέσα, υπόκεινται σε περιορισμούς,
μπορούν να ελέγχονται, να μετριέται η επίδοσή τους, να βελτιωθούν κτλ.
Χαρτογραφώντας, αναλύοντας τις δραστηριότητες του οργανισμού σε
διεργασίες αποκτάμε ένα ισχυρότατο όπλο διαχείρισης της Ποιότητας.
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Αρχή 5n
Διοικώντας ένα Σύστημα Ποιότητας.

Η σύνθεση των διαφορετικών αλλά αλληλένδετων διαδικασιών σε ενιαίο
Σύστημα με δομή και διαχειριστικές απαιτήσεις έχει ανάγκη σχεδιασμού,
κατανόησης των εξαρτήσεων, παρακολούθηση, ανανέωση και γενικά διοίκησης.
Μας ανταποδίδει την επένδυση κάνοντας την επιχείρηση πιο αποτελεσματική
(όταν οι διεργασίες μας φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα) όπως π.χ. ο
άρτιος σχεδκισμός ενός νέου προϊόντος που πετυχαίνει στην αγορά, ή κάνοντας
την επιχείρηση πιο αποδοτική όταν μικραίνει η συνολική σχέση κόστους /
οφέλους.

Αρχή 6Π
Συνεχής Βελτίωση.

Ίσως η βασικότερη αρχή της Ολικής Ποιότητας. Περνάει μέσα από τον
προσδιορισμό αστοχιών,

ευκαιριών

για

βελτίωση

σε

επίπεδο

μηχανής,

προϊόντος, τμήματος, εταιρείας. Οι βελτιώσεις αυτές μπορούν να γίνουν με
σταδιακά, μικρά βήματα και επί μέρους διορθωτικές ενέργειες ή με μεγάλα
άλματα. Προϋποθέτει αποφασιστική ηγεσία και εμπλοκή μεγάλου μέρος του
προσωπικού.

Αρχή 7"
Αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία.

Σε μια εποχή που κινείται ταχύτατα και οι αποφάσεις λαμβάνονται
διαισθητικά, η Ποιότητα ανππαραθέτει την ανάγκη για συλλογή στοιχείων και
πληροφοριών. Μέτρηση, λοιπόν, ανάλυση και στατιστική επεξεργασία που
οδηγούν

με

σιγουριά

σε

αποτελεσματικές

αποφάσεις

στηριγμένες

σε
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αντικειμενικά κριτήρια και δεδομένα ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο και τα
λάθη που κοστίζουν.

Αρχή 8Π
Σχέσεις αμοιβαίου εχρέλους με Προμηθευτές.

Ευαίσθητος ο χώρος των αγορών κάθε επιχείρησης, φορτισμένος με την
αβεβαιότητα του ανταγωνισμού. Η Ποιοτική επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται να
διαπραγματευτεί και να «παζαρέψει» με πολλούς προμηθευτές για να μειώσει τις
τιμές. Αρκείται με λίγους, 1ή 2 βασικούς για κάθε είδος. Αυτοί θα εξασφαλίσουν
κατανόηση των αναγκών, συνέχεια, ποιότητα, τιμές, ποσότητες στους δύσκολους
καιρούς, εξυπηρέτηση. Οι προμηθευτές κάθε επιχείρησης είναι συνέχεια της ίδιας
της επιχείρησης και πρέπει να δεσμεύονται μακροπρόθεσμα για την Ποιότητα
που προσφέρουν. Πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωσή τους,
όπως ακριβώς και κάποια διεργασία από την επιχείρηση.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με τον όρο ποιότητα υπηρεσιών (σύμφωνα με τον Peter Drucker) νοείται
η αντίληψη που σχηματίζει ο πελάτης - καταναλωτής, ότι η υπηρεσία, την οποία
λαμβάνει, ικανοποιεί τις ουσιαστικές άμεσες και έμμεσες ανάγκες του, με βάση τα
πρότυπά του και την τιμή την οποία πληρώνει για να λάβει αυτές τις υπηρεσίες.
Εκείνο που τελικά μένει στον πελάτη δεν είναι η τιμή μιας υπηρεσίας αλλά κάτι
παραπάνω. Στόχος είναι η αποφυγή των λαθών με βάση τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη
(Frank Μ. Go and Ray, 1999).
Ο τομέας των υπηρεσιών αναγνώρισε την ανάγκη για ποιότητα αρκετά
χρόνια αργότερα σε σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα. Αυτή η καθυστέρηση
οφείλεται στο ότι ο συγκεκριμένος τομέας δεν είχε να αντιμετωπίσει τον ισχυρό
ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε στις βιομηχανίες. Δεν πρέπει

όμως να

υποτιμάται σε καμία περίπτωση η σημασία της ποιότητας για τον τομέα αυτό. Η
ίδια η φύση της υπηρεσίας υποδηλώνει ότι πρέπει να ανταποκρίνεται ή και να
υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη.
Η παροχή υπηρεσιών διαφέρει από την παραγωγή προϊόντων από
πολλές απόψεις. Οι διαφορές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση
της ποιότητας. Οι πιο κρίσιμες διαφορές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω
(Evans, Lindsay, 2002):

> Οι ανάγκες των πελατών είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστούν,
αφού ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και έχει διαφορετικές απαιτήσεις.
> Η παροχή υπηρεσιών απαιτεί μεγάλη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του
εκάστοτε πελάτη, ενώ αντίθετα η παραγωγή προϊόντων στοχεύει στην
σταθερότητα.
> Ένα προϊόν «μένει» στον πελάτη, μπορεί να επισκευαστεί ή και να αλλαχτεί.
Μία υπηρεσία όμως μένει σαν ανάμνηση και η παροχή μιας κακής υπηρεσίας
μπορεί να ακολουθηθεί μόνο από απολογίες και αποζημιώσεις.
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> Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα, ενώ τα προϊόντα
παράγονται πριν από την κατανάλωσή τους. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να
αποθηκευτούν,

να

μείνουν σαν

απόθεμα

ή

να ελεγχθούν πριν να

καταναλωθούν. Για το λόγο αυτό απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή και
συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων.
> Οι πελάτες «συμμετέχουν» στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών τη στιγμή
που παράγονται, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά με την παραγωγή
προϊόντων.
> Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι παράγοντας υψίστης σημασίας
για τις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό η συμπεριφορά και η ηθική των
εργαζομένων πρέπει να αφήνουν ικανοποιημένους τους πελάτες.

>

Πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να αντεπεξέλθουν σε
πολλές συναλλαγές με τους πελάτες. Εξαιτίας του μεγάλου αυτού όγκου
συναλλαγών αυξάνεται η πιθανότητα του λάθους.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL

Η

μεγαλύτερη δυσκολία που

αντιμετωπίζουν οι πελάτες

στο να

αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται είναι το ότι
όπως προαναφέρθηκε οι υπηρεσίες δεν είναι απτές. Πώς μπορούν οι πελάτες να
αξιολογήσουν κάτι που δεν μπορούν να δουν, να αισθανθούν, να γευτούν, να
μυρίσουν ή να ακούσουν; Φυσικά όταν πρόκειται για κάποιο αγαθό η αξιολόγηση
της ποιότητάς του είναι μια διαδικασία πολύ ευκολότερη. Στον πίνακα που
ακολουθεί φαίνονται οι πέντε διαστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τους οι πελάτες
όταν αξιολογούν την ποιότητα κάποιας υπηρεσίας που τους παρέχεται;
Πίνακας 2: Οι Διαστάσεις Της Ποιότητα στις Υπηρεσίες (Pride - Ferrel, 2003)

Διάσταση
■

Εξοπλισμός

Κριτήρια Αξιολόγησης

Παραδείγματα

Εμφάνιση εγκαταστάσεων /

Ένα καθαρό ιατρείο κατάλληλα

Φυσικά στοιχεία της

προσωπικού

εξοπλισμένο

υπηρεσίας

Εργαλεία ή εξοπλισμός

Το φαγητό σε ένα εστιατόριο

■

Ακρίβεια στην τήρηση

Μια επιβεβαιωμένη κράτηση σε

Συνέπεια στην

λογαριασμών και αρχείων

ξενοδοχείο

εκτέλεση της

Εκτέλεση των υπηρεσιών

Τήρηση των ωρών άφιξης-

υπηρεσίας

όπως έχει συμφωνηθεί

αναχώρησης μιας πτήσης

■

Ανταπόκριση στις απαιτήσεις

Σερβιτόρος που ενεργεί για τον

Πρόθυμα και

των πελατών

πελάτη πριν να του ζητηθεί

ετοιμότητα των

Αμεση εξυπηρέπ|ση

Ένα ασθενοφόρο που φτάνει

εργαζομένων

Χειρισμός εκτάκτων αιτημάτων

στον προορισμό του σε 3 λεπτά

■

Γνώσεις και ικανότητες των

Ένας άριστα εκπαιδευμένος

Ικανότητα των

εργαζομένων

οικονομικός σύμβουλος

εργαζομένων να

Φήμη της επιχείρησης

Μία γνωστή εταιρία παροχής

εμπνέουν

Προσωπικά χαρακτηριστικά

υπηρεσιών

εμπιστοσύνη

των εργαζομένων

Η συμπεριφορά ενός γιατρού

■

Προσοχή στις ανάγκες και τα

Ένας υπάλληλος που

Ξεχωριστή

«θέλω» των πελατών

αφουγκράζεται παράπονα

συμπεριφορά των

Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση

Μια νοσοκόμα που συμβουλεύει

Αξιοπιστία

Υπευθυνότητα

Σιγουριά

Συμμετοχή

εργαζομένων

έναν ασθενή

21

Επισημαίνεται πως όλες αυτές οι διαστάσεις σχετίζονται άμεσα με την
απόδοση των εργαζομένων και πως η πιο σημαντική διάσταση από τις πέντε
είναι η αξιοπιστία. Επίσης μεγάλη προσοχή απαιτείται και όσον αφορά στα
φυσικά, απτά στοιχεία της υπηρεσίας, όπως η εμφάνιση των εγκαταστάσεων, και
των εργαζομένων, καθώς είναι οι μόνες πτυχές μιας υπηρεσίας που μπορούν να
ελεγχθούν πριν τη συναλλαγή και την κατανάλωσή της από τον πελάτη. Πρέπει
να διασφαλίζεται ότι η εμφάνιση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και του
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται συμβαδίζουν με το συνολικό ύφος και την
εικόνα της επιχείρησης.
Από την άλλη πλευρά πώς μπορεί ένας πελάτης να αξιολογήσει την
αξιοπιστία; Διαστάσεις σαν και αυτήν δεν μπορούν να εξεταστούν με τις
αισθήσεις και γι’ αυτό οι πελάτες πρέπει να θέτουν άλλου είδους κριτήρια για την
αξιολόγηση των υπηρεσιών που τους παρέχονται. Ένα από τα σημαντικότερα
κριτήρια είναι οι προσδοκίες των πελατών, οι οποίες επηρεάζονται από εμπειρίες
του παρελθόντος, από τη λεγόμενη «από στόμα σε στόμα» επικοινωνία από
άλλους πελάτες και από τη διαφήμιση της επιχείρησης.
Το να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε μόνιμη βάση είναι κάτι
ιδιαιτέρως δύσκολο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι καταναλωτές έγιναν
κάποια στιγμή αποδέκτες φτωχής εξυπηρέτησης: αργοπορημένες πτήσεις,
απρόσεκτοι σερβιτόροι, αγενείς υπάλληλοι, ουρές αναμονής. Το να εξασφαλίσει
κάποια επιχείρηση άψογη εξυπηρέτηση για τους πελάτες της σε ποσοστό 100%
είναι σχεδόν αδύνατο. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα που αν ακολουθηθούν
αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Αρχικά η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους τέσσερις παράγοντες
που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι παράγοντες αυτοί είναι (Pride
- Feaell,2003):

1. ανάλυση των αναγκών των πελατών,
2. προσδιορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών,
3. απόδοση των εργαζομένων και
4. διαχείριση των προσδοκιών για τις υπηρεσίες.
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Πίνακας 3: Το μοντέλο SERVQUAL (Pride - FerTell, 2003)

Ανάλυση των προσδοκιών των πελατών
Οι παροχείς υπηρεσιών πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες και επιθυμίες
των πελατών τους, ώστε να τις ικανοποιούν και να τις ξεπερνούν. Οι πελάτες
έχουν συνήθως δύο επίπεδα προσδοκιών: τις επιθυμητές και τις αποδεκτές. Το
επίπεδο των επιθυμητών απεικονίζει αυτό που πραγματικά θέλει ο πελάτης.
Όταν ικανοποιούνται οι προσδοκίες αυτού του επιπέδου, τότε ο πελάτης είναι
ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Όταν ικανοποιούνται οι επιθυμίες του πελάτη στο
αποδεκτό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα των

υπηρεσιών που

προσφέρεται είναι ανεπαρκής. Οι διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα
ονομάζεται και ζώνη ανεκτικότητας του πελάτη (Pride - Ferrell, 2003).
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Προσδιορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών
Όταν ένας οργανισμός αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πελατών του,
οφείλει στη συνέχεια να θέσει στόχους που να είναι το περισσότερο δυνατόν
μετρήσιμοι, για να τους εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Οι στόχοι
αυτοί συνήθως έχουν να κάνουν με την απόδοση των εργαζομένων ή του
εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μπορεί σε κάποια τράπεζα να επιβάλλεται ένας
συγκεκριμένος κώδικας ένδυσης. Γενικά τέτοιοι προσδιορισμοί στόχων, όταν
αυτοί συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των πελατών, παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στο να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Ο σημαντικότερος ίσως προσδιορισμός για μία επιχείρηση υπηρεσιών
είναι η δέσμευση του μάνατζερ στην ποιότητα, καθώς οι μάνατζερς αυτοί
αποτελούν πρότυπα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων μέσα στην
επιχείρηση. Αυτή τους η δέσμευση δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους και γι’ αυτό
το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι μάνατζερς μέσα σε έναν οργανισμό να
ενστερνίζονται τη δέσμευση αυτή.

Απόδοση των εργαζομένων
Όταν ένας οργανισμός έχει θέσει τους στόχους του σχετικά με την
ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχει στους πελάτες του, οφείλει να
εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες θα πρέπει
να αποδίδουν, να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Τις περισσότερες φορές οι
υπάλληλοι αυτοί είναι οι λιγότερο εκπαιδευμένοι και πληρωμένοι σε σχέση με
τους υπόλοιπους εργαζομένους του οργανισμού. Οι επιχειρήσεις πρέπει να
συνειδητοποιήσουν κάποια στιγμή ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι οι σημαντικότεροι
σύνδεσμοι με τους πελάτες και για το λόγο αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εκπαίδευσή τους.
Επίσης το σύστημα αξιολόγησης που τυχόν εφαρμόζει η επιχείρηση
μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του εργαζομένων. Στις περισσότερες
επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι αξιολογούνται με βάση την ποσοτική τους απόδοση
(π.χ. όγκος πωλήσεων, χαμηλά ποσοστά λαθών, κλπ.). Τέτοια συστήματα όμως
παραβλέπουν άλλα πολύ σημαντικά για την επιχείρηση χαρακτηριστικά των
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εργαζομένων τους, όπως η ευγένεια, η φιλικότητα, η ομαδική εργασία, η
προσπάθεια

και η ικανοποίηση του πελάτη.

Καλό θα ήταν λοιπόν να

χρησιμοποιούνται συστήματα που είναι προσανατολισμένα στον πελάτη.

Διαχείριση προσδοκιών για τις υπηρεσίες
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζουν το γεγονός ότι πρέπει
να θέτουν ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες προσδοκίες σχετικά με το επίπεδο
υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν. Μπορούν να θέσουν τις προσδοκίες
τους αυτές μέσω της διαφήμισης και της καλής εσωτερικής επικοινωνίας. Στις
διαφημίσεις

τους,

οι

επιχειρήσεις

δεσμεύονται για

το τι

υπηρεσίες

θα

προσφέρουν. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να υπόσχονται περισσότερα από αυτά
που μπορούν να προσφέρουν γιατί το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευμένοι
πελάτες. Για να είναι πιστή στις δεσμεύσεις της μια επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών απαιτείται πολύ καλή εσωτερική επικοινωνία, ώστε να μην χάνει την
αξιοπιστία της.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σε ένα διεθνές περιβάλλον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, το μέλλον του
τουρισμού στην Ελλάδα εξαρτάται κατ’ ανάγκη σε μεγάλο βαθμό από τη
βελτίωση της ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών του τομέα, καθώς και από τον
εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
Με αυτά τα δεδομένα είναι προφανές ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις
πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νέες επιχειρημαπκές και διοικηπκές
πρακτικές,

ώστε να

εξασφαλίσουν

τόσο

τη

βιωσιμότητα

όσο

και

την

ανταγωνισπκότητά τους. Καθοριστικοί παράγοντες, αναγκαίοι για να μπορέσει ο
ελληνικός τουρισμός να αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό πλαίσιο που
διαμορφώνεται γύρω του είναι ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Αυτό το γνωρίζουν οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις και ήδη τα
τελευταία χρόνια είναι πολλές οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει να
ενδιαφέρονται, να ενημερώνονται και να προχωρούν στη διασφάλιση της
ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους. Το
σημαντικότερο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται από τις ξενοδοχειακές,
οι οποίες μέσα από την υιοθέτηση και εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης
Ποιότητας (ISO 9000) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000) επιχειρούν
να αναβαθμίσουν την ποιότητα τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και του
φυσικού τους περιβάλλοντος.
Η καθιέρωση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000) σε μια
ξενοδοχειακή μονάδα διασφαλίζει και αποδεικνύει σε κάθε πελάτη την ικανότητά
της να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Τα
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος
είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Τα σημανπκότερα από αυτά θα μπορούσαμε
να τα συνοψίσουμε στα εξής:

ν' Παρέχεται εμπιστοσύνη στη διοίκηση της επιχείρησης για την καλή λειτουργία
της.

26

ν' Παρέχεται εμπιστοσύνη στους πελάτες για την ικανότητα παροχής υπηρεσιών
έγκαιρα και σύμφωνα με τις επιθυμητές προδιαγραφές,
ν' Συμβάλλει στην κατάκτηση νέων αγορών για την επιχείρηση, μεγαλώνει το
μερίδιο αγοράς, παρέχονται αποδείξεις για συμμόρφωση με κοινοτικές
οδηγίες που απαιτούν πιστοποίηση Συστημάτων ποιότητας,
ν' Οδηγεί σε λιγότερες απώλειες.
ν' Γίνεται έγκαιρος εντοπισμός όλων των πιθανών πηγών λαθών,
ν' Αποτελεί

εργαλείο

μάρκετινγκ,

δημοσίων

σχέσεων,

προβολής

της

επιχείρησης.
ν' Οδηγεί σε αύξηση κέρδους, λόγω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.
ν' Συμβάλλει σε διενέργεια μειωμένων ελέγχων από τους πελάτες,

ν' Συμβάλλει

σε

μείωση

ασφαλίστρων,

επιχειρηματικού

ρίσκου,

λόγω

ελαττωματικών υπηρεσιών.
ν' Διευκολύνει τη συμμετοχή σε συμβάσεις ή διαγωνισμούς όπου απαιτούνται
πιστοποιητικά Συστημάτων ποιότητας.
ν' Συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο σε τοπικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
ν' Αποτελεί το πρώτο βήμα για τη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας,
ν' Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το τελευταίο ίσως αποτελεί και το σημαντικότερο πλεονέκτημα για μία
ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να
υπερέχει

σε

μία

αγορά.

Μακροπρόθεσμα

η

διατήρηση

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος εξασφαλίζει απόδοση της επιχείρησης σαφώς πάνω από το
μέσο όρο του κλάδου. Ο S.C. Wheelwright εντόπισε έξι χαρακτηριστικά ενός
ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Evans,Lindsay, 2002):

1. Διαμορφώνεται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Μία επιχείρηση
παρέχει στους πελάτες της αξία που δεν μπορούν να του παρέχουν οι
ανταγωνιστές της.
2. Συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της επιχείρησης.
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3. Αναδεικνύει τα «μοναδικά» στοιχεία της επιχείρησης. Δίνει τη δυνατότητα σε
μία επιχείρηση να ξεχωρίσει στο χώρο της με την κατάλληλη στρατηγική.
4. Έχει διάρκεια και αντοχή. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους ανταγωνιστές να το
αντιγράψουν.
5. Αποτελεί τη βάση για περαιτέρω βελτίωση.
6. Παρέχει κατευθύνσεις και κίνητρα για ολόκληρο τον οργανισμό.

Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχετίζεται με την ποιότητα
αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η ποιότητα είναι μία σημαντικότατη πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002).
Όταν μιλάμε για ποιότητα στον κλάδο του τουρισμού εννοούμε την
αντίληψη των τουριστών για το κατά πόσο θα αντεπεξέλθουν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες και προϊόντα στις προσδοκίες τους. Η ποιότητα δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να ταυτίζεται με την πολυτέλεια και την αποκλειστικότητα, αλλά
πρέπει να διατίθεται σε όλους τους τουρίστες, ακόμα και σε αυτούς που έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες.
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9000

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντικό για μία
επιχείρηση να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
Για το λόγο αυτό, αλλά και για να υπάρξει διεθνώς μία κοινή γλώσσα πάνω στο
θέμα αυτό δημιουργήθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO:
International standards Organization) ειδικές σειρές προτύπων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των οποίων γίνεται από τους εθνικούς ή από άλλους φορείς η
πιστοποίηση των επιχειρήσεων. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σαν οδηγός
για την πορεία μιας επιχείρησης είναι αυτά της σειράς ISO 9000.
Όταν το 1987 εκδόθηκαν για πρώτη φορά μερικά από τα πρότυπα της
σειράς ISO 9000, χαρακτηρίστηκαν ως πρότυπα που αφορούν μόνο μεγάλες
επιχειρήσεις, με στόχο να τις κάνουν ακόμη καλύτερες και ισχυρότερες, ενώ δεν
απευθύνονταν

στις

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις,

οι

οποίες

είχαν

και

την

πραγματική ανάγκη για βελτίωση της ποιότητάς τους.
Η αναθεώρηση των προτύπων της σειράς ISO 9000 το 1994 είχε ως κύριο
στόχο να ελαττώσει το χάσμα μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των
μικρομεσαίων, παρέχοντας μάλιστα και αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, και να
δημιουργήσει πρότυπα φιλικά προς τους χρήστες, οι οποίοι με την πάροδο των
ετών είχαν γίνει πολλοί περισσότεροι και ταυτόχρονα προέρχονταν από
διαφορετικούς χώρους. Κατά την εκπόνηση των αναθεωρήσεων των προτύπων
της σειράς ISO 9000, ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως:
•

η επίδραση των προτύπων στον τρόπο ζωής των κοινωνιών κατά τα
επόμενα δέκα χρόνια,

•

η συνύπαρξη παγκόσμιων και τοπικών αγορών,

•

η διαφορετική στάθμη λειτουργίας
περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο,

•

οι πολιτικές και πολιτισμικές καταβολές και επιρροές,

•

η ελεγχόμενη ανάπτυξη, με δεδομένη της ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης
των φυσικών πόρων•

•

η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της γνώσης

των

κοινωνιών σε

τοπικό

και
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Τα πρότυπα που εκδόθηκαν μέχρι τότε επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση
της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρείχαν οι "κατασκευαστές"
τους, δηλαδή σε όλες τις προγραμματισμένες, συστηματικές και επιδεικνυόμενες
δραστηριότητες που εφαρμόζονταν μέσα σε ένα σύστημα για την ποιότητα,
προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι οι "κατασκευαστές"
ικανοποιούν δεδομένες απαιτήσεις για την ποιότητα. Με την πάροδο των ετών
και την εφαρμογή των προτύπων, έγινε κατανοητό ότι η διασφάλιση της
ποιότητας είναι μια μόνον παράμετρος της συνολικής ποιότητας την οποία
πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές
τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο παραγωγός, προκειμένου να
εξασφαλίζει το σαφή προσδιορισμό της ποιότητας (Deborah Breiter, Stephen A.
Tyink and Susan Corey-Tuckwell, 1995).
Η νέα σειρά προτύπων στηρίζεται στην προσέγγιση της διαχείρισης
διεργασιών (Σχήμα 1):

Σχήμα 1: Το μοντέλο της διεργασίας

jHpwfl jcu*Ofio<srtH

Συνεχής Βελτίωση
Συστήματος Διαχείρισης
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι όλη η διαδικασία γίνεται για την
επίτευξη κάποιων στόχων.

•

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

•

Ικανοποίηση των εργαζομένων, αφού εργάζονται κάτω από τις κατά το
δυνατόν

καλύτερες

συνθήκες

εργασίας,

υγιεινής

και

ασφάλειας,

απολαμβάνουν σταθερότητα απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδρομή
τους στις δραστηριότητες του φορέα στον οποίο απασχολούνται.
•

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

•

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

•

Ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αφού πληρούνται όλες οι κανονιστικές
και νομικές απαιτήσεις, μειώνονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
βελτιώνονται οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους γύρω από την
επιχείρηση χώρους.
Οι στόχοι επιτυγχάνονται πιο αποδοτικά όταν οι σχετικοί πόροι και

δραστηριότητες διαχειρίζονται σαν διεργασία. Πιστεύεται ότι οι στόχοι του
οργανισμού, οι οποίοι εξυπηρετούν την αποστολή του (mission), μπορούν να
επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά όταν ο οργανισμός διοικείται σαν ένα σύστημα
αλληλοσυνδεόμενων διεργασιών.
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Σαν επακόλουθο αποτελεί το γεγονός ότι το σύστημα αυτό πρέπει να
σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων και
πρέπει να αλληλοσυνδεθούν όλες οι διεργασίες που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στην προσέγγιση διαχείρισης
διεργασιών έχουμε διαχείριση των αλληλοσχετίσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών έτσι ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και όχι μόνο οι πελάτες. Η
ικανοποίηση των εργαζομένων ή το ενδιαφέρον για την κοινωνία ή το περιβάλλον
δεν επιδέχονται λιγότερη σημασία σε σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη.
Αυτή είναι μια ξεκάθαρη αλλαγή στη φιλοσοφία του νέου προτύπου.
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ

Οι κυριότερες αλλαγές οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο νέο πρότυπο
ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 είναι οι εξής (Ηλίας Πσπαγεωργίου, 2002):
ν' Νέα δομή προσανατολισμένη στις διαδικασίες, που υποστηρίζεται από μια
πιο λογική σειρά των περιεχομένων του προτύπου.
ν' Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, σαν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη
του συστήματος ποιότητας.
ν' Μεγαλύτερη

έμφαση

στο

ρόλο

της

ανώτατης

διοίκησης,

ο

οποίος

περιλαμβάνει τη δέσμευση της στην ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος
ποιότητας, συνυπολογισμό κανονισμών και νομικών απαιτήσεων καθώς και
καθορισμό μετρήσιμων στόχων σε κάθε σχετική λειτουργία και επίπεδο του
οργανισμού.
ν' Η έννοια των "επιτρεπτών εξαιρέσεων" έχει συμπεριληφθεί στο πρότυπο έτσι
ώστε να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις οποιουδήποτε κλάδου.
ν' Η απαίτηση να διαθέτει ο οργανισμός πληροφορίες σχετικά με την
ικανοποίηση ή / και τη μη ικανοποίηση των πελατών σαν ένα μέτρο της
απόδοσης του συστήματος.
ν' Σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
ν' Αλλαγές και βελτιώσεις στην ορολογία για καλύτερη κατανόηση του
προτύπου.
ν' Μεγαλύτερη συμβατότητα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.
ν' Συγκεκριμένη αναφορά στις αρχές της Διοίκησης Ποιότητας.
ν' Λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη και οι ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων
μερών (επιχείρησης, πελατών, εργαζομένων, κλπ).
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ν' Δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη διαθεσιμότητα των πόρων.
ν' Καθορισμός της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
ν' Οι μετρήσεις επεκτείνονται στο σύστημα, στις διαδικασίες και το προϊόν.
ν' Αναλύσεις των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με την απόδοση
του συστήματος ποιότητας.
ν' Επιπλέον εισάγεται η έννοια της αυτο-αξιολόγησης της επιχείρησης σαν
οδηγός για βελτιώσεις (ISO 9004).
Τα οφέλη από τα αναθεωρημένα πρότυπα είναι αρκετά και σαν πιο σημαντικά θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής (Στεφανάκης, 2000):
•

Εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, σε όλους τους τομείς, και σε
όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτους του μεγέθους τους.

•

Εύκολα στη χρήση τους, κατανοητή γλώσσα και εύκολα στη μετάφρασή τους.

•

Σημαντική μείωση στον όγκο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης.

•

Σύνδεση του συστήματος ποιότητας με τις διαδικασίες του οργανισμού.

•

Μεγαλύτερος

προσανατολισμός

προς

τη

συνεχή

βελτίωση

και

την

ικανοποίηση των πελατών.
•

Συμβατότητα με άλλα συστήματα διοίκησης, όπως το ISO 14000.

•

Η έννοια του σταθερού ζεύγους προτύπων - ISO 9001 το οποίο καλύπτει τις
απαιτήσεις, και το ISO 9004 το οποίο εμβαθύνει στις απαιτήσεις έτσι ώστε να
βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση της επιχείρησης.

•

Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα οφέλη όλων των ενδιαφερομένων
μερών
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Στους πελάτες και στους χρήστες θα προσφέρονται πρόϊόντα-υττηρεσίες που θα:

>

Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

> Είναι διαθέσιμα όταν τα επιθυμούν.
> Είναι εγγυημένα.

Στο προσωπικό της εταιρίας θα προσφέρονται:
> Καλύτερες συνθήκες εργασίας.
> Αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία.

>

Βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας.

> Καλύτερη ηθική.
> Βελτίωση της σταθερότητας της εργασίας.

Στους μετόχους της εταιρίας θα προσφέρονται:
> Βελτίωση των αποτελεσμάτων.
> Μεγαλύτερα κέρδη.
> Αυξημένο μερίδιο αγοράς.

Στους προμηθευτές θα προσφέρεται:

>

Σταθερότητα.

> Ανάπτυξη.
> Ικανότητα συνεργασίας.

Στην κοινωνία θα προσφέρεται:
>· Εξασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας.
> Βελτίωση του περιβάλλοντος.
> Αυξημένο πεδίο ασφάλειας.
> Συνολική μείωση του κοινωνικού κόστους.
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠΪ ΤΗΣ EFQM
Κάθε επιχείρηση

μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό της πρότυπο

προσαρμοσμένο σπς ανάγκες της, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή των
αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Έτσι έχουν διαμορφωθεί κάποια
υποδείγματα προτύπων που έχουν πολλά κοινά σημεία. Στην Ευρώπη, το
πρότυπο ΔΟΠ έχει εκπονηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης
Ποιότητας EFQM (European Foundation for Quality Management) με σκοπό την
ανάπτυξη της ΔΟΠ στην Ευρώπη.
Τον Οκτώβριο του 1991 ο EFQM, σε συνεργασία με την Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας, ανακοίνωσαν
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. Το πρότυπο ΔΟΠ, που
αναπτύχθηκε σαν πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, σχεδιάστηκε
ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να αυτοαξιολογηθεί (Evans,
Lindsey, 2002).
Οι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος είναι η
ανάπτυξη διαδικασιών στους τομείς διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, της
πολιτικής και στρατηγικής και των πόρων του οργανισμού, κάτω από την
καθοδήγηση της ηγεσίας του. Έτσι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα
που είναι η ικανοποίηση των εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών και οι
θεπκές επιπτώσεις στην κοινωνία.
Τα κριτήρια αυτοελέγχου με βάση τα οποία μπορεί η επιχείρηση να
αξιολογήσει την πρόοδό της ως προς την εφαρμογή της ΔΟΠ είναι τα ακόλουθα
(Γ. Τσιότρας, 1995):

Ενέργειες Ηγεσίας
♦ Υποστήριξη της προσπάθειας εφαρμογής ΔΟΠ και παροχή των αναγκαίων
πόρων.
♦ Κατεύθυνση των εργαζομένων δίνοντας το παράδειγμα, και παρεχόμενη
βοήθεια στην εκπαίδευσή τους.
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♦ Εξασφάλιση της δέσμευσης του οργανισμού στην προσπάθεια εφαρμογής
του προτύπου και διασφάλιση σταθερού εργασιακού κλίματος ολικής
ποιότητας.
♦ Εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής των προσπαθειών των
εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών.
♦ Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές.
♦ Ενεργή συμμετοχή στην προώθηση της ΔΟΠ έξω από τα στενά όρια του
οργανισμού.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
♦ Βελτίωση στις μεθόδους διοίκησης και την επικοινωνία.
♦ Καθιέρωση αποτελεσματικού προγράμματος πρόσληψης, εκπαίδευσης και
ανάπτυξης του προσωπικού.
♦ Ανάπτυξη συστήματος ανάθεσης και αξιολόγησης στόχων σε συνεργασία με
τους εργαζομένους.
♦ Αξιοποίηση των εργαλείων και μεθόδων ΔΟΠ.

Πολιτική & Στρατηγική
♦ Καθορισμός οράματος, αποστολής και στρατηγικής με βάση τη ΔΟΠ.
♦ Συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον για τον καθορισμό της πολιτικής
και της στρατηγικής.
♦ Χρήση της πολιτικής και της στρατηγικής για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
♦ Συχνότητα και ένταση προσπάθειας αναθεώρησης και βελτίωσης της
πολιτικής και στρατηγικής.
♦ Μεθοδολογία ενημέρωσης των εργαζομένων για την πολιτική και στρατηγική
της επιχείρησης.

Πόροι
♦ Διαχείριση οικονομικών πόρων και χρήση κριτηρίων αξιολόγησης της
οικονομικής στρατηγικής.
♦ Ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων.
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♦ Αξιοποίηση και διαχείριση των υλικών και προμηθειών.
♦ Επωφελής και αποδοτική εισαγωγή και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών.

Διαδικασίες
♦ Προσδιορισμός

και

έλεγχος

διαδικασιών

παραγωγής,

παραγγελιών,

ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, κατάρτισης προϋπολογισμών.
♦ Διαχείριση των συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης.
♦ Χρήση πληροφοριών και αποτελεσμάτων μέτρησης για βελτιστοποίηση και
αναθεώρηση διαδικασιών.
♦ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της δημιουργικότητας των εργαζομένων.
♦ Εφαρμογή και έλεγχος αποτελεσματικότητας αλλαγών

ή αναθεώρηση

διαδικασιών.

Ικανοποίηση Εργαζομένων
♦ Παροχή ικανοποιητικών συνθηκών φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος,
όπως χώρου, αερισμού, φωτισμού, ασφάλειας, υγιεινής.
♦ Μεθοδολογία ένταξης και αξιοποίησης του
επιμόρφωση,

κατάρτιση,

ενσωμάτωση,

προσωπικού,

εκπαίδευση,

ολοκληρωμένη

προσφορά

σταδιοδρομίας.
♦ Μεθοδολογία αξιολόγησης.

Ικανοποίηση Πελατών
♦ Μέτρηση ικανοποίησης των πελατών ως προς τις ιδιότητες και την τιμή του
προϊόντος.
♦ Ανάπτυξη ικανοποιητικών διαδικασιών πώλησης, χειρισμού επιστροφών και
πληροφόρησης για το προϊόν.
♦ Ικανοποιητική ρύθμιση των όρων πληρωμής.

Επιπτώσεις στην κοινωνία
♦ Προσφορά ευκαιριών προμηθευτή σε επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας με
την προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα ΔΟΠ.
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♦ Συνεισφορά στην επίλυση κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντολογιών
προβλημάτων.
♦ Συμμετοχή σε κοινωνικές και αθληπκές εκδηλώσεις.

Οικονομικά Αποτελέσματα
♦ Ανάλυση οικονομικών μεγεθών, όπως κερδών, πωλήσεων, ρευστότητας.
♦ Ανάλυση παραγωγικότητας και δυναμικότητας.
♦ Ανάλυση χρόνου εκπλήρωσης οικονομικών διαδικασιών.
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Β· ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

I. ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας
αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για τις επιχειρήσεις και αποδεικνύει την
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ποιότητας. Η δημιουργία, η τεκμηρίωση, η
εφαρμογή, η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι το μέσο για τον ορισμό και την
εφαρμογή των διαδικασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα
στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και συνεπώς και η ικανοποίηση των πελατών.
Παρόλα αυτά δεν (ραίνεται να υπάρχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη
άποψη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη συμβολή των προτύπων σε
επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον Ελληνικό
χώρο. Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε μία έρευνα σε πιστοποιημένα κατά ISO
9000 ξενοδοχεία της Ελλάδας έχοντας σαν στόχο να προσδιορίσει τα τελικά
αποτελέσματα της πιστοποίησης.
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αποτελείται
από πέντε κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος σχετίζεται με τα κίνητρα που οδηγούν τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων
διασφάλισης

ποιότητας

ISO

9000.

Τα

κίνητρα

παρουσιάζουν

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, καθώς αυτά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο
εφαρμογής και επιτυχίας των προτύπων. Στο ερωτηματολόγιο αναφέρονται 9
κίνητρα για πιστοποίηση και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να τα αξιολογήσουν
ως προς το βαθμό που επηρεάσανε την απόφασή τους για να πιστοποιηθούν
κατά ISO 9000 σε μία κλίμακα μέτρησης από 0 (Καθόλου) έως 5 (Πάρα Πολύ).
Το δεύτερο και το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου έχουν να κάνουν με
τη διαδικασία της πιστοποίησης και κατά πόσο παρουσιάστηκαν προβλήματα και
δυσκολίες κατά τη

διαδικασία αυτή.

Εδώ κλήθηκαν οι επιχειρήσεις να

απαντήσουν σε ερωτήματα που σχετίζονται με το βαθμό εμπλοκής και την
εκπαίδευση διαφόρων μερών που σχετίζονται με την επιχείρηση, όπως επίσης
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και το κατά πόσο τα παραπάνω αποτέλεσαν πρόβλημα ή δυσκολία κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000 σε μία κλίμακα μέτρησης από 0
(Καθόλου) έως 5 (Πάρα Πολύ).
Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου έχει να κάνει με στοιχεία
επιχειρηματικής

αριστείας.

Είναι

βασισμένο

κυρίως

στο

Μοντέλο

του

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας.
Σχήμα 2: Το Μοντέλο EFQM

uimn

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει τα παρακάτω πεδία:

s Ηγεσία
ν' Πολιτική και Στρατηγική
ν' Συνεργασίες και Πόροι
-

Συνεργασίες

-

Οικονομικοί Πόροι

-

Κτίρια, Εξοπλισμός και Υλικά

-

Τεχνολογία

-

Πληροφορία και Γνώση

ν' Ανθρώπινο Δυναμικό
ν' Διαχείριση Διεργασιών
-

Διαχείριση διεργασιών - Γενικά
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-

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με το Σχεδίασμά Νέων
Προϊόντων - Υπηρεσιών

-

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με την Ικανοποίηση των
Πελατών

Σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
κλήθηκαν να σημειώσουν το βαθμό εφαρμογής των στοιχείων των ερωτήσεων
πριν και μετά την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας, ώστε να μπορέσει να
αξιολογηθεί η πραγματική συνεισφορά των συστημάτων στις επιχειρήσεις αυτές
σε μία κλίμακα μέτρησης από 0 (Καθόλου) έως 5 (Πάρα Πολύ).ο λόγος για τον
οποίο ακολουθήθηκε αυτή η τακτική ήταν η ανάγκη να απομονωθεί η συνεισφορά
των προτύπων, αφού η απόδοση των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση θα
μπορούσε να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες τόσο του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.
Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται από τις
επιχειρήσεις η αξιολόγηση της συνεισφοράς του συστήματος διασφάλισης /
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000 και των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης
ποιότητας. Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιείται και πάλι είναι από 0
(Καθόλου) έως 5 (Πάρα Πολύ), ενώ με τον αριθμό 6 (Δεν Υπάρχουν Στοιχεία)
δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απαντήσουν πως δεν υπάρχουν
στοιχεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συστήματος ποιότητας.
Ύστερα από έρευνα που έγινε κυρίως στο διαδίκτυο βρέθηκαν 28
ξενοδοχεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9000.
Παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες πιστοποιημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
εντοπίζονται στα νησιά και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στο νησί της Κρήτης.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως γνωστά ξενοδοχεία της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμη κατά ISO 9000.
Η

πρώτη

προσέγγιση

των

πιστοποιημένων

ξενοδοχείων

έγινε

ηλεκτρονικά, με αποστολή e-mail τουλάχιστον δύο φορές και δεν υπήρξε σχεδόν
καμία ανταπόκριση. Στη συνέχεια, και ύστερα από αρκετά τηλεφωνήματα,
στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια και με fax. Από τα 28 ξενοδοχεία τα οποία
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κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα ανταττοκρίθηκαν τα 7, διαμορφώνοντας
το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα στο 25%. Το ποσοστό συμμετοχής θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικό αν ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα
διενεργήθηκε σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης (Μάιος - Ιούλιος 2004)
και μάλιστα λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην
Αθήνα.
Σε

αρκετές περιπτώσεις

παρατηρήθηκε

και

κάποια

αδικαιολόγητη

απροθυμία από μερικά ξενοδοχεία στο να λάβουν μέρος στην έρευνα
απαντώντας στο ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζοντας την προσπάθεια αυτή με
ιδιαίτερη καχυποψία και μυστικοπάθεια.
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II. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το μέγεθος των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα απεικονίζεται
στο σχήμα που ακολουθεί:

Παρατηρούμε πως στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος
απασχολούνται 51 με 150 άτομα.

44

III. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι
ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις

κλήθηκαν

να

αξιολογήσουν

9

κίνητρα

που

επιλέχτηκαν ως προς το βαθμό που επηρέασαν την απόφασή τους να
πιστοποιηθούν κατά ISO 9000.
Τα κίνητρα που επιλέχτηκαν και το μέσο σκορ κάθε ενός από αυτά
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 4: Τα κίνητρα Πιστοποίησης

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ

1.

Απαίτηση των πελατών.

2,286

2.

Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης των πελατών.

3,143

3.

Συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών.

2,714

4.

Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή.

2,286

5.

Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος / διαφήμιση.

3,143

6.

Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών.

4,286

7.

Βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας.

3,143

8.

Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας.

3,857

9.

Γενικότερη πολιτική ποιότητας.

4,143

Επισημαίνεται ότι η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε είναι η εξής:
0=Καθόλου,

Από

1=Πολύ λίγο,

τα

2=Λίγο,

αποτελέσματα

που

3-Μέτρια,

προέκυψαν

4=Πολύ,

γίνεται

5-Πάρα πολύ

φανερό

ότι

τα

σημαντικότερα κίνητρα για τα ξενοδοχεία είναι η βελτίωση της ποιότητας των
τελικών υπηρεσιών, η γενικότερη πολιτική ποιότητας που επιθυμούσαν να
υιοθετήσουν και η βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. Τα λιγότερο σημαντικά
κίνητρα, όπως διαμορφώθηκαν από την έρευνα, αποτελούν η απαίτηση των
πελατών και η κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστές.
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Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η πιστοποίηση αποτελεί περισσότερο
επιλογή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λιγότερο εξαναγκασμό. Υπάρχει
μια

εσωτερική

προσπάθεια

για

βελτίωση

και απόκτηση

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος.
Αν εξεταστεί χωριστά το κίνητρο της γενικότερης πολιτικής ποιότητας, το
οποίο σχετίζεται άμεσα με τη συγκεκριμένη εργασία προκύπτει το παρακάτω
σχήμα:

Σχήμα 3: Η Γενικότερη Πολιτική Ποιότητας ως Κίνητρο για την Πιστοποίηση

14%

ο%

□ Καθόλου
□ Πολύ Λίγο
□ Λίγο
□ Μέτρια

29%

■ Πολύ
□ Πάρα Πολύ

14%
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IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να
αξιολογήσουν στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000,
όπως επίσης και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη
διαδικασία αυτή. Και σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου η κλίμακα που
χρησιμοποιήθηκε είναι η εξής:
0=Καθόλου,

Όσον

1-Πολύ λίγο,

αφορά

στη

2=Λίγο,

διαδικασία

3=Μέτρια,

4-Πολύ,

της πιστοποίησης

τα

5=Πάρα πολύ

στοιχεία

που

αξιολογήθηκαν και το μέσο σκορ αυτών αποτυπώνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Πίνακας 5: Η Διαδικασία της Πιστοποίησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ

1.

Βαθμός εμπλοκής συμβούλου.

3,423

2.

Βαθμός εμπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

3,423

3.

Βαθμός εμπλοκής των μέσων διευθυντικών στελεχών.

4,286

4.

Βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων.

3,857

5.

Βαθμός

εκπαίδευσης

των

ανώτερων

διευθυντικών

3

στελεχών.
6.

Βαθμός εκπαίδευσης των μέσων διευθυντικών στελεχών.

7.

Βαθμός εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Παρατηρείται

ότι

τα

σημαντικότερα

3
3,572

στοιχεία

για

τη

διαδικασία

πιστοποίησης κατά ISO 9000 αποτέλεσαν ο βαθμός εμπλοκής των μέσων
διευθυντικών στελεχών και ο βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων. Εντύπωση
προκαλεί το γεγονός πως τα στοιχεία που σχετίζονται με την εκπαίδευση των
ανώτερων και των μέσων διευθυντικών στελεχών παρουσιάζουν μέτριο μέσο
σκορ.
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Όσον αφορά στα προβλήματα και τις δυσκολίες που κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προέκυψαν τα εξής:
Πίνακας 6: Προβλήματα / Δυσκολίες κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
1. Αντίδραση

εργαζομένων

λόγω

αύξησης

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ
στο

φόρτο

2,857

εργασίας/ευθυνών.
2. Έλλειψη σχετικών γνώσεων και εμπειριών στον οργανισμό.

2,143

3. Προσαρμογή στο νέο τρόπο εργασίας.

2,714

4. Κόστος εφαρμογής.

3,143

5. Ελλιπής υποστήριξη από το σύμβουλο (σε περίπτωσηπου

1,571

χρησιμοποιήθηκε).
6. Τεκμηρίωση διαδικασιών.

2,143

7. Κατανομή ευθυνών.
Όπως

ήταν

2

αναμενόμενο

το

σημαντικότερο

πρόβλημα

για

την

πιστοποίηση αποτελεί το κόστος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις. Αμέσως
μετά ακολουθεί η αντίδραση των εργαζομένων λόγω της αύξησης στο φόρτο
εργασίας και των ευθυνών.

Σημαντική δυσκολία αποτελεί επίσης και η

προσαρμογή στον νέο τρόπο εργασίας. Εξετάζοντας χωριστά τον παράγοντα
κόστος πιστοποίησης προκύπτει το σχήμα που ακολουθεί:
Σχήμα 4: Το Κόστος Πιστοποίησης ως Παράγοντας Δυσκολίας για τα Ξενοδοχεία

□ Καθόλου
Ο Πολύ Λίγο
□Λίγο
□ Μέτρια
■ Πολύ
□ Πάρα Πολύ
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλήθηκαν να σημειώσουν το βαθμό εφαρμογής των
στοιχείων των ερωτήσεων πριν και μετά την εφαρμογή των συστημάτων
ποιότητας, ώστε απομονωθεί η συνεισφορά των προτύπων, αφού η απόδοση
των επιχειρήσεων μετά την πιστοποίηση θα μπορούσε να οφείλεται και σε
άλλους παράγοντες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος
τους.
Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτήν περίπτωση ήταν:
0=Καθόλου,

1=Πολύλίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4=Πολύ,

5=Πάραπολύ

Η απόδοση των επιχειρήσεων στα Στοιχεία Επιχειρηματικής Αριστείας
πριν και μετά την Πιστοποίηση, όπως επίσης και η βελτίωση που σημειώθηκε σε
κάθε μία από αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 7: Απόδοση στα Στοιχεία Επιχειρηματικής Αριστείας πριν και μετά την Πιστοποίηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟ

ΜΕΤΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ISO

ISO

Ηγεσία

2,857

3,786

0,929

Πολιτική και

2,714

4,036

1,322

2,590

4,010

1,420

1,714

3,167

1,453

2,740

4,169

1,429

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Στρατηγική
Συνεργασίες και
Πόροι
Ανθρώπινο
Δυναμικό
Διαχείριση
Διεργασιών
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Σχήμα 5: Απόδοση στα Στοιχεία Επιχειρηματικής Αριστείας πριν και μετά την Πιστοποίηση

Παρατηρούμε

πως

οι

ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις

του

δείγματος

παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση σε θέματα που σχετίζονται με το
Ανθρώπινο Δυναμικό γεγονός αναμενόμενο, αφού οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις
είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, συνεπώς βασίζονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Πρέπει κάθε χρόνο να ορίζονται στόχοι για
όλες τις παραμέτρους ικανοποίησης των εργαζομένων. Ο ορισμός των στόχων
να γίνεται αφού προηγουμένως υπολογισθεί η επιρροή των διορθωτικών
ενεργειών που πρόκειται να εφαρμοσθούν στο αποτέλεσμα.
Μέχρι την εφαρμογή των συστημάτων ISO σε επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών

οι

εργαζόμενοι

στην

πλειοψηφία

των

επιχειρήσεων

δεν

συνεργάζονταν με τη Διοίκηση, δεν εκπαιδεύονταν και δεν αξιολογούνταν
συστηματικά και

μεθοδικά.

Φυσικά

βελτίωσης στον τομέα αυτό,

υπάρχουν ακόμα

μεγάλα περιθώρια

καθώς τα τελευταία χρόνια

μόνο γίνονται

συστηματικές προσπάθειες για την εκπαίδευση των εργαζομένων.
Τη

μικρότερη

βελτίωση

παρουσιάζει

η

Ηγεσία

γεγονός

που

θα

μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται στο ότι η απόδοση πριν την πιστοποίηση
παρουσιάζεται ήδη από τις επιχειρήσεις αρκετά υψηλή. Σε γενικές γραμμές, η
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απόδοση των ξενοδοχείων μετά την εφαρμογή ISO εμφανίζεται αρκετά υψηλή σε
όλες τις κατηγορίες.
Τα δέκα στοιχεία που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση, όπως
επίσης και εκείνα που παρουσίασαν τη μικρότερη, είναι αυτά που φαίνονται
στους δύο πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 8: Τα Δέκα Στοιχεία με τη Μεγαλύτερη Βελτίωση

1.

Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες

2.

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας

3.

Η πολιπκή και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης αξιολογούνται και αναθεωρούνται
συστηματικά

4.

Συστηματική καταγραφή στοιχείων απόδοσης των διεργασιών (χρόνοι παραγωγής /
παράδοσης, ποσοστά λαθών, καθυστερήσεις, κ.α.)

5.

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων

6.

Προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των πελατών με
έρευνες και άλλες κατάλληλες ενέργειες

7.

Για υλοποίηση της πολιτικής & στρατηγικής αναπτύσσεται πλαίσιο διεργασιών &
προγράμματα δράσης & τοποθετούνται μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού

8.

Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες

9.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των πελατών

10. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών με κατάλληλους
δείκτες
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Παρατηρούμε πως τη μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζουν στοιχεία όπως
η απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες, η εκπαίδευση των
εργαζομένων σε θέματα ποιότητας, όπως επίσης η συστηματική αξιολόγηση και
αναθεώρηση της πολιτικής, της στρατηγικής και των προγραμμάτων δράσης των
επιχειρήσεων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζει η
απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες, καθώς, ιδίως στον
κλάδο του τουρισμού, οι tour operators, οι οποίοι είναι και εκείνοι που
οργανώνουν τις επισκέψεις μεγάλων γκρουπ από το εξωτερικό στη χώρα μας,
απαιτούν ολοένα και περισσότερο ξενοδοχεία πιστοποιημένα κατά ISO 9000.
Δυστυχώς όμως, είναι πολλά τα ξενοδοχεία εκείνα στην Ελλάδα τα οποία δεν
έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα αυτή.
Όσον αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας,
όπως είναι η χρήση εργαλείων και μεθόδων για τη μέτρηση της ποιότητας είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όταν η χρήση τους γίνεται κατανοητή από τους
εργαζόμενους της επιχείρησης, διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην κατανόηση
των διάφορων λειτουργιών και συνεπώς η ανεύρεση των αιτιών διακύμανσης
στην ποιότητα. Όλη η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική
λήψη αποφάσεων.
Οι εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο δεν διστάζουν να επισημαίνουν τα
προβλήματα του συστήματος, ενώ παράλληλα αποκτούν περηφάνια και αγάπη
για την εργασία τους. Η άνεση χρήσης και κατανόησης αυτών των μεθόδων
συμβάλλει στη μείωση του χρόνου εππυχίας μιας νέας διαδικασίας. Κλειδί για την
επιτυχία αυτής της αρχής είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων.
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Πίνακας 9: Τα Δέκα Στοιχεία με τη Μικρότερη Βελτίωση

1.

Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών

2.

Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή
του προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης

3.

Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με ανταγωνιστές

4.

Διασφαλίζεται ότι όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την πολιτική και
στρατηγική του οργανισμού

5.

Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και βελτισίοποίηση της χρήσης
των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων

6.

Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμου και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας

7.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

8.

Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ειδικότητά τους με στόχο την ικανοποίηση τωρινών και
μελλοντικών αναγκών του οργανισμού

9.

Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που σχετίζονται με την ικανοποίηση των
πελατών

10. Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, τα προγράμματα
δράσης & οι στόχοι του οργανισμού, να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από το προσωπικό

Εδώ παρατηρούμε πως τη μικρότερη βελτίωση παρουσιάζουν στοιχεία
όπως η γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των
πελατών, η ενθάρρυνση και υποστήριξη από την ηγεσία της δημιουργικότητας,
της καινοτομίας και της συμμετοχής του προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης και
το ότι η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με
ανταγωνιστές.
Το στοιχείο με τη μικρότερη βελτίωση, η γρήγορη και αποτελεσματική
ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών, οφείλεται στο γεγονός πως το
στοιχείο αυτό είχε ήδη υψηλό μέσο σκορ και πριν την εφαρμογή συστήματος ISO
(3,714) και είναι φυσιολογικό αυτό, αν αναλογιστούμε πως η έρευνα αφορά
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο
παραπάνω στοιχείο.
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Όσον αφορά στην ενθάρρυνση και υποστήριξη από την ηγεσία της
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της συμμετοχής του προσωπικού σε
ενέργειες βελτίωσης, παρατηρούμε πως και η βελτίωση που σημειώθηκε από την
εφαρμογή συστήματος ποιότητας είναι μικρή, αλλά και πως πριν την εφαρμογή
του συστήματος αυτού το συγκεκριμένο στοιχείο είχε μέσο σκορ χαμηλό (2,429).
Είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει γιατί τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν σε
αρκετά μεγάλο ποσοστό εποχικό προσωπικό και για το λόγο αυτό να μην
υπάρχει εμπιστοσύνη από τη διοίκηση για αυτό το μέρος του προσωπικού.
Σχετικά με το τρίτο στη σειρά στοιχείο, ότι η πολιτική και στρατηγική
βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με ανταγωνιστές, μπορούμε να πούμε πως
και το στοιχείο αυτό είχε ήδη υψηλό μέσο σκορ και πριν την εφαρμογή
συστήματος ISO (3,2856) και το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στον κλάδο του
τουρισμού ο ανταγωνισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, οπότε είναι φυσιολογικό οι
ενέργειες και οι πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθούν και εφαρμόζουν οι
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να επηρεάζουν τις πολιτικές και στρατηγικές που
διαμορφώνει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.
Βλέπουμε, λοιπόν, πως καθώς το μέγεθος βελτίωσης στην απόδοση
εξαρτάται και από την απόδοση των επιχειρήσεων σε αυτά τα στοιχεία πριν από
την πιστοποίηση, είναι επίσης πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την απόδοση των
επιχειρήσεων σε μεμονωμένα στοιχεία επιχειρηματικής αρκπείας μετά την
πιστοποίηση. Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε σε ποια από αυτά έχουν το
μεγαλύτερο προβάδισμα οι επιχειρήσεις και σε ποια θα πρέπει να καταβάλλουν
μεγαλύτερες προσπάθειες.
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Πίνακας 10

ΤΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ISO
1. Διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.
2.

Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και βελτιστοποίηση
της ΧΡήσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

3. Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας προτάσεων/εισηγήσεων από τους
πελάτες.
4.

Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

5.

Η

πολιτική

και

στρατηγική

και

τα προγράμματα

δράσης

αξιολογούνται

και

αναθεωρούνται συστηματικά.
6.

Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους συνεργάτες.

7.

Συστηματική καταγραφή στοιχείων απόδοσης των διεργασιών.

8.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των πελατών.

9.

Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που συσχετίζονται με την
ικανοποίηση των πελατών (π.χ.αριθμός.παραπόνων, νέων πελατών κ.λ.π).

10. Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών.
Πίνακας 11

ΤΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ISO
1.

Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από το προσωπικό.

2. Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων.
3.

Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης του προσωπικού.

4.

Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη
συμμετοχή του προσωπικού σε ενέργειες βελτίωσης.

5.

Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες.

6. Διαθεσιμότητα στοιχείων απόδοσης του οργανισμού στους εργαζομένους.
7.

Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ειδικότητά τους με στόχο την ικανοποίηση
τωρινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού .

8.

Κατανομή και χρήση των οικονομικών πόρων με τρόπο που να υποστηρίζει τους
στρατηγικούς στόχους.

9.

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.

10. Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού.
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Παρατηρούμε ότι στα 10 στοιχεία με την υψηλότερη απόδοση μετά ISO
κυριαρχούν τα στοιχεία εκείνα που έχουν να κάνουν με τον πελάτη. Ενέργειες
που σχετίζονται με τις επιθυμίες του πελάτη, τις προσδοκίες του, τη διαχείριση
των παραπόνων του και τη συστηματική συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση
των παραπάνω. Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η εστίαση
στον πελάτη είναι γεγονός στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο.
Αντιθέτως, σχετικά λίγα γίνονται όσον αφορά τους; εργαζόμενους των
επιχειρήσεων. Οπως ειπώθηκε προηγουμένως, ίσως αυτό να οφείλεται στο
γεγονός ότι γίνεται ιδιαίτερη χρήση εποχικού προσωπικού κατά τις υψηλές
τουριστικά περιόδους, γεγονός που προκαλεί την έλλειψη εμπιστοσύνης
ανάμεσα σε διοίκηση και προσωπικό.
Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις
πως σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να εργάζονται άτομα μόνιμης απασχόλησης,
τα οποία να εκπαιδεύονται συστηματικά και στα οποία να δίνονται κίνητρα και
δυνατότητα πρωτοβουλίας. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και το καλύτερο
για τους πελάτες της επιχείρησης, συνεπώς και για την ίδια.
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται η αξιολόγηση της
συνεισφοράς του συστήματος διασφάλισης / διαχείρισης ποιότητας κατά ISO
9000 και των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας. Σε αυτό το μέρος του
ερωτηματολογίου η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής:
0=Καθόλου, 1=Πολύλίγο,
______ ____________________

2=Λίγο,
___

3=Μέτρια,

4=Πολύ, 5=Πάραπολύ
6=Δεν Υπάρχουν Στοιχεία

Προστέθηκε ο αριθμός 6 (Δεν Υπάρχουν Στοιχεία) με τον οποίο δίνεται η
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απαντήσουν πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συστήματος ποιότητας. Τα αποτελέσματα
σχετικά

με την αξιολόγηση των ωφελειών που είχαν οι ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις από την πιστοποίηση φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 12: Οφέλη Πιστοποίησης

ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΣΟ ΣΚΟΡ

1.

Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων.

2,667

2.

Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.

3,429

3.

Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό (αφοσίωση

3,571

των εργαζομένων στην ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
και άλλων ενδιαφερομένων).
4.

Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.

3,286

5.

Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.

3,571

6.

Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων.

2,714

7.

Αύξηση του αριθμού προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζομένους.

3,714

8.

Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.

3,714

9.

Αύξηση ικανοποίησης πελατών.

3,714

10. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.

3,143

11. Αύξηση πωλήσεων.

1,857

12. Αύξηση κερδών.

1,857

13. Αύξηση της γραφειοκρατίας.

4
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Μία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε πως για
την

ερώτηση

που

αφορά

στην

μείωση

παραπόνων

και

πληρωμών

αποζημιώσεων δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά
στην αύξηση των κερδών δύο ξενοδοχεία έδωσαν βαθμολογία 0, ενώ άλλη μία
επιχείρηση έδωσε βαθμολογία 0 στην αύξηση των πωλήσεων. Εξετάζοντας
ειδικότερα τα δύο αυτά οφέλη προκύπτουν τα παρακάτω σχήματα:

Σχήμα 6: Η Αύξηση των Κερδών ως Συνεισφορά του Συστήματος Ποιότητας

□ Καθόλου
D Πολύ Λίγο
□ Λίγο
□ Μέτρια
■ Πολύ
Π Πάρα Πολύ

25%

Σχήμα 7: Η Αύξηση των Πωλήσεων ως Συνεισφορά του Συστήματος Ποιότητας

□ Καθόλου
□ Πολύ Λίγο
□ Λίγο
□ Μέτρια
■ Πολύ
□ Πάρα Πολύ

14%

Από την άλλη πλευρά μεγάλη φαίνεται να είναι η συνεισφορά του
συστήματος ποιότητας όσον αφορά την αύξηση του αριθμού προτάσεων και
εισηγήσεων από τους εργαζόμενους, τη βελτίωση των γνώσεων και των

58

δεξιοτήτων τους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και φυσικά τη
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, που όπως είχαμε δει και
στο μέρος της έρευνας που σχετιζόταν με τα κίνητρα για την πιστοποίηση
αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως το μοναδικό μειονέκτημα που αναφέρεται
σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου, και είναι η αύξηση της γραφειοκρατίας,
είναι και το στοιχείο εκείνο που πήρε και το μεγαλύτερο μέσο σκορ. Ειδικότερα:

Σχήμα 8: Η Αύξηση της Γραφειοκρατίας ως Αποτέλεσμα του Συστήματος Ποιότητας

□ Καθόλου
■ Πολύ Λίγο
□ Λίγο
□ Μέτρια
Ο Πολύ
D Πάρα Πολύ

42%
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VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε μία χώρα όπως η δική μας ο τομέας των υπηρεσιών αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα και σημασία. Η διεθνοποίηση των αγορών, η σαφής κατεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στρατηγικές για ποιότητα και η συνεχώς αυξανόμενη
απαίτηση των κοινωνικών εταίρων για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας, δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την αναγκαιότητα της διασφάλισης
ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών.
Οι τομείς των υπηρεσιών περιλαμβάνουν τουριστικές επιχειρήσεις,
εστιατόρια, εμπορικές επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλία,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, μεταφορικές εταιρίες, συμβούλους, δημόσιο
και ευρύ δημόσιο τομέα κλπ. Για κάθε μία υπηρεσία είναι σημαντικό να
καθοριστούν οι προδιαγραφές της, καθώς και οι προδιαγραφές διεκπεραίωσής
της, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα κριτήρια αποδοχής αυτών.
Έτσι προκύπτει σαφώς η ανάγκη για μια άλλη φιλοσοφία, για ένα άλλο
σύστημα μάνατζμεντ στον τουρισμό και όχι μόνο. Μια φιλοσοφία, μια στρατηγική
και μια πρακτική μάνατζμεντ με επίκεντρο την ποιότητα. Αυτό είναι και πιο
αναγκαίο, αλλά και πρακτικά πιο εφαρμόσιμο στον Ελληνικό χώρο, όπου η φύση
και η ιστορία υπήρξαν εξαιρετικά γενναιόδωρες και όπου ο Ξένιος Δίας
θεσμοθέτησε τη φιλοξενία σαν μία υψηλής αξίας ανθρώπινη διάσταση.
Βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ποιότητας είναι η εκπαίδευση, που
μέσω αυτής γίνεται κατανοητή η έννοια της ποιότητας και οι λόγοι για τους
οποίους εφαρμόζεται.

Απαιτείται

η

δέσμευση

ιδιοκτησίας,

διοίκησης

και

εργαζομένων για να επιτευχθεί η ποιότητα στα ξενοδοχεία. Αν όλοι οι
παράγοντες πιστέψουν στην ποιότητα, τότε θα προσφέρουν τόσα, ώστε να
φτάσουν στο ανώτερο σημείο απόδοσης για την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών.
Οι ξενοδόχοι πρέπει άμεσα να επιδιώξουν βελτιώσεις και συντηρήσεις,
ανακαινίσεις εγκαταστάσεων, οι οποίες κατά γενική ομολογία αντιμετωπίζουν
αρκετά προβλήματα. Όσες επιχειρήσεις δεν αξιολογούν τα στοιχεία που
παίρνουν αναφορικά

με

το επίπεδο αποδόσεών

τους,

προκειμένου

να

60

επεμβαίνουν διορθωπκά ή και κατασταλτικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, σίγουρα
δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν, και πολύ περισσότερο, να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα τους.
Η στάση της διοίκησης πρέπει να αλλάξει από αυταρχική σε συμμετοχική,
διότι μπορεί σημαντικό παράγοντας για την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης να
είναι οι

καινοτομίες

(η νέα τεχνολογία,

ο εξοπλισμός),

αλλά ο πλέον

προσδιοριστικός παράγοντας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ο
άνθρωπος, ο άνθρωπος πελάτης και ο άνθρωπος εργαζόμενος.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία οργανισμού:________________________________________________________________
Όνομα και θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο:
'Ονομα:______________________________________________ Θέση: _______________________

Αριθμός απασχολούμενων (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια): (υπογραμμίστε την επιλογή σας)
1. <10 άτομα
2. 11-50
3. 51-250
4. >250

Α ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ι; Μ: ►»
Αξιολογήστε τα παρακάτω κίνητρα ως προς το βαθμό που επηρεάσανε την απόφαση του οργανισμού
σας να πιστοποιηθεί κατά ISO 9000:
(σημειώστε στα δεξιά τον αριθμό της επιλογής σας)
0=Καθόλου,
1.
2.
3.
4.
5.

.

6

7.
8.
9.

1=Πολύλίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4-Πολύ,

5=Πάρα πολύ

Απαίτηση των πελατών (τελικοί καταναλωτές, μεταπωλητές, πράκτορες,.
Πρόβλεψη μελλοντικής απαίτησης των πελατών.
Συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών συνεργατών.
Κατοχή αντίστοιχου πιστοποιητικού από ανταγωνιστή.
Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος / διαφήμιση.
Βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών.
Βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων / επικοινωνίας.
Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας.
Γενικότερη πολιτική ποιότητας.

Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αξιολογήστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000.
0=Καθόλου,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1=ΙΙολύ λίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4=Πολύ,

5=Πάρα πολύ

Βαθμός εμπλοκής συμβούλου.
Βαθμός εμπλοκής των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
Βαθμός εμπλοκής των μέσων διευθυντικών στελεχών.
Βαθμός εμπλοκής των εργαζομένων.
Βαθμός εκπαίδευσης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.
Βαθμός εκπαίδευσης των μέσων διευθυντικών στελεχών.
Βαθμός εκπαίδευσης των εργαζομένων.

1

Γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αναφέρατε σε ποιο βαθμό τα παρακάτω αποτέλεσαν πρόβλημα/δυσκολία κατά τη διαδικασία
πιστοποίησης κατά ISO 9000.
0=Καθόλου,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ι=Πολύλίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4=Πολύ,

5-Πάραπολύ

Αντίδραση εργαζομένων λόγω αύξησης στο φόρτο εργασίας/ευθυνών.
Έλλειψη σχετικών γνώσεων και εμπειριών στον οργανισμό.
Προσαρμογή στο νέο τρόπο εργασίας.
Κόστος εφαρμογής.
Ελλιπής υποστήριξη από το σύμβουλο (σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε).
Τεκμηρίωση διαδικασιών.
Κατανομή ευθυνών.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Σημειώστε το βαθμό ισχύος/εφαρμογής των παρακάτω στον οργανισμό:
"Πριν το ISO": Το βαθμό εφαρμογής τους πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος
διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας.
"Σήμερα": Το βαθμό εφαρμογής τους σήμερα
0=Καθόλου,

1=Πολύ λίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4=Πολύ,

5=Πάρα πολύ

ΗΓΕΣΙΑ
1.

Η ηγεσία ενεργεί ώστε η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, τα προγράμματα δράσης και οι
στόχοι του οργανισμού, να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από το προσωπικό.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

2.

Η ηγεσία διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και συστήματος
διαχείρισης διεργασιών για υλοποίηση της στρατηγικής.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

3.

Η ηγεσία ενθαρρύνει και υποστηρίζει (με πληροφόρηση, εκπαίδευση, παροχή πόρων, κατάλληλες
οργανωτικές δομές) τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή του προσωπικού σε
ενέργειες βελτίωσης.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

4.

Η ηγεσία αναγνωρίζει και επαινεί έγκαιρα και κατάλληλα τις προσπάθειες του προσωπικού.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΗ
5.

Η πολιτική και στρατηγική βασίζονται σε δεδομένα σύγκρισης με ανταγωνιστές.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

2

6.

Διασφαλίζεται άτι όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη γνωρίζουν και κατανοούν την πολιτική και στρατηγική
του οργανισμού.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

7.

Για υλοποίηση της πολιτικής και στρατηγικής αναπτύσσεται πλαίσιο διεργασιών, και προγράμματα
δράσης και τοποθετούνται μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

8.

Η πολιτική και στρατηγική και τα προγράμματα δράσης αξιολογούνται και αναθεωρούνται
συστηματικά.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Συνεργασίες
9.

Σαφήνεια προδιαγραφών που ζητούνται από τους συνεργάτες.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

10.

Απαίτηση πιστοποιητικών ποιότητας από τους συνεργάτες.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

11.

Επιδίωξη στενής σχέσης με τους συνεργάτες (αμφίδρομη πληροφόρηση, εκπαίδευση ή/και τεχνική
υποστήριξη, γνωριμία με τα συστήματα και τις διαδικασίες των συνεργατών, προσωπική επαφή,
κοινές εκδηλώσεις).
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Οικονομικοί Πόροι
12.

Κατανομή και χρήση των οικονομικών πόρων με τρόπο που να υποστηρίζει τους στρατηγικούς
στόχους.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

13.

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης επενδύσεων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

14.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Κτίρια, εξοπλισμός και υλικά
15.

Διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

16.

Ενέργειες για έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων στο προσωπικό και την κοινωνία από τη χρήση των
υλικών, του εξοπλισμού και των κτιρίων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

17.

Ενέργειες για ανακύκλωση υλικών, ελαχιστοποίηση σπατάλης και βελτιστοποίηση της χρήσης των μη
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Τεχνολογία
18.

Ύπαρξη συστήματος διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού (αναγνώριση, αξιολόγηση,
αξιοποίηση εναλλακτικών και νέων τεχνολογιών και αντικατάσταση πεπαλαιωμένης τεχνολογίας).
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

19.

Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμσυ και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Πληροφορία και γνώση
20.

Συστηματική καταγραφή στοιχείων απόδοσης των διεργασιών (χρόνοι παραγωγής/παράδοσης,
ποσοστά λαθών/ελαττωμαηκών, καθυστερήσεις, κ.α.).
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

21.

Ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων απόδοσης στη λήψη αποφάσεων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

22.

Διαθεσιμότητα στοιχείων απόδοσης του οργανισμού στους εργαζομένους.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

23.

Συστηματική συλλογή στοιχείων για ανάλυση και σύγκριση με ανταγωνιστές.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ Δ ΥΝΑΜΙΚΟ
24.

Εφαρμογή συγκεκριμένου συστήματος υποβολής προτάσεων από το προσαυπκό.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

25.

Πληρότητα συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

26.

Προσφορά κινήτρων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

27.

Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης του προσωπικού (δικής τους
αντίληψης).
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

28.

Εκπαίδευση των εργαζομένων στην ειδικότητά τους με στόχο την ικανοποίηση τωρινών και
μελλοντικών αναγκών του οργανισμού .
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

29.

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαχείριση Διεργασιών - Γενικά
30.

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών με κατάλληλους δείκτες.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

31.

Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

32.

Συστημαπκή καταγραφή και παρακολούθηση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

33.

Συμμετοχή του προσωπικού στη βελτίωση των διεργασιών.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με το Σχεδίασμά Νέων Προϊόντων/Υπηρεσιών
34.

Προσδιορισμός των τωρινών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των πελατών με έρευνες και
άλλες κατάλληλες ενέργειες.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

35.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των πελατών.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

36.

Έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, συγκριτικά με τη μείωση στο κόστος, και την ικανοποίηση
της παραγωγής κατά το σχεδίασμά του προϊόντος / υπηρεσίας.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Διαχείριση Διεργασιών σχετικά με την Ικανοποίηση των Πελατών
37.

Συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση της υαινοποίησης των πελατών.
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Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:
38.

Συστηματική παρακολούθηση εσωτερικών δεικτών που συσχετίζονται με την
πελατών (π.χ.αριθμός.παραπόνων, νέων πελατών κ.λ,π).
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

ικανοποίηση των

39.

Γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

40.

Ύπαρξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας προτάσεων/εισηγήσεων από τους πελάτες.
Α. Πριν το ISO:
Β. Σήμερα:

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αξιολογήστε τη συνεισφορά του συστήματος διασφάλισης/διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9000, και
των μετέπειτα ενεργειών βελτίωσης ποιότητας, στα παρακάτω.
0=Καθόλου,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1=Πολύλίγο,

2=Λίγο,

3=Μέτρια,

4-Πολύ,
5=Πάραπολύ
6=Δεν Υπάρχουν Στοιχεία

Μείωση παραπόνων και πληρωμών αποζημιώσεων.
Βελτίωση της ποιότητας τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό (αφοσίωση των εργαζομένων στην
ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και άλλων ενδιαφερομένων).
Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων.
Αύξηση του αριθμού προτάσεων και εισηγήσεων από τους εργαζομένους.
Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Αύξηση ικανοποίησης πελατών.
Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
Αύξηση πωλήσεων.
Αύξηση κερδών.
Αύξηση της γραφειοκρατίας.

Σας ευχαριστούμε
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ΟΡΟΙ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικά

Η ενσωμάτωση των παρακάτω ερμηνειών τεχνικών όρων περί την ποιότητα που
χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη του Εγχειριδίου και των εγγράφων και
στοιχείων χαμηλότερου επιπέδου, κρίθηκε σκόπιμη, αφενός μεν για την
υποβοήθηση των αναγνωστών,

αφετέρου δε,

για την αποφυγή

τυχόν

παρερμηνειών ή διχογνωμιών.

Ποιότητα

Ο βαθμός με τον οποίο ένα σύνολο υπαρκτών χαρακτηριστικών εκπληρώνει
(ικανοποιεί) τις εκφρασμένες και συναγόμενες απαιτήσεις.

Απαίτηση

Η εκφρασμένη και γενικά συναγόμενη ή υποχρεωτική ανάγκη ή προσδοκία.

Ικανοποίηση Πολίτη

Η αντίληψη του πολίτη για τον βαθμό με τον οποίο εκπληρώνονται οι απαιτήσεις
του.

Σύστημα Διαχείρισης

Το σύστημα που καθορίζει την πολιτική ποιότητας, τους αντικειμενικούς σκοπούς
και υλοποιεί τους στόχους αυτούς.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το σύστημα διαχείρισης που κατευθύνει και ελέγχει έναν οργανισμό, όσον αφορά
την ποιότητα.

Πολιτική Ποιότητας

Το σύνολο των προθέσεων και γενικών κατευθύνσεων της εταιρείας, όσον αφορά
την ποιότητα, όπως αυτές εκφράζονται επίσημα από τη διοίκησή της.

Διαχείριση Ποιότητας

Οι

συντονισμένες

δραστηριότητες

που

κατευθύνουν

και

ελέγχουν έναν

οργανισμό, όσον αφορά την ποιότητα.

Έλεγχος Ποιότητας

Μέρος των ενεργειών της Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται για την
επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στο να
παράσχουν εμπιστοσύνη στο ότι οι απαιτήσεις ποιότητας θα εκπληρωθούν
(ικανοποιηθούν).

Βελτίωση Ποιότητας

Μέρος των προγραμματισθέντων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στο να
αυξήσουν την ικανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων της ποιότητας.

Συνεχής Βελτίωση

Οι επαναληπτικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό να αυξήσουν την ικανότητα
εκπλήρωσης των απαιτήσεων.

Αττοτελεσματικότητα

Ο

βαθμός

με

τον

οποίο

πραγματοποιούνται

δραστηριότητες και επιτυγχάνονται (υλοποιούνται)

οι

προγραμματισμένες

τα προγραμματιζόμενα

αποτελέσματα (στόχοι).

Αττοδοτικότητα

Η

σχέση

μεταξύ

των

προγραμματισμένων

δραστηριοτήτων

πραγματοποιήθηκαν και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν.

που

Προϊόν / Παρεχόμενη Υπηρεσία

Τα

αποτελέσματα

μιας

ομάδας

αλληλένδετων

ή

αλληλεπιδρόμενων

δραστηριοτήτων (activities) που μεταβάλλουν τα εισερχόμενα δεδομένα (inputs)
σε εξερχόμενη παραγωγή (outputs), (π.χ. υπηρεσία, λογισμικό, υλισμικό,
παραγόμενα υλικά, αγαθά, κτλ.).

Ιχνηλασιμότητα

Η δυνατότητα ανίχνευσης του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης ενός
αντικειμένου ή μίας δραστηριότητας, ή συναφών αντικειμένων ή δραστηριοτήτων,
τα οποία είναι υπό θεώρηση.

Μη Συμμόρφωση

Η μη ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων.

Ελάττωμα

Η μη ικανοποίηση απαιτήσεων που σχετίζονται σε μια προβλεπόμενη ή
προδιαγεγραμμένη χρήση.

Διορθωτική Ενέργεια

Ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει την αιτία μιας ανιχνευθείσας μη συμμόρφωσης ή άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Προληπτική Ενέργεια

Η ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει την αιτία εμφάνισης μιας πιθανής
μη - συμμόρφωσης ή άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Διόρθωση

Η ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει μια ανιχνευθείσα μη συμμόρφωση.

Προδιαγραφή

Το έγγραφο που ορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένα
προϊόν ή μία υπηρεσία.

Σηυείωση
Μία προδιαγραφή μπορεί να σχετίζεται με δραστηριότητες (π.χ. έγγραφα
διαδικασιών,

προδιαγραφές

διεργασιών

και δοκιμών),

ή προϊόντα

(π.χ.

προδιαγραφές προϊόντος, προδιαγραφές επίδοσης και σχεδιασμού).

Έλεγχος

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης μέσω παρακολούθησης και κρίσης υποστηριζόμενη
από

κατάλληλη

μέτρηση

ή

εκτέλεση

δοκιμής

ή

έλεγχο συνέπειας

με

προδιαγραφές.

Ανασκόπηση

Οι δραστηριότητες που λαμβάνονται για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η
επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του υποκείμενου θέματος, ώστε να
υλοποιούνται οι προγραμματισμένοι αντικειμενικοί σκοποί.

Επιθεώρηση

Η συστηματική, ανεξάρτητη και έγγραφη διεργασία προσδιορισμού τεκμηρίων
επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης αυτών, ώστε να προσδιοριστεί ο
βαθμός με τον οποίο ικανοποιούνται τα κριτήρια επιθεώρησης.

Κριτήρια Επιθεώρησης

Το σύνολο της πολιτικής, των δραστηριοτήτων ή των απαιτήσεων που
χρησιμοποιούνται ως βάση αναφοράς για την επιθεώρηση.

Τεκμήριο Επιθεώρησης

Τα αρχεία, οι εκθέσεις γεγονότων ή άλλες πληροφορίες, που σχετίζονται με τα
κριτήρια επιθεώρησης και τα οποία είναι επιβεβαιώσιμα / επικυρωμένα.

Σηυείωση
Τα τεκμήρια επιθεώρησης μπορεί να είναι ποιοτικά ή ποσοτικά.

Έλεγχος Λειτουργίας Οργάνων ή Εξοπλισμού Μετρήσεων και Δοκιμών
Σύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι συγκεκριμένος
Εξοπλισμός Μετρήσεων / Δοκιμών είναι σε κατάσταση συμφωνίας με τις
απαιτήσεις της προοριζόμενης χρήσης του. Ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει
συνήθως μεταξύ των άλλων, βαθμονόμηση, οποιαδήποτε αναγκαία ρύθμιση ή
επισκευή

και επακόλουθη

επαναβαθμονόμηση,

απαιτούμενη τοποθέτηση ετικετών και σφραγισμάτων.

καθώς

και οποιαδήποτε

