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Περίληψη 

 

Ζούμε σε μια εποχή που αναμφίβολα το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα δυναμικό και η ανάγκη προσαρμογής της αγοράς στις απαιτήσεις των 

ημερών φαντάζει περισσότερο από επιτακτική. Η Νέα Οικονομία επέβαλλε 

καινούριους όρους στη λειτουργία των αγορών και οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων 

υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν τις τάσεις που δημιουργήθηκαν. Τα τελευταία 

χρόνια στη χώρα μας, ένας κλάδος που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση είναι αυτός των 

Logistics. Λειτουργίες όπως αυτές της διαχείρισης παραγγελιών, αποθήκευσης, 

μεταφοράς και άλλες λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συχνά ανατίθενται από 

μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις σε τρίτους (outsourcing), οι οποίοι αναλαμβάνουν να 

φέρουν επιτυχώς εις πέρας τα παραπάνω. Η εργασία αυτή σκοπό έχει να εξετάσει πως 

οι απαιτήσεις των πελατών οι οποίες βρίσκονται στους κορυφαίους στόχους των 

εταιριών ικανοποιούνται ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια (προδιαγραφές) 

ποιότητας. Έρευνες δείχνουν πως για τις περισσότερες επιχειρήσεις αυτός είναι ο 

βασικός στόχος, μέσα από τον οποίο θα προέλθουν και τα αναμενόμενα κέρδη. Αρχικά 

γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν εισαγωγικές έννοιες, ιδιαίτερα αυτή της 

ποιότητας. Περιγράφονται επίσης τα στάδια εξέλιξης της ποιότητας καθώς και οι 

απόψεις των σημαντικότερων επιστημόνων του χώρου. Ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις αναζητούν πιστοποιήσεις από διάφορους φορείς προκειμένου να 

πιστοποιήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και έτσι να 

προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, οι οποίοι ζητούν ικανοποίηση μέσα από την 

έγκαιρη εξυπηρέτηση, στο χρόνο που θέλουν, στον τόπο που επιθυμούν στη «σωστή» 

τιμή, για την οποία πολύς λόγος γίνεται, και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το 

τελευταίο στοιχείο, αυτό της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές-απαιτήσεις που έχει 

θέσει ο κάθε πελάτης, κάνει το έργο των επιχειρήσεων περισσότερο πολύπλοκο από 

ότι στις περιπτώσεις τις μαζικής παραγωγής που εφαρμοζόταν κατά το παρελθόν και 

γι’ αυτό οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους μεγαλώνει. Για τις 

προδιαγραφές αυτές, όπως και για πρότυπα που χρησιμοποιούνται αναλύονται 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Η τεκμηρίωση όλων των παραπάνω γίνεται εύκολα, με απλό 

και κατανοητό τρόπο από τα στοιχεία της έρευνας που ακολουθεί. 

 

Λέξεις κλειδιά:  << Ποιότητα, προδιαγραφές, πρότυπα, logistics, ISO>> 
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Abstract 

 

Without a doubt in our days the business environment is very dynamic and the 

necessity for the market to be adjustment to the demands of these days seems to be 

more mandatory than ever.  The New Economy imposes new conditions on the 

function of markets and companies in all industries were forced to follow the trends 

established. In recent years in our country, an industry that has a great inflorescence is 

the industry of Logistics.  Services like order management, warehousing, transportation 

and other services of the supply chain, often conferred to small or large businesses 

(outsourcing), who undertake to successfully carry out the above. This paper aims to 

examine how customer requirements which are the leading targets of companies are 

achieved by using certain quality criteria (specifications). Surveys show that for the 

most of the businesses this is the basic objective, from which they will gain the 

expected profits. Initially we make an attempt to understand introductory concepts, 

especially the concept of quality. We also describe the stages of quality progress and 

the reading of some of the the most important scientists of the quality fields. More and 

more businesses want to certify the quality of their services so that they will be able to 

attract more clients, who seek satisfaction through services on time, everywhere, in the 

"right" price and with specific standards. This last point the point of standards-

requirements that each customer sets, makes the work of the businesses more complex 

than in the cases of mass production applied in the past and so the challenges and 

competition between them become bigger and bigger. For these specifications and 

standards that are being used by companies, there is an interesting analysis below. The 

documentation of all the above can be easily and simply be understandable using the 

data from the survey took place. 

 

Keywords << Quality, specifications, standards, logistics, ISO>> 
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Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η 

παρούσα Διπλωματική Εργασία με θέμα “Η διαχείριση της ποιότητας στις εταιρείες 

logistics που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα”. Σκοπός της εργασίας είναι η 

παρουσίαση και κατανόηση των ορισμών της Ποιότητας, των μεταβατικών σταδίων 

από την επιθεώρηση μέχρι τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), μιας νέας 

φιλοσοφίας διοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς και του ρόλου της Διαχείρισης 

Ποιότητας στο χώρο των Logistics.  

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί η 

έννοια της Ποιότητας, μέσα από την εξέλιξή της ανά τα έτη, όπως αποδίδεται σε 

διάφορες επιστημονικές πηγές. Ακολουθεί η παρουσίαση των πιο σπουδαίων 

θεωρητικών της ποιότητας καθώς και των βασικότερων βραβείων που έχουν 

καθιερωθεί για επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

κάποιες έχουν καταφέρει να φτάσουν στο επίπεδο της επιχειρηματικής αριστείας. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, 

μέσα από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, τα γνωστά σε όλους ISO, ενώ γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης όλων των παραπάνω με την εφαρμογή τους στο χώρο των 

επιχειρήσεων Logistics. Έπειτα, στο πέμπτο μέρος, παρουσιάζεται η σχέση της 

Πληροφορικής Τεχνολογίας με την ποιότητα. 

Στο τελευταίο μέρος εξετάζεται η ελληνική πραγματικότητα με σκοπό να 

ερμηνευτεί η σχέση των ελληνικών επιχειρήσεων και η αντίληψή τους για την 

εφαρμογή της Ποιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία της πρωτογενούς 

έρευνας που διενεργήθηκε κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας, με τη 

χρήση του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο παράρτημα. 

Τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζουν με περιεκτικό τρόπο την εξέλιξη της 

ποιότητας από την αρχή της εφαρμογής της από τις ιαπωνικές και αμερικάνικες 

επιχειρήσεις μέχρι και τις μέρες μας, όπου η χρήση των προγραμμάτων ποιότητας 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και τα πρότυπα ποιότητας (standards) εφαρμόζονται 

σχεδόν σε κάθε παραγωγική (κυρίως) δραστηριότητα. 

  



10 
 

Κεφάλαιο 1
ο
: Η έννοια και η σημασία της Ποιότητας 

 
 
 

Στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών 

δυσκολιών, όπως η μεγάλη οικονομική ύφεση που βιώνουμε στις μέρες μας, αλλά και 

στην εποχή όπου ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο έντονος όσο τα τελευταία χρόνια, 

σπουδαίο ρόλο για την απόφαση αγοράς ενός αγαθού η μιας υπηρεσίας έπαιζε η τιμή. 

Σήμερα ωστόσο, που η προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση και ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων είναι τεράστιος και συνεχώς διογκούμενος, η συμπεριφορά 

των καταναλωτών φαίνεται να επηρεάζεται από διαφορετικά από την τιμή 

χαρακτηριστικά. Η αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών αποδεικνύει το αρχαίο 

ρητό «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», δηλαδή κανείς δεν είναι διατεθειμένος 

να κάνει την ίδια λάθος επιλογή για δεύτερη φορά (Τσιότρας, 2002). Για το λόγο αυτό 

οι καταναλωτές αναζητούν την ικανοποίησή τους μέσα από προϊόντα που πληρούν τις 

προδιαγραφές που ο καθένας έχει θέσει στο μυαλό του και ο ρόλος της τιμής φαίνεται 

να φθίνει αν και είναι ακόμη πολύ σημαντικός. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την αύξηση των πωλήσεών τους και τη 

διατήρηση των πελατών τους ακολουθούν συγκεκριμένα προγράμματα σχετικά με την 

ποιότητα, εκμεταλλευόμενοι στοιχεία πολλών ερευνών που καθημερινά αποδεικνύουν 

το σπουδαίο ρόλο της Ποιότητας στην αγορά. 

Στην προσπάθεια να δοθεί ένας ορισμός για την ποιότητα από τους πολλούς που 

κατά καιρούς έχουν συζητηθεί, το βασικό βρίσκεται στην κατανόηση ότι η εστίαση 

των επιχειρήσεων είναι και θα παραμείνει ο πελάτης. Χωρίς την ικανοποίηση των 

πελατών οι επιχειρήσεις δε μπορούν να έχουν πωλήσεις που θα τις οδηγήσουν σε 

κέρδη και κινδυνεύει ακόμη και η συνέχιση της λειτουργίας τους. 

Για να καταφέρει μια επιχείρηση να ικανοποιήσει πλήρως τον κάθε πελάτη της 

ξεχωριστά πρέπει να είναι σε θέση να παράγει διαφοροποιημένα προϊόντα ή προϊόντα 

που να καλύπτουν τις συνεχώς αυξημένες απαιτήσεις του κάθε μεμονωμένου πελάτη. 

Σύμφωνα με ερευνητές των προηγούμενων δεκαετιών ωστόσο, η διαφοροποίηση στην 

παραγωγή είναι στοιχείο που λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας (Evans, 1989). 

Επίσης, μπορεί να είναι υπεύθυνη για την αύξηση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα 

προϊόντος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγή ήταν μαζική κατά τις 
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προηγούμενες δεκαετίες όπου οι επιχειρήσεις μέσω οικονομιών κλίμακας που 

προσπαθούσαν να πετύχουν είχαν ως κύριο στόχο τη μείωση του κόστους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας, η 

διαφοροποίηση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. «Η παραμετροποίηση είναι μερικές φορές 

η βασική αιτία κακής ποιότητας» (Evans, 1989). Στη νέα φιλοσοφία διοίκησης των 

επιχειρήσεων ωστόσο, τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, οι παραγωγοί ενδιαφέρονται 

να έχουν και διαφοροποιημένα προϊόντα και μειωμένο ανά μονάδα προϊόντος κόστος 

παραγωγής.  

Πριν προχωρήσουμε σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ανάλυσης των 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται για άμεση και πλήρη ικανοποίηση των πελατών σε 

συνδυασμό με το μειωμένο κόστος για τις επιχειρήσεις, καλό θα ήταν να αναφέρουμε 

τους κυριότερους ορισμούς της ποιότητας, καθώς και κάποια ιστορικά στοιχεία για την 

ποιότητα. 

 

 

Ορισμοί για την Ποιότητα 

 

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την ποιότητα υπήρξε μεγαλύτερο στην 

Ιαπωνία και αργότερα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Σπουδαίο ρόλο έπαιξαν οι 

θεωρητικοί της ποιότητας για τους οποίους θα γίνει αναφορά στη συνέχεια του 

κεφαλαίου. Κάποιοι από τους κυριότερους ορισμούς για την ποιότητα που κατά 

καιρούς δόθηκαν είναι οι ακόλουθοι. 

Σύμφωνα με τον Crosby (1979) η ποιότητα ορίζεται ως «συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις». Οι Juran και Gryna (1988) ορίζουν την ποιότητα ως «καταλληλότητα για 

χρήση». Ο Tuchman (1980) αναφέρεται στην ποιότητα με τον όρο «εγγενής αριστεία». 

Επίσης, αναφέρει πως «Η ποιότητα είναι η πραγματοποίηση ή η προσέγγιση του 

υψηλότερου προτύπου». Ορίζει την τελειότητα ως «το διαχωρισμό της καλής από την 

κακή ποιότητα». 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στόχος των επιχειρήσεων είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών κάθε μεμονωμένου πελάτη. Αυτό διότι θεωρείται ότι οι καταναλωτές έχουν 

διαφορετικές επιθυμίες και ανάγκες και τα προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

τους είναι αυτά που θεωρούνται από αυτούς ότι κατέχουν την υψηλότερη ποιότητα 

(Edwards, 1968). Διάφοροι χαρακτηριστικοί ορισμοί που συσχετίζουν την ποιότητα με 
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την προσέγγιση αυτή είναι οι ακόλουθοι. «Η ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου καταναλωτή», 

(Gilmore, 1974).  «Στην τελική ανάλυση της αγοράς, η ποιότητα ενός προϊόντος 

εξαρτάται από το πόσο καλά ταιριάζει με τις προτιμήσεις των καταναλωτών», (Kuehn 

and Day, 1962). «Η ποιότητα συνίσταται στο βαθμό στον οποίο το υπόδειγμα (προϊόν 

- μάρκα - μοντέλο - πωλητής) διαθέτει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που είναι 

επιθυμητά από τον κάθε πελάτη», (Maynes, 1976). 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς, η ποιότητα είναι ένα θέμα κατά 

βάση υποκειμενικό. Η υποκειμενική προσέγγιση της ποιότητας ήταν υπεύθυνη για τη 

δημιουργία νέων εννοιών στη βιβλιογραφία όχι μόνο της ποιότητας αλλά και του 

μάρκετινγκ. Το πιο γνωστό παράδειγμα αποτελεί η έννοια των ιδανικών σημείων, τα 

οποία ορίζονται ως «ακριβείς συνδυασμοί χαρακτηριστικών του προϊόντος οι οποίοι 

προσφέρουν την μεγαλύτερη ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πελάτη» (Johnson, 1971). 

Τα αντικειμενικά κριτήρια μέτρησης της ποιότητας που έκαναν την εμφάνισή τους 

αρκετά χρόνια αργότερα, είναι απλά η επισφράγιση της άποψης πως η ποιότητα 

μπορεί να αξιολογηθεί και είναι μετρήσιμη παρά τον υποκειμενικό της χαρακτήρα.  

Στην προσπάθειά τους να πείσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων, οι θεωρητικοί 

της ποιότητας, κλήθηκαν να αποδείξουν πως το κόστος της ποιότητας είναι μηδενικό 

και ότι η ποιότητα αποτελεί καθαρό κέρδος για την επιχείρηση. Ύστερα από 

στατιστικές μελέτες ετών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η παραδοχή αυτή 

αποτελούσε όντως μια πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι, «βελτιώσεις 

στην ποιότητα οδηγούν σε χαμηλότερα κόστη διότι η πρόληψη των ελαττωματικών 

είναι λιγότερο δαπανηρή από την επιδιόρθωση τους (Campanella and Corcoran, 1983). 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, «ένα ποιοτικό προϊόν είναι αυτό που παρέχει απόδοση 

σε μία αποδεκτή τιμή ή συμμόρφωση σε ένα αποδεκτό κόστος» (Broh, 1982). 

Ένας ακόμη στόχος ήταν να πειστούν οι επιχειρήσεις πως πέρα από οικονομικά 

οφέλη, η ποιότητα θα τους προσέδιδε και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

αγορά. Σύμφωνα με τον Ho (1995) «Η ικανότητα να οριστούν επακριβώς οι ανάγκες 

αυτές των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της απόδοσης, της 

τιμής, της ασφάλειας, της μεταφοράς κ.τ.λ., θα τοποθετήσει την παραγωγική 

επιχείρηση μπροστά από τους ανταγωνιστές της στην αγορά».  

Όπως αναφέρθηκε, η ποιότητα αποτελεί μια έννοια σε μεγάλο βαθμό 

υποκειμενική. Οι οπαδοί αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι «η ποιότητα δεν μπορεί 

να οριστεί επακριβώς διότι μπορεί να αναγνωριστεί μόνο μέσω της εμπειρίας» 
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(Garvin, 1984). Επίσης, «η ποιότητα δεν είναι ούτε πνεύμα, ούτε ύλη, αλλά μία τρίτη 

οντότητα εξαρτώμενη και από τα δύο», «αν και η ποιότητα δεν μπορεί να οριστεί ο 

καθένας ξέρει περί τίνος πρόκειται» (Pirsig, 1974). 

Συνοψίζοντας, οι πιο χαρακτηριστικοί ορισμοί της Ποιότητας όπως δίνονται στο 

βιβλίο Βελτίωση Ποιότητας (Τσιότρας, 2002) είναι αυτοί που ακολουθούν αμέσως 

παρακάτω. Έτσι ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούμε να ονομάσουμε: 

 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 δεδομένες 

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. 

 Ποιότητα επίσης είναι ο πιο σύγχρονος, ενδεδειγμένος, ευέλικτος και 

αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης. 

 Καταλληλότητα για χρήση.  

 Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες και 

απαιτήσεις του πελάτη. 

 Το να κάνεις κάτι σωστά από την πρώτη φορά και κάθε φορά. 

 Το να πληρώνεις γι’ αυτό που πραγματικά παίρνεις. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (International Organization of 

Standardization) ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 

οντότητας που έχει την ικανότητα να ικανοποιεί καθορισμένες ή συνεπαγόμενες 

ανάγκες (ISO 8402). 

Αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με λίγα λόγια όσα περιγράφουν οι 

παραπάνω ορισμοί, μπορούμε να πούμε πιο απλά πως ποιότητα είναι η πιστή 

εφαρμογή των προδιαγραφών είτε αυτές καθορίζονται από τον πελάτη είτε από το 

σχέδιο παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μέσα από την τήρηση των 

προδιαγραφών αυτών το προϊόν θα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί, θα μπορεί να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη επαρκώς και θα προσφέρεται στη σωστή τιμή 

(μείωση κόστους επανεπεξεργασίας, ελαττωματικών, κ.ά.) αντικατοπτρίζοντας την 
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αξία αυτών που προσφέρει. Έχοντας στο μυαλό μας όλα όσα αναφέρονται στους 

ορισμούς μπορούμε να αποφανθούμε πως η Ποιότητα είναι καθαρό κέρδος. 

Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης σκιαγραφεί μια σειρά 

από ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων 

των πελατών να γίνει με τον ορθολογικότερο τρόπο (Βούζας Φ., 2002). 

Σημαντικότερα χαρακτηριστικά είναι η καταλληλότητα για χρήση και η τιμή πώλησης 

του αγαθού. Τα παραπάνω δημιουργούν ειδικότερες απαιτήσεις όσων αφορά στις 

προδιαγραφές που σχετίζονται με:  

 Τις διαστάσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά,  

 τη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του προϊόντος, 

 τις απαιτήσεις για ασφάλεια, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή καθώς και  

 άλλες επιδράσεις όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικές, κόστους 

εξυπηρέτησης μετά την πώληση κ.ά. 

  



15 
 

Η Σημασία της Ποιότητας 

  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, με την 

εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, 

μια εταιρία εκτός από καθαρό κέρδος αποκτά και ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Βελτιώνει τη φήμη της, δημιουργώντας ένα ισχυρό όνομα στην αγορά, 

το οποίο τη βοηθά να προωθεί με μικρότερο κόστος και περισσότερη αξιοπιστία 

υπάρχοντα ή ακόμη και νέα προϊόντα της, ενώ η καλή φήμη αποτελεί ένα είδος 

διαφήμισης που εκτός όλων των άλλων δεν κοστίζει. 

Επιπλέον, με τη βελτίωση της ποιότητας το μερίδιο αγοράς αυξάνεται, ενώ και 

το κόστος παραγωγής μειώνεται, αφού δεν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο και βελτίωση 

ελαττωματικών προϊόντων, επανακατεργασιών των ελαττωματικών και παροχής 

ανταλλακτικών προϊόντων εντός εγγυήσεων που πιθανότατα το τμήμα του μάρκετινγκ 

έχει αποφασίσει. Ακόμα, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι 

παραπάνω για την απόκτηση ενός ποιοτικού προϊόντος, γεγονός που επιτρέπει 

υψηλότερες τιμές πώλησης. 

Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση σχέση με την επικέρδεια της επιχείρησης και αν 

συνδυαστούν με τον 8
ο
 ορισμό που δόθηκε στη σελίδα 13 για την έννοια της 

Ποιότητας «κάνε κάτι σωστά από την πρώτη φορά και κάθε φορά», κατανοούμε πως 

τα περιθώρια κέρδους αυξάνονται.  

Στα σχήματα που ακολουθούν γίνεται συνοπτική παρουσίαση των οφελών που 

αποκομίζει ένας οργανισμός από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και 

συνοψίζονται όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω.  
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Σχήμα 1: Κέρδη που προέρχονται από την αγορά 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Κέρδη που προέρχονται από τη μείωση του κόστους 

Χαρακτηριστικά της Ποιότητας 

 

Βελτιωμένη Αξιοπιστία 
ή συμμόρφωση 

Αυξημένη 
Παραγωγικότητα 

Μικρότερα Κόστη 
Κατασκευής 

Μικρότερο Κόστος 
Επανακατεργασιών 
και ελαττωματικών 

Μικρότερες Δαπάνες 
για Εγγυήσεις και 

Αποζημιώσεις 

Μικρότερα Κόστη 
Επισκευής 

Αυξημένα Κέρδη 
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Διαστάσεις της Ποιότητας 

 

Η φιλοσοφία των σύγχρονων επιχειρήσεων, ειδικά αυτών που ενδιαφέρονται για 

την Ποιότητα είναι κατά βάση πελατοκεντρική. Ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει 

τις προδιαγραφές και απαιτεί την υπακοή των επιχειρήσεων σε αυτές. Οι Ιαπωνικές 

επιχειρήσεις ήταν αυτές που ανακάλυψαν ότι ο παλιός ορισμός της ποιότητας, «ο 

βαθμός συμμόρφωσης σε ένα πρότυπο», είναι πολύ περιορισμένος και έτσι άρχισαν να 

χρησιμοποιούν ένα νέο ορισμό της ποιότητας σε όρους «ικανοποίησης του χρήστη» 

(Wayne, 1983). Το πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των logistics δίνει την ευκαιρία 

στους ανταγωνιστές να βελτιωθούν στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν πλήρως 

τον πελάτη μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων Ποιότητας, με την υιοθέτηση 

πρακτικών που έχουν ως στόχο να καλύψουν καθεμιά από τις διαστάσεις της όπως 

αυτές αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνουν οι καταναλωτές σε κάθε ένα από τα 

χαρακτηριστικά της Ποιότητας, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τα σχέδια τους για να 

καταφέρουν την πλήρη ικανοποίηση του πελατειακού τους κοινού. Για να βελτιώσουν 

ωστόσο ένα χαρακτηριστικό πρέπει να είναι σε θέση να το μετρήσουν. Έτσι υπάρχει 

μια κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την οποία γίνονται οι μετρήσεις των διαφόρων 

διαστάσεων. Γενικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

έχουν να κάνουν με τα εξής: 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: Τα χαρακτηριστικά αυτά 

χωρίζονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Και οι δυο αυτές κατηγορίες 

είναι μετρήσιμες και αντικειμενικές και αποτελούν ένα καλό μέτρο για την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

 Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές: Όπως έγινε αντιληπτό από τους ορισμούς 

της Ποιότητας, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της είναι η 

συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας με τις προδιαγραφές. Έχει να 

κάνει με το βαθμό στον οποίον επιτυγχάνεται η εκπλήρωση των 

προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί είτε από τις απαιτήσεις του πελάτη, είτε 

από τους ειδικούς παραγωγής με βάση τους κανόνες της ασφάλειας και 

υγιεινής είτε με τη συμμόρφωση αυτών που με απλά λόγια ονομάζουμε 

τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές εκτός από τον καθορισμό 

της Ποιότητας είναι άμεσα συσχετισμένες με το κόστος παραγωγής, για αυτό 
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και πρέπει να γίνεται προσεκτικά ο σχεδιασμός τους. Για την παρακολούθηση 

της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχουν διάφοροι δείκτες όπως 

για παράδειγμα ο δείκτης μέτρησης των ελαττωματικών, ο αριθμός των 

επανακατεργασιών, του χρόνου καθυστερήσεων της παραγωγικής 

διαδικασίας κ.ά. 

 Διάρκεια ζωής και επισκευασιμότητα: Αυτές οι διαστάσεις σχετίζονται με 

αυτό που καλούμε αξιοπιστία του προϊόντος και καθορίζουν το χρόνο για τον 

οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να παρουσιάζει 

προβλήματα στα λειτουργικά του χαρακτηριστικά. Η διάρκεια ζωής είναι ο 

χρόνος στον οποίο το προϊόν μπορεί να προσφέρει το σύνολο των 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που υπόσχεται ο κατασκευαστής χωρίς να 

υποστεί βλάβες. Φυσικά και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μετρήσιμα και 

αντικειμενικά. «Όταν υπάρχει δυνατότητα επισκευής, η διάρκεια ζωής είναι 

το χρονικό διάστημα μέχρι το οποίο η επισκευή θεωρείται προτιμότερη από 

την αντικατάσταση, ενώ όταν δεν υπάρχει είναι ο χρόνος μέχρι την 

αντικατάστασή του» (Τσιότρας 2002). 

 Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα: Τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουν σχέση και 

με τα προηγούμενα αναφέρονται στην πιθανότητα το προϊόν να υποστεί 

βλάβη ή να καταστραφεί κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι δυο 

βασικότεροι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση αυτών των 

διαστάσεων είναι α) ο μέσος χρόνος μέχρι το προϊόν να υποστεί την πρώτη 

βλάβη και β) ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών. 

 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Ο όρος aftersales γίνεται ολοένα και πιο 

γνωστός τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ανάγκη 

διατήρησης των πελατών τους και για το λόγο αυτό ενδιαφέρονται για την 

εξυπηρέτησή τους μετά την πώληση περισσότερο από όσο τις προηγούμενες 

δεκαετίες. Η μέτρηση του χαρακτηριστικού αυτού μπορεί να γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των καταστημάτων και σημείων 

εξυπηρέτησης ενός οργανισμού, τα σημεία επισκευαστών και πώλησης 

ανταλλακτικών, το χρόνο ανταπόκρισης στα παράπονα των πελατών, το 

κόστος, την ευελιξία και ταχύτητα στην αποκατάσταση των βλαβών, καθώς 

και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού, 

την ευγένεια ή άλλα στοιχεία «καλής» συμπεριφοράς των πωλητών. 
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Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά της 

Ποιότητας που όμως είναι υποκειμενικά και σχετίζονται με την αισθητική και 

εμφάνιση του προϊόντος όπως και άλλα που σχετίζονται με την υποκειμενική 

αντίληψη της ποιότητας που οφείλεται σε ανεπαρκή πληροφόρηση, σε παραπλανητικά 

διαφημιστικά σχόλια κατασκευαστών προϊόντων μειωμένης ποιότητας, κ.ά. 

 

 

Ιστορική Ανασκόπηση 

 

Πριν προχωρήσουμε με την παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών 

(gurus) της ποιότητας καλό θα ήταν να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν για να 

δούμε πως οι προσπάθειες για έλεγχο της ποιότητας από την περίοδο της 

Βιομηχανικής Επανάστασης οδήγησαν τις σύγχρονες επιχειρήσεις να λαμβάνουν 

βραβεία ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας. 

Αρχικά λοιπόν η παραγωγή του συνόλου σχεδόν των προϊόντων στηριζόταν σε 

ανεξάρτητες ομάδες τεχνιτών οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι τόσο για την παραγωγή όσο 

και για τη στοιχειώδη τότε μορφή ποιοτικού ελέγχου. Αργότερα, με την ανατολή του 

20
ου

 αιώνα άρχισε να εμφανίζεται η ομαδοποίηση των εργατών που εκτελούσαν 

παρόμοιες εργασίες και η επίβλεψη αυτών των ομάδων τεχνιτών ανατέθηκε σε 

εργοδηγούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ποιότητα της παραγωγής. 

Η Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών 

μονάδων, με πολλές ομάδες παραγωγής, τις οποίες επέβλεπαν οι επιθεωρητές 

παραγωγής οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ποιότητα και λογοδοτούσαν στους 

αντίστοιχους εργοδηγούς. 

Έπειτα, με την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής 

και νέων πιο σύγχρονων υλικών δεν ήταν πλέον δυνατόν να παρακολουθείται η 

ποιότητα από τους εργοδηγούς και έτσι ο έλεγχος της Ποιότητας ανατέθηκε σε πλήρως 

απασχολούμενους Εργοδηγούς Επιθεώρησης. Με τον τρόπο αυτό καθιερώθηκε η 

πρωταρχική μορφή ποιοτικού ελέγχου της ποιότητας, η Επιθεώρηση που βασιζόταν 

στο δόγμα «Αποδοχή-Απόρριψη». Επρόκειτο δηλαδή για μια απλή σύγκριση των 

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις δεδομένες πρωτογενείς μορφές 

προδιαγραφών. 
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Με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που ακολούθησε, η βιομηχανική παραγωγή όπλων 

και πολεμικού υλικού εκτινάσσεται στα ύψη και κάνει φανερό το πόσο δύσκολο είναι 

να ελεγχθεί η ποιότητα στη μαζική παραγωγή από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Για το λόγο αυτό, μετά από έρευνες και σημαντικές μελέτες επιστημόνων εμφανίζεται 

στη δεκαετία του 1950 ο Έλεγχος Ποιότητας. Με τη χρήση μεθόδων και τεχνικών από 

τη στατιστική επιστήμη γίνεται για πρώτη φορά έλεγχος στο κόστος παραγωγής και 

συσχετισμός του κόστους με την ποιότητα.  

Θα λέγαμε πως ο Έλεγχος Ποιότητας είναι «επιχειρησιακές τεχνικές και 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

ποιότητας» (http://ierapetra.files.wordpress.com/2008/04/1introduction.pdf). Με άλλα 

λόγια με τον Έλεγχο Ποιότητας γίνεται επιθεώρηση του προϊόντος μετά την παραγωγή 

και οι διορθώσεις λαμβάνουν χώρα αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο 

ή προδιαγραφή (Walton, 1986). 

Ο Έλεγχος Ποιότητας εντοπίζει τα ελαττώματα μετά την κατασκευή, δηλαδή 

αφού το κόστος παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί και η διαπιστωμένη αστοχία 

είναι δύσκολο να διορθωθεί και φυσικά απαιτεί επιπλέον κόστος. Οι απαιτήσεις των 

πελατών από την άλλη αυξάνονται συνεχώς και ο πελάτης επιθυμεί όταν παραλάβει το 

προϊόν που επιθυμεί να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχει συμφωνήσει με 

τον πωλητή. Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν άλλες 

τεχνικές, όπως για παράδειγμα η Διασφάλιση Ποιότητας. 

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο «σύνολο των προγραμματισθέντων ή 

συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν 

ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές.» (Ζαβλανός Μ., 2000). 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας εφαρμόστηκαν αρχικά από τον αμερικανικό 

στρατό και αργότερα στο διαστημικό τομέα. Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης (I.S.O. – International Standardization Organization) εξέδωσε 

συγκεκριμένα πρότυπα που σχετίζονται με τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Τα πρότυπα 

αυτά θα αναλυθούν στις επόμενες σελίδες. Συγκεκριμένα θα μας απασχολήσουν το 

πρότυπο της σειράς 9000 και το 28000:2007 που εφαρμόζεται από εταιρίες logistics. 

Τελειώνοντας την ιστορική αναδρομή φτάνουμε στη σύγχρονη φιλοσοφία 

Διοίκησης εταιριών που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας που δεν είναι άλλη από τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Η ΔΟΠ αποτελεί το πιο σύγχρονο, ευέλικτο, 

αποτελεσματικό και εύκολα ελεγχόμενο σύστημα ποιότητας. Απαιτεί τη συμμετοχή 

όλου του προσωπικού μια επιχείρησης και προϋποθέτει τον έλεγχο τόσο του 
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εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (προσωπικό, 

πελάτες, προμηθευτές, κ.ά.) με μοναδικό στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων που θα οδηγήσουν στην πλήρη 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Τα παραπάνω συνδυάζονται με το μικρότερο 

δυνατό κόστος που προκύπτει από την πλήρη αξιοποίηση των πόρων σε όλα τα 

επίπεδα της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Ιστορική εξέλιξη Συστημάτων Ποιότητας 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Οι θεωρητικοί της ποιότητας 

 

Για όσα έχουν επιτευχθεί από τις αρχές ήδη του προηγούμενου αιώνα στον 

τομέα της ποιότητας υπεύθυνοι είναι κάποιοι σπουδαίοι θεωρητικοί που με την έρευνα 

και τον τρόπο σκέψης τους δημιούργησαν τη νέα εποχή για τις επιχειρήσεις, αυτή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Το ενδιαφέρον τους κατά κύριο λόγο στράφηκε 

στη βιομηχανική παραγωγή όπου με τις ιδέες τους οδήγησαν σε εντυπωσιακή 

ανάπτυξη με την εφαρμογή των προγραμμάτων τους για βελτίωση της ποιότητας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας 

καθενός από τους “gurus” της ποιότητας, όπως περιγράφονται σε διάφορες πηγές στη 

διεθνή βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο. Πρώτη είναι η παρουσίαση του 

σημαντικότερου ίσως ανθρώπου στο χώρο της ποιότητας, του καθηγητή Edwards 

Deming. 

 

 

 

Dr. Edwards W. Deming (1900-1993)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο πατέρας της ΔΟΠ, ο καθηγητής E. Deming 

γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1900 και πέθανε το 1993 

έχοντας επιδείξει σε όλη του τη ζωή πολύτιμο έργο και 

σημαντικές θεωρητικές αλλά και πρακτικές 

προσεγγίσεις σε θέματα ποιότητας. Το επιστημονικό 

του υπόβαθρο αποτελείται από γνώσεις Ψυχολογίας και 

Στατιστικής, ενώ δίδασκε ως καθηγητής στο 

πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.  

Η προσφορά του Deming εκτιμήθηκε από τη διεθνή κοινότητα αλλά κυρίως από 

τους Ιάπωνες, οι οποίοι θέσπισαν από το 1950 βραβείο με το όνομά του, το οποίο κάθε 

χρόνο απονέμεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που έχουν πετύχει αποτελεσματική 

βελτίωση της ποιότητας στις διεργασίες που επιτελούν για την παραγωγή των 

προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Για το βραβείο Deming θα γίνει εκτενέστερη αναφορά 

παρακάτω. 
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Οι 14 αρχές του Deming 

 

Μεταξύ άλλων ο Deming είναι γνωστός για τις 14 αρχές (Deming’s 14 points) 

που αποτελούν τη βάση για τη μετάβαση από το παραδοσιακό σύστημα διοίκησης στο 

νέο σύστημα, της ΔΟΠ. Οι 14 αρχές παρουσιάζονται παρακάτω (Article by Phil 

Cohen):  

1. Συνεχής και συνεπής προσπάθεια για τη βελτίωση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. 

2. Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση. 

3. Ανεξαρτητοποίηση του έτοιμου προϊόντος από την απλή επιθεώρηση. Η 

ποιότητα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην παραγωγή. 

4. Μείωση του αριθμού των προμηθευτών. Αγορές με βάση τη στατιστική 

απόδειξη και όχι την τιμή. 

5. Συνεχής έρευνα όσον αφορά τα προβλήματα του συστήματος παραγωγής 

και μελέτη των τρόπων και μεθόδων εξάλειψής τους. 

6. Εισαγωγή και εγκαθίδρυση νέων μεθόδων εκπαίδευσης με βάση τις αρχές 

της στατιστικής. 

7. Αποτελεσματική ηγεσία και παροχή στους εργαζομένους όλων των 

απαραίτητων τεχνικών και εργαλείων για την όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

8. Ελαχιστοποίηση του φόβου και ενθάρρυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας. 

9. Κατάργηση των διατμηματικών στεγανών και ενθάρρυνση της λύσης όλων 

των παρουσιαζόμενων προβλημάτων μέσω της ομαδικής εργασίας. 

10. Ελαχιστοποίηση της χρήσης των αριθμητικών στόχων, των σλόγκανς και 

των διάφορων πόστερς για την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

11. Χρήση στατιστικών μεθόδων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και 

της παραγωγικότητας και ελαχιστοποίηση όλων των προτύπων που 

χρησιμοποιούν αριθμητικές ποσότητες. 

12. Κατάργηση των συστημάτων που αφαιρούν από τους εργαζομένους την 

υπερηφάνεια για την εργασία τους και τη μετατρέπουν σε υποχρέωση. 

13. Εισαγωγή και εγκαθίδρυση συνεχών και σύγχρονων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης του προσωπικού έτσι ώστε να ενημερώνεται συνεχώς για τις 

νέες εξελίξεις πάνω στην εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων του. 
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14. Συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών και υπαλλήλων στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. 

Σύμφωνα με τον Deming επιβάλλεται η αποσαφήνιση και πλήρης παρουσίαση 

στους εργαζομένους των λόγων για τους οποίους η αλλαγή στη φιλοσοφία και τον 

τρόπο λειτουργίας του οργανισμού είναι απαραίτητη (Hansen and Wernerfelt, 1989).  

 

 

Κύκλος του Deming (PDCA)  

 

Ένας ακόμη από τους λόγους για τους οποίους είναι 

γνωστός ο Deming είναι ο κύκλος ελέγχου (Ishikawa, 1985). 

Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει τέσσερα βήματα-φάσεις. Τα 

βήματα αυτά είναι ο Σχεδιασμός (Plan), η συλλογή στοιχείων 

(Do), η ανάλυση και ο έλεγχος (Check) των στοιχείων που 

αφορούν στην αλλαγή και οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

φάση και τέλος, η Υλοποίηση και αξιολόγηση των πρακτικών αλλαγών που αφορούν 

στη λειτουργία της επιχείρησης (Act).  

Ο καθηγητής Kaoru Ishikawa για τον οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια 

επέκτεινε τα 4 βήματα του κύκλου του Deming σε 6, χωρίς να διεκδικεί όπως ο ίδιος 

χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του “General Principles of the QC Circle” (1970) την 

πατρότητα του κύκλου από τον Deming, παρά μόνο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας 

εφαρμογής και υιοθέτησής του. 

 

 

Dr. Kaoru Ishikawa (1915-1989)  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Τόκυο, Kaoru 

Ishikawa, γεννήθηκε το 1915 στην Ιαπωνία και είναι ο πρώτος που 

ασχολήθηκε με τον τρόπο εφαρμογής και προώθησης των κύκλων 

ποιότητας που πρότεινε ο Deming.  

Πεποίθηση του Ishikawa ήταν πως όλοι οι εμπλεκόμενοι σε 

μια επιχείρηση έπρεπε να καταλάβουν τη σημασία της ποιότητας 

και να εκτιμήσουν πόσο σημαντικά αποτελέσματα μπορεί να 

επιφέρει.  
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Για την επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων σε συνδυασμό με τα 

διαγράμματα Pareto πρότεινε τα διαγράμματα “αιτίου - αποτελέσματος” ή 

“διαγράμματα ψαροκόκαλου”, ενώ παράλληλα έκανε χρήση διαγραμμάτων ελέγχου 

και διασποράς και φύλλων ελέγχου. «To πρώτο διάγραμμα Ishikawa αναπτύχθηκε 

το 1943 στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο. Τα διαγράμματα Ishikawa χρησιμεύουν 

σαν συστηματικά εργαλεία, για εντοπισμό, ταξινόμηση και τεκμηρίωση των 

αιτίων που προκαλούν ένα πρόβλημα, αλλά και προσδιορισμό των σχέσεων 

μεταξύ των αιτίων αυτών.»  

Η εξέλιξη των κύκλων του Deming από τις τέσσερις φάσεις στις έξι, όπως 

εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Institute for Manufacturing - (IfM) αποτελούνταν 

από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Καθορισμός στόχων και σκοπών. 

2. Προσδιορισμός των μεθόδων επίτευξης των στόχων. 

3. Εμπλοκή στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

4. Εκτέλεση του έργου. 

5. Έλεγχος των επιπτώσεων της εφαρμογής. 

6. Λήψη κατάλληλων μέτρων. 

Διαγραμματικά τα παραπάνω βήματα εμφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα που 

προέρχεται από την ίδια πηγή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 

Πηγή: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/process/pdca.html 
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Philip B. Crosby (1926-2001)  

 

Γεννήθηκε το 1926 και επί 40 και πλέον χρόνια 

εργαζόταν ως σύμβουλος μάνατζμεντ σε διάφορους 

οργανισμούς και ως αντιπρόεδρος και διευθυντής 

ποιότητας στην εταιρεία ITT. Έχει γράψει 14 βιβλία και 

είναι γνωστός για τη θεωρία των “μηδέν λαθών” – (zero 

defects). Είναι ο πρώτος που εισήγαγε τη θεωρία του 

“κάνε κάτι σωστά από την πρώτη φορά” που έχουμε 

αναφέρει στους ορισμούς της ποιότητας και φυσικά ο 

πατέρας της θεωρίας των μηδενικών λαθών στην 

παραγωγή. Στο άρθρο του με τίτλο: “ Quality Management: The real Thing”, καθώς 

και στο βιβλίο του “Quality without tears”(1984) παρουσιάζει τις τέσσερις απόλυτες 

θέσεις του στις οποίες η διεθνής βιβλιογραφία κάνει συχνή αναφορά και είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Η ποιότητα είναι συμμόρφωση με τις προδιαγραφές (δεν είναι κατ’ ανάγκη 

ποιοτικό κάτι που είναι «καλό», «κομψό», κλπ). 

2. Η ποιότητα επιτυγχάνεται με πρόληψη και όχι με διαπίστωση της αστοχίας. 

3. Επιθυμητός στόχος είναι τα «μηδέν λάθη» όχι «περίπου μηδέν». 

4. Η ποιότητα δεν μετριέται με δείκτες, αλλά με το κόστος της μη ποιότητας. 

 

 

Dr. Joseph M. Juran (1904-2008)  

 

Γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1904 και εργάστηκε στην 

Αμερική μέχρι το τέλος της ζωής του. Όπως και στην 

περίπτωση του Deming άργησε να γίνει γνωστός στην 

Αμερική και να αξιοποιηθούν οι γνώσεις του στις ΗΠΑ. Το 

1966 επισκέφθηκε την Ιαπωνία όπου και έμαθε για τους 

κύκλους ποιότητας, γνώση που αργότερα μετέδωσε στη 

Δύση. 

Υποστήριξε πως η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία και 
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πάντα σχεδιάζεται. Για το λόγο αυτό πρότεινε ένα πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας 

που αποτελείται από μια σειρά οκτώ βημάτων (Τσιότρας, 2002). 

Η τριλογία της ποιότητας του Juran αποτελείται από τα βήματα του 

Σχεδιασμού, Ελέγχου και Βελτίωσης ποιότητας και η πεποίθησή του πως η ποιότητα 

δεν είναι τυχαία αλλά πάντα σχεδιάζεται στηρίζεται στην τριλογία αυτή. 

 

 

 

Όπως και οι άλλοι gurus της ποιότητας, ο Juran τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που 

πρέπει να διαδραματίσει η ανώτατη διοίκηση κάθε οργανισμού στο σχεδιασμό και τη 

βελτίωση της ποιότητας, ώστε τα προβλήματα να αναγνωρίζονται και να επιλύονται 

στην προσπάθεια της γενικότερης βελτίωσης λειτουργίας του οργανισμού. Αναλυτικά 

τα παραπάνω υπάρχουν στο βιβλίο του με τίτλο: «Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ποιότητας» 

(Quality Control Handbook, 1974). 

 

 

Armand V. Feigenbaum (1922- …. )   

 

Γνωστός για την έννοια του Ελέγχου της Ολικής 

Ποιότητας και ένθερμος υποστηρικτής ότι η ευθύνη για την 

ποιότητα πρέπει να δίνεται σε αυτούς που εκτελούν τις 

διάφορες εργασίες στα πλαίσια της λειτουργικής οργάνωσης 

της επιχείρησης. Υποστήριξε πως η ποιότητα είναι πολύ 

σημαντικότερη από το ρυθμό παραγωγής και πως είναι 

δικαίωμα αλλά παράλληλα και υποχρέωση του κάθε 

εργαζομένου να σταματήσει τη γραμμή παραγωγής 

οποτεδήποτε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την 

ποιότητα. 

Το 1983 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Έλεγχος Ολικής Ποιότητας», 

όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα παραπάνω, δηλαδή στην «ποιότητα από την πηγή» 

όπως ονόμασε το φαινόμενο αυτό, για να περιγράψει το μέγεθος της ευθύνης των 

Σχεδιασμός 
Ποιότητας 

Έλεγχος 
Ποιότητας 

Βελτίωση 
Ποιότητας 
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απλών εργατών, των εργαζομένων και των χειριστών, ακόμα και των υπαλλήλων της 

γραμματείας ενός οργανισμού, με σκοπό την πιστή εφαρμογή των καθηκόντων τους με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια η θεωρία του εμπλέκει όλα τα μέλη ενός 

οργανισμού σε κάθε διαδικασία, παραγωγική και μη. 

  

 

Dr. Genichi Taguchi (1924- …. )   

 

 Ο καθηγητής Dr. Genichi Taguchi είναι ένας ακόμη 

θεωρητικός με μεγάλη εργασιακή εμπειρία και σπουδαία 

συνεισφορά στο χώρο της ΔΟΠ. Έχει εργασθεί ως 

σύμβουλος για την ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων 

βελτιωμένου στατιστικού ελέγχου των παραγωγικών 

διαδικασιών σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Ford και η 

IBM, ενώ υπήρξε και διευθυντής της Ιαπωνικής Ακαδημίας 

Ποιότητας. 

Ο Taguchi θεωρεί την ποιότητα ως την πρόκληση των ελάχιστων απωλειών στο 

κοινωνικό σύνολο από τη στιγμή που κάποιο προϊόν διατίθεται στην αγορά. Ως 

απώλειες σε μια παραγωγική διαδικασία μπορούν να θεωρηθούν οι καθυστερήσεις της 

παραγωγής, τα λάθη, οι επιδιορθώσεις, οι επανακατεργασίες, οι επικαλύψεις 

καθηκόντων, η κακή επικοινωνία και κάθε μορφή χαμηλής αξιοπιστίας ή κακής 

απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και την απώλεια πελατών. 

Για τον Taguchi εξίσου σημαντικός με τον έλεγχο που εκτελείται στη διαδικασία 

της παραγωγής είναι ο έλεγχος που λαμβάνει χώρα εκτός γραμμής παραγωγής και 

αναλύεται σε τρεις επιμέρους φάσεις: 

1. Σχεδιασμός συστήματος 

2. Σχηματισμός παραμέτρων 

3. Προσδιορισμός ανοχών 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Taguchi σχετίζεται με τη βελτίωση του 

προϊόντος και των διαδικασιών πριν από την παραγωγή και όχι με την τελική 

επιθεώρηση του έτοιμου προϊόντος, ενώ οι τεχνικές του αποτελούν τεχνικές βελτίωσης 

της ποιότητας, οι οποίες χρησιμοποιούν μεθόδους στατιστικού σχεδιασμού 

πειραμάτων. 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Βραβεία Ποιότητας 

 

Πολύ σημαντική στο χώρο της ποιότητας των επιχειρήσεων είναι η συμβολή των 

βραβείων ποιότητας. Τα πιο γνωστά βραβεία σε Ιαπωνία, Η.Π.Α. και Ευρώπη 

αντίστοιχα είναι το βραβείο Deming, το Malcolm Baldridge και το Ευρωπαϊκό 

βραβείο ποιότητας. Με αυτά βραβεύονται άτομα, αλλά κυρίως επιχειρήσεις για τις 

αποτελεσματικές προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας. Εκτός 

από τα παραπάνω ευρέως διαδεδομένα βραβεία υπάρχουν και το βραβείο ποιότητας 

της Αυστραλίας και του Καναδά. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των βραβείων, τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους 

καθώς και οι προϋποθέσεις των επιχειρήσεων που αιτούνται τη βράβευση από το 

στάδιο της αυτοαξιολόγησής τους έως το επίπεδο της επιχειρηματικής αριστείας.  

 

 

 

Το ιαπωνικό βραβείο Deming 

 

Το βραβείο του Deming θεσμοθετήθηκε το 1951 από την Ένωση 

των Ιαπώνων Επιστημών και Μηχανικών (Japanese Union of 

Scientists  and Engineers - JUSE) ως ένδειξη αναγνώρισης και 

εκτίμησης όσων πέτυχε ο μεγάλος θεωρητικός Edwards  W. 

Deming στο στατιστικό ποιοτικό έλεγχο. 

Μέσα από την αξιολόγηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διασφάλισης 

ποιότητας που αφορούν στη σχεδίαση, παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη και άλλες 

ενέργειες που θα αναλυθούν παρακάτω, το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε 

άτομα ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αξιόλογη και αποτελεσματική προσπάθεια 

με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. (http://www.juse.or.jp/e/). 

Το βραβείο του Deming συναντάται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν: α) απονομή ατομικών βραβείων, β) απονομή σε μικρές επιχειρήσεις ή 

τμήματά τους ή παραρτήματα μικρών επιχειρήσεων και γ) απονομή βραβείων σε 

εργοστάσια – μεγάλες εταιρίες. 

 

http://www.juse.or.jp/e/
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α) Βραβείο Deming για την ατομική επίδοση: Απονέμεται σε άτομα τα οποία 

πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο έτος αξιόλογη θεωρητική έρευνα ή εφάρμοσαν 

στατιστικές τεχνικές ή διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των μεθόδων 

στατιστικού ελέγχου. Το βραβείο αυτό κατά το παρελθόν έλαβε μεταξύ άλλων και ο 

Ishikawa, ο οποίος όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω είναι γνωστός για τα διαγράμματα 

του «ψαροκόκαλου» ή «αιτίου - αποτελέσματος» για την ανάλυση των αιτιών που 

δημιουργούν ένα πρόβλημα. 

 

β) Βραβείο Deming για μικρές επιχειρήσεις ή παραρτήματα επιχειρήσεων: 

Απονέμεται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, οι οποίες 

επέδειξαν σημαντική βελτίωση της απόδοσής τους σε συνολικό επίπεδο μέσω της 

εφαρμογής του Ευρύ Ποιοτικού Ελέγχου του Οργανισμού - Wide Quality Control –

WQC (Jayant V. Saraph, P. George Benson, Roger G. Schroeder, 1989). 

Το βραβείο του Deming για μικρές επιχειρήσεις ή τμήματά τους είναι το μόνο 

βραβείο που απονέμεται σε επιχειρήσεις χωρών εκτός της Ιαπωνίας. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις ενός τμήματος μιας επιχείρησης για να υποβάλει αίτηση για το βραβείο 

είναι οι ακόλουθες: (http://www.saferpak.com/deming_prize_art1.htm#3) 

 Το τμήμα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται το ανθρώπινο 

δυναμικό, τα υλικά και τους οικονομικούς του πόρους στο βαθμό που είναι 

αυτόνομο να διοικεί τις εργασίες του, 

 Το τμήμα πρέπει να έχει την ευθύνη ή την εξουσιοδότηση για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

 Το τμήμα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη δημιουργία κέρδους και τέλος 

 Το τμήμα πρέπει να έχει την ευθύνη και την εξουσιοδότηση για τη μελλοντική 

ανάπτυξή του. 

 

γ)  Βραβείο Deming για εργοστάσια ή μεγάλες εταιρίες: Απονέμεται σε εργοστάσια 

ή μεγάλες εταιρίες οι οποίες επέδειξαν σημαντική βελτίωση της απόδοσής τους ως 

συνέπεια της εφαρμογής του Ευρύ Ποιοτικού Ελέγχου - Wide Quality Control. (Jayant 

V. Saraph, P. George Benson, Roger G. Schroeder, 1989) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι σημαντικότερες εξελίξεις που έχει 

υποστεί το βραβείο του Deming από το 1951 οπότε και καθιερώθηκε μέχρι και τις 

μέρες μας. (Porter and Tanner, 1998) 

http://www.saferpak.com/deming_prize_art1.htm#3
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Πίνακας 1: Εξελίξεις βραβείου Deming στο πέρασμα των ετών 

ΕΤΟΣ 

 

ΓΕΓΟΝΟΣ 

 

1951                     Απονομή των πρώτων βραβείων στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της 

Οσάκα στις 22 Σεπτεμβρίου 

1957                                    Δημιουργία του βραβείου Deming για μικρές επιχειρήσεις 

1965                                  Δημιουργία του βραβείου Deming για παρατήματα επιχειρήσεων 

1970        

                              

Δημιουργία του Ιαπωνικού μεταλλίου ποιοτικού ελέγχου για τις επιχειρήσεις που 

κέρδισαν το βραβείο Deming πέντε χρόνια πριν 

1972                              Δημιουργία του βραβείου Deming για τα εργοστάσια 

1974                                 Δημιουργία του βραβείου Deming για την ατομική επίδοση Το βραβείο Deming 

γίνεται διεθνές για χώρες εκτός της Ιαπωνίας 

1984                                Το βραβείο Deming γίνεται διεθνές για χώρες εκτός της Ιαπωνίας 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

του βραβείου Deming 

 

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να αξιολογηθεί και να 

επιτύχει τη βράβευση χωρίζονται σε 10 βασικές κατηγορίες ίδιας σημαντικότητας, ενώ 

κάθε κατηγορία χωρίζεται σε υποκατηγορίες ή «σημεία ελέγχου».  

Οι 10 βασικές κατηγορίες των κριτηρίων αξιολόγησης είναι οι εξής: 

1. Αντικειμενικοί στόχοι και πολιτικές της επιχείρησης 

2. Καθορισμός ευθυνών και δραστηριοτήτων της εταιρίας 

3. Συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

4. Ανάλυση 

5. Εφαρμογή προτύπων – τυποποίηση 

6. Ανάπτυξη και χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, επιμόρφωση και εκπαίδευση 

στον ποιοτικό έλεγχο 

7. Διασφάλιση της ποιότητας 

8. Αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών 

9. Αποτελέσματα 

10. Μελλοντικά σχέδια 

 Τα κριτήρια καθώς και τα σημεία ελέγχου για το βραβείο Deming, 

εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα 1 του παραρτήματος όπου περιγράφεται με 

σαφήνεια το περιεχόμενο καθενός από αυτά και γίνεται εύκολα κατανοητό πως η 

σημασία τους είναι ίδιου βάρους. (JUSE, 1994)  
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Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

 Για τη συμμετοχή και την αξιολόγηση των εκατοντάδων οργανισμών που 

κάνουν αίτηση για το συγκεκριμένο βραβείο κάθε χρόνο ακολουθείται μια 

συγκεκριμένη διαδικασία που αποτελείται από διάφορα βήματα. 

(http://www.juse.or.jp/e/education_training/112/15) Τα βήματα αυτά εμφανίζονται στο 

σχήμα 4. 

 

 

Σχήμα 5: Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης βραβείου Deming 

 

 

 Πρόκειται για μια σειρά ενεργειών που ακολουθούνται πάντοτε προκειμένου 

ένας οργανισμός να αιτηθεί και να επιτύχει τη βράβευσή του και ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η αναλυτική παρουσίαση καθενός από τα βήματα αυτά που υπάρχει στο 

παράρτημα. 

 

Βήμα 1
ο
: Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης 

Πριν ο οργανισμός αιτηθεί το βραβείο θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη 

γραμματεία του JUSE για να επιβεβαιώσει τις διαδικασίες που ακολουθεί και να 

ελεγχθεί πόσο κατάλληλος είναι να εφαρμόσει τα πρότυπα. 

 

Βήμα 2
ο
: Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας 

Η αίτηση υποψηφιότητας είναι μια απλή φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης των Ιαπώνων Επιστημών και Μηχανικών (JUSE), στην οποία 

ο οργανισμός καταγράφει το έτος αίτησης για το βραβείο, το όνομα του οργανισμού, 

τον υπεύθυνο επικοινωνίας και άλλα στοιχεία της επιχείρησης. (βλέπε παράρτημα) 

http://www.juse.or.jp/e/education_training/112/15
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Επίσης, αναφέρεται ο λόγος της υποψηφιότητας. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 

αιτήσεων, ο JUSE μπορεί να καθυστερήσει την υποψηφιότητα για το επόμενο έτος. 

 

Βήμα 3
ο
: Έκθεση πρακτικών ποιοτικού ελέγχου 

Σε αυτή τη φάση ο οργανισμός καταθέτει μια λεπτομερή περιγραφή των 

διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει και του τρόπου λειτουργίας του. Τα 

στοιχεία της έκθεσης που υποβάλεται θα ελεγχθούν για την ορθότητα και την 

εγκυρότητά τους κατά την επιτόπια εξέταση στους χώρους του οργανισμού σε επόμενο 

βήμα της διαδικασίας. 

 

Βήμα 4
ο
: Αξιολόγηση της έκθεσης 

Το βήμα αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο βήμα για την πορεία της διαδικασίας 

αξιολόγησης. Πραγματοποιείται αξιολόγηση της έκθεσης που ο οργανισμός έχει 

συντάξει στο προηγούμενο βήμα με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι πρακτικές ελέγχου 

της ποιότητας εφαρμόζονται συστηματικά και αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον 

οργανισμό. Οι εξεταστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιπρόσθετα στοιχεία για 

διευκρινιστικούς λόγους. Αν ο έλεγχος της έκθεσης είναι θετικός θα ακολουθήσει το 

επόμενο βήμα, της επιτόπιας εξέτασης στους χώρους του οργανισμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται και ο οργανισμός λαμβάνει μια έκθεση αναφοράς 

των λόγων απόρριψης της αίτησης. 

 

Βήμα 5
ο
: Επιτόπια εξέταση στους χώρους του οργανισμού 

Μετά την έγκριση της αίτησης ακολουθεί η επιτόπια εξέταση στους χώρους του 

οργανισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται επίσκεψη μόνο στην έδρα της 

επιχείρησης, ενώ άλλες φορές ελέγχεται ολόκληρος ο οργανισμός 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών μονάδων εκτός από την έδρα του. 

 

Βήμα 6
ο
: Επιλογή των νικητών του βραβείου 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης αλλά και της επιτόπιας 

επίσκεψης γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της επιτροπής του βραβείου Deming. Η 

επιτροπή θα αποφασίσει αν ο οργανισμός θα πρέπει αν επιλεγεί ως υποψήφιος για το 

βραβείο ή αν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση.  

Για  τους οργανισμούς που έχουν επιτύχει να κερδίσουν το βραβείο Deming, 

επιτυγχάνοντας σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, δίνεται έκθεση με τα αποτελέσματα 
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της εξέτασης κατά την ημέρα της τελετής απονομής. Στη συνέχεια οι νικητές 

υποχρεούνται να παραδώσουν έκθεση με τις πρακτικές ποιοτικού ελέγχου που 

εφαρμόζουν και την εμπειρία τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στόχος είναι σε 

κάθε περίπτωση να αποδειχτεί ότι ο οργανισμός έχει εφαρμόσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει τις 

επιμέρους δραστηριότητές του και στο μέλλον. 
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 Το αμερικάνικο βραβείο 

 του Malcolm Baldrige 

 

 

Αρκετά χρόνια μετά από την καθιέρωση του Ιαπωνικού βραβείου ποιότητας 

Deming, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ronald Reagan καθιέρωσε το βραβείο ποιότητας 

Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA) στην 

προσπάθειά του να ηγηθεί μιας εθνικής πρωτοβουλίας αναβάθμισης της ποιότητας των 

αμερικάνικων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κυριότερος λόγος καθιέρωσης του 

MBNQA ήταν η μείωση του επιπέδου ποιότητας των αμερικάνικων προϊόντων και η 

προσπάθεια των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν ενάντια στις προκλήσεις των Ιαπώνων. Έτσι 

τον Αύγουστο του 1987 ως απάντηση στην καθιέρωση του βραβείου Deming 

θεσπίστηκε το MBNQA. Το όνομα του βραβείου οφείλεται στον Malcolm Baldrige, 

γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου από το 1981 έως το 1987. Οι στόχοι του 

βραβείου είναι (http://www.nist.gov/baldrige): 

 Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των επιχειρήσεων οι οποίες βελτιώνουν την 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους και η υιοθέτηση των πρακτικών 

τους από άλλες επιχειρήσεις. 

 Η δημιουργία οδηγιών και κριτηρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τους οργανισμούς για την αξιολόγηση των δικών τους προσπαθειών 

βελτίωσης. 

 Η παροχή βοήθειας προς τις υπόλοιπες αμερικανικές επιχειρήσεις για τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

 Η προβολή και προώθηση των αρχών της ΔΟΠ. 

 Η προώθηση των αμερικάνικων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την 

ποιότητα και την παραγωγικότητά τους ως μέσο αναγνώρισης και να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αύξησης των κερδών. 

Ο σχεδιασμός και η εποπτεία του βραβείου ανήκουν στο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων 

και Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology - NIST), ενώ υποστήριξη 

στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων, στην προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και 

διοικητική υποστήριξη παρέχει η Αμερικάνικη Κοινωνία της Ποιότητας (American Society for 

Quality – ASQ).  

Το βραβείο απονέμεται σε αμερικάνικες επιχειρήσει\ς και οργανισμούς ή σε 

παραρτήματα ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων των ΗΠΑ 

http://www.nist.gov/baldrige
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(http://www.nist.gov/baldrige/award_recipients/index.cfm) και έχουν διακριθεί για τις 

επιδόσεις τους σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος παροχής 

προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας. Ο αριθμός των επιχειρήσεων και 

οργανισμών που μπορούν να κερδίσουν το βραβείο κάθε έτος είναι μέχρι δύο για κάθε μια από 

τις τρεις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων που υπάρχουν και φαίνονται παρακάτω 

(http://www.nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm): 

1. Επιχειρήσεις/ μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

2. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

3. Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Κοινωνία της Ποιότητας - ASQ οι κατηγορίες των 

επιχειρήσεων που βραβεύονται είναι έξι (http://asq.org/learn-about-quality/malcolm-

baldrige-award/overview/overview.html) και σε κάθε μια από αυτές κάθε χρόνο 

μπορεί να βραβευτεί μόνο μια εταιρία. Οι κατηγορίες είναι: 

1. Βιομηχανικές / κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

2. Εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

3. Μικρές επιχειρήσεις (όχι πάνω από 500 άτομα) 

4. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από το 1999 και μετά) 

5. Νοσηλευτικά Ιδρύματα (από το 1999 και μετά) 

6. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

Τα κριτήρια του συγκεκριμένου βραβείου είναι ιδιαίτερα αυστηρά και 

απαιτητικά και κάθε χρόνο αναθεωρούνται ώστε να αγγίζουν όλες τις δραστηριότητες 

των επιχειρήσεων λεπτομερώς.  Ο αριθμός των εταιριών που αιτούνται κάθε χρόνο τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης είναι περίπου 30.000. Τα κριτήρια 

καλύπτουν τους τομείς α) της στρατηγικής, β) του ανθρώπινου δυναμικού, γ) των 

διαδικασιών παραγωγής και λειτουργίας και δ) των σχέσεων με τον πελάτη.  

Τα κριτήρια είναι επτά στο σύνολό τους και διαγραμματικά παρουσιάζονται 

στην επόμενη σελίδα. (http://www.nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm), 

(http://www.mightymikerichards.com/2010/11/16/7-criteria-of-the-malcolm-baldrige-

national-quality-award). Τα κριτήρια είναι: 

1. Ηγεσία. 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Ποιότητας. 

3. Εστίαση στον Πελάτη και Ικανοποίηση του Πελάτη. 

4. Πληροφορία και Ανάλυση. 

5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκηση. 

http://www.nist.gov/baldrige/award_recipients/index.cfm
http://www.nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm
http://asq.org/learn-about-quality/malcolm-baldrige-award/overview/overview.html
http://asq.org/learn-about-quality/malcolm-baldrige-award/overview/overview.html
http://www.nist.gov/baldrige/publications/criteria.cfm
http://www.mightymikerichards.com/2010/11/16/7-criteria-of-the-malcolm-baldrige-national-quality-award
http://www.mightymikerichards.com/2010/11/16/7-criteria-of-the-malcolm-baldrige-national-quality-award
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6. Διαχείριση της Διαδικασίας Ποιότητας και των εκτελούμενων διεργασιών. 

7. Ποιότητα και Λειτουργικά Αποτελέσματα 

 

 

 

 

Σχήμα 6: Το μοντέλο του βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige 

Πηγή: NIST, 2011 

 

 

Τα παραπάνω κριτήρια είναι άμεσα συσχετισμένα με έντεκα βασικές αρχές και 

αξίες που σύμφωνα με το Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας – NIST (2004) είναι 

τα παρακάτω (http://ezinearticles.com/?Malcolm-Baldrige-Values-and-Concepts-Part-

11---Systems-Perspective&id=211882): 

 

1. Ηγεσία: Η ηγεσία του οργανισμού σύμφωνα με τον Witcher (1990) είναι αυτή 

που πρέπει να δίνει τις κατευθύνσεις, να εστιάζει στον πελάτη (Ishikawa, 1985) 

να καθορίζει αξίες και να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες, σε πελάτες 

(εσωτερικούς και εξωτερικούς). Η ηγεσία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 

των στρατηγικών και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες όλων των 

εμπλεκομένων με τον οργανισμό (Juran, 1988), ενώ παράλληλα αναπτύσσει 

http://ezinearticles.com/?Malcolm-Baldrige-Values-and-Concepts-Part-11---Systems-Perspective&id=211882
http://ezinearticles.com/?Malcolm-Baldrige-Values-and-Concepts-Part-11---Systems-Perspective&id=211882
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μεθόδους για την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας, την ανάπτυξη 

καινοτομιών και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων. 

 Επίσης, πρέπει να εμπνέει, να ενθαρρύνει και να παρακινεί το προσωπικό και 

να επιβραβεύει τις προσπάθειές του (Mintzberg, 2009). Τέλος, θα πρέπει να 

έχει περιβαλλοντική ευαισθησία και να ρυθμίζει την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη του οργανισμού. 

 

2. Εστίαση στον πελάτη: Η ποιότητα και η απόδοση κάθε οργανισμού σύμφωνα 

με τις αρχές της ΔΟΠ ορίζονται από τους πελάτες. Για το λόγο αυτό ο 

κυριότερος στόχος των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η εστίαση στις ανάγκες 

του πελάτη και η ικανοποίησή τους. Η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη ως τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που τον ικανοποιούν πλήρως. 

Επίσης, οι πελάτες μπορεί να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους με όρους 

προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν και μπορεί να είναι χαμηλής 

ποιότητας (Hayes and Abernathy, 1980). Η βελτίωση της ποιότητας μπορεί να 

εστιάσει ειδικά σε εκείνες της πτυχές των διαδικασιών οι οποίες επιφέρουν την 

ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση πρέπει να είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες και να 

ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρει να παράγει 

καινοτόμα προϊόντα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

3. Εκπαίδευση: Για να είναι σε θέση το προσωπικό να παράγει ποιοτικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να έχει γνώσεις και αναπτυγμένες ικανότητες 

ώστε να ακολουθεί αποτελεσματικές πρακτικές και διαδικασίες στην 

παραγωγή. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής μιας και είναι άμεσα 

συσχετισμένη με την επιτυχία ενός οργανισμού. 

 

4. Εκτίμηση του προσωπικού και των συνεργατών: Με τον όρο εκτίμηση του 

προσωπικού εννοούμε τη δέσμευση της διοίκησης για ικανοποίησή του μέσω 

της δημιουργίας κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι πολύ 

σημαντικός ο ρόλος του προσωπικού στην επιτυχία ενός οργανισμού. Όσο πιο 

αποτελεσματικά συνεργάζεται η διοίκηση με τους εργαζομένους τόσο πιο 

αποτελεσματικά μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. Οι γνώσεις, οι 

ικανότητες, η δημιουργικότητα και οι δεξιότητες του προσωπικού συμβάλλουν 



39 
 

σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία και συντελούν στη επιτυχή επέκταση των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

 

5. Γρήγορη ανταπόκριση: Στις πλήρως ανταγωνιστικές διασυνοριακές αγορές 

που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στις μέρες μας, η επιτυχία τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από το είδος του προϊόντος και την καλή 

σχέση τιμής/αξίας που προσφέρουν στους πελάτες τους, αλλά και από την 

ταχύτητα ανταπόκρισής τους. Ταχύτητα που αφορά τόσο στο χρόνο 

διεκπεραίωσης και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών, όσο και 

ταχύτητα εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

6. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός: Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που 

διατείνονται πως οι στόχοι των επιχειρήσεων και ο προγραμματισμός τους 

πρέπει να αναφέρονται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και πως η ικανοποίηση 

όλων όσων εμπλέκονται με την επιχείρηση (πελάτες, προμηθευτές, μέτοχοι, 

συνεργάτες, κοινωνία) απαιτεί μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Η κατανομή 

των διαθέσιμων πόρων επίσης θα πρέπει να καθορίζεται από μακροπρόθεσμους 

στόχους. 

 

7. Ανάπτυξη καινοτομιών: Με τον όρο καινοτομία οι περισσότεροι άνθρωποι 

φέρνουν στο μυαλό τους κάτι νέο, ένα προϊόν ή υπηρεσία που δεν υπήρχε. 

Ωστόσο, καινοτομία εκτός από τα παραπάνω μπορεί να αποτελέσει και η 

πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών και βελτιώσεων σε ένα ήδη 

επιτυχημένο προϊόν ή υπηρεσία. Η καινοτομία είναι κάτι που στις μέρες μας 

επιβάλλεται να αποτελεί μέρος της κουλτούρας μιας επιχείρησης και να 

ενσωματώνεται στις καθημερινές εργασίες όχι μόνο του τμήματος Έρευνας και 

Ανάπτυξης, αλλά και όλων των τμημάτων. 

 

8. Διοίκηση βάσει στοιχείων: Η διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει βασίζεται 

στη μέτρηση και την ανάλυση της απόδοσης του οργανισμού. Οι μετρήσεις 

αυτές θα πρέπει να καθορίζονται από τις ανάγκες και τη στρατηγική του 

οργανισμού και θα πρέπει να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις 

βασικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα των διαδικασιών. Η ανάλυση των 
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μετρήσεων θα πρέπει να βοηθά στη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση των 

διαδικασιών. 

 

9. Υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον – Η ηγεσία του οργανισμού θα 

πρέπει να είναι το υπόδειγμα στην ανάπτυξη της ηθικής στον οργανισμό και 

την προστασία και ασφάλεια της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ο 

οργανισμός επίσης θα πρέπει να προωθεί τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και να ελαττώνει τη σπατάλη ενέργειας και τα απόβλητα που 

δημιουργεί. Θα πρέπει επίσης να στοχεύει στη συνεργασία με δημόσιους 

φορείς και τοπικές κοινότητες για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. 

 

10. Εστίαση στα αποτελέσματα – Η μέτρηση της αποδοτικότητας του 

οργανισμού θα πρέπει να εστιάζεται στα σημαντικά αποτελέσματα. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση όλων 

όσων εμπλέκονται με τον οργανισμό. Η στρατηγική του οργανισμού θα πρέπει 

να απευθύνεται στις απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων με τον οργανισμό 

ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών 

αναγκών τους. 

 

11. Εστίαση στο σύστημα – Τα κριτήρια του βραβείου παρέχουν ένα σύστημα για 

την αποτελεσματική διαχείριση των βασικών διαδικασιών του οργανισμού και 

την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας. Τα κριτήρια του βραβείου μαζί με 

τις έντεκα αρχές σχηματίζουν το μηχανισμό του συστήματος. Η 

αποτελεσματική διαχείριση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού απαιτεί 

την αντιμετώπιση του οργανισμού σαν μία οντότητα και τον καθορισμό των 

απαιτήσεων, των στρατηγικών στόχων και των σχεδίων δράσης βάσει αυτής 

της λογικής.  
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Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management – EFQM) ιδρύθηκε το 1988 από τις δεκατέσσερις πιο επιφανείς 

επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης όταν πολλές από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις 

της Ευρώπης συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος επιβίωσής τους ήταν ο 

μεγαλύτερος προσανατολισμός στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών. 

Στα πλαίσια, αυτά το EFQM με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για 

την Ποιότητα (European Organization for Quality- EOQ) και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανέπτυξε και εποπτεύει από το 1991 και μετά το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας (European Quality Award- EQA), το οποίο αποτελεί ένα πρότυπο 

αυτοαξιολόγησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Ο στόχος του EQA είναι να ενισχυθεί η θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

στην παγκόσμια αγορά με την αποδοχή της ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και με την τόνωση και την ενίσχυση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων βελτίωσης 

της ποιότητας (Bohoris, 1995). Επίσης, αποτελεί μια επαγρύπνηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικά στις επιχειρήσεις για την τεράστια σημασία της ποιότητας.  

Για την εφαρμογή του βραβείου στις ευρωπαϊκές χώρες έχει καθοριστεί ένας 

εθνικός εκπρόσωπος. Για τη χώρα μας έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος η Ελληνική 

Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ. Το EQA αποτελείται από δύο τμήματα: α) 

τον Ευρωπαϊκό Έπαινο για την Ποιότητα (European Quality Prize), ο οποίος 

απονέμεται σε επιχειρήσεις που αριστεύουν σε πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας 

ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των κριτηρίων του βραβείου που αναφέρονται 

παρακάτω, και β) το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, το οποίο απονέμεται στον 

καλύτερο από αυτούς τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις. 

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διαγωνιστούν οι επιχειρήσεις και 

οργανισμοί αφορούν:  

α) Μεγάλες επιχειρήσεις, 

β) Λειτουργικές μονάδες επιχειρήσεων, 

γ) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( < 250 άτομα ) και  

δ) Δημόσιους οργανισμούς.  
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Το EQA είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει ως στόχο την επιβολή 

συγκεκριμένων τρόπων επίτευξης της επιχειρηματικής αριστείας, αλλά αναγνωρίζει 

ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί η επιχειρηματική αριστεία. 

Η βασική αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας είναι ότι “τα άριστα επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση με την 

απόδοση του οργανισμού, τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία 

επιτυγχάνονται μέσω της καθοδήγησης της ηγεσίας, της πολιτικής και στρατηγικής, 

της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων και συνεργασιών και των 

διαδικασιών» (EFQM, 2004). 

 

 

Βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού 

Βραβείου Ποιότητας  

 

Όπως και το βραβείο Deming και το Malcolm Baldrige Award έτσι και το  EQA 

είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει κάποιες παραδοχές/αρχές που τίθενται κάθε χρόνο ως 

όροι που πρέπει να ικανοποιηθούν από τις υποψήφιες για βράβευση επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Βασίζεται πάνω σε οκτώ βασικές αρχές, τις οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει 

να διασφαλίζονται ώστε να επιτευχθεί η επιχειρηματική αριστεία από έναν οργανισμό. 

Οι οκτώ αυτές βασικές αρχές είναι (EFQM, 2004):  

 

1. Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα – Άριστα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται όταν υπάρχει εξισορρόπηση και αποδεδειγμένη ικανοποίηση 

των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων (Stakeholders - πελάτες, προσωπικό, 

προμηθευτές, μέτοχοι, κοινωνία). 

 

2. Εστίαση στον Πελάτη - Ο πελάτης είναι αυτός που τελικά θα αξιολογήσει την 

ποιότητα του προϊόντος. Εξάλλου σύμφωνα με τις αρχές της ΔΟΠ ο πελάτης 

είναι το επίκεντρο κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Η ποιότητα εξυπηρέτησης, η 

σταθερή συνεργασία και τα μερίδια αγοράς, αυξάνονται όταν είναι σαφής ο 

προσανατολισμός του οργανισμού προς τις ανάγκες των πελατών (σημερινών 

και δυνητικών). Ο πελάτης αξιολογεί όχι μόνο το προϊόν αλλά και ολόκληρη 
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την εντύπωση που του προκάλεσε μια επιχείρηση με την οποία 

πραγματοποίησε συναλλαγή (Klefsjo,2003). 

 

3. Ηγεσία και Συνέπεια Στόχων - Η συμπεριφορά των ηγετών ενός οργανισμού 

(και ολόκληρης της Διοίκησης γενικότερα), ορίζει το περιεχόμενο και την 

ουσία των στόχων του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις μέσα από τις  οποίες ο 

οργανισμός και το προσωπικό του μπορούν να διαπρέψουν. 

 

4. Διοίκηση Βάσει Διαδικασιών και Στοιχείων - Οι οργανισμοί είναι πιο 

αποτελεσματικοί, όταν όλες οι αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητές τους είναι 

σαφείς, κατανοητές και διοικούνται συστηματικά. Οι αλλαγές και οι 

προγραμματισμένες βελτιώσεις, γίνονται χρησιμοποιώντας αξιόπιστες 

πληροφορίες και δεδομένα που περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις όλων των 

ενδιαφερομένων (πελάτες, προσωπικό, μέτοχοι, κοινωνία, συνεργάτες). 

 

5. Ανάπτυξη και Συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού – Η ενθάρρυνση του 

προσωπικού είναι υπεύθυνη για την πλήρη απόδοσή του δημιουργώντας μέσω 

της εμπιστοσύνης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, μια νέα κουλτούρα, 

συνεργασίας,  συμμετοχής όλων των στελεχών αλλά και των εργατών η οποία 

σε κάθε περίπτωση συντελεί  στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων. 

 

6. Διαρκής Εκπαίδευση, Βελτίωση και Καινοτομία - Η συνεχής εκπαίδευση 

του προσωπικού είναι υπεύθυνη για την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών, 

καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Μεγιστοποιεί την επιχειρησιακή απόδοση δημιουργώντας μια 

κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, μάθησης των διαδικασιών και ενίσχυσης της 

καινοτομίας. 

 

7. Ανάπτυξη Συνεργασιών - Ένας οργανισμός λειτουργεί πιο αποτελεσματικά 

όταν έχει καλές σχέσεις με τους συνεταίρους του, βασισμένες στην 

εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή γνώσεων και την ταύτιση νοοτροπίας. Η 

ολοκλήρωση (integration) άλλωστε είναι ένας πολύ βασικός στόχος των 

σύγχρονων εταιρειών με πολλά οφέλη μεταξύ των οποίων και η διάχυση της 

γνώσης. 

 



44 
 

8. Κοινωνική Ευθύνη – Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους των 

επιχειρήσεων είναι η υιοθέτηση μια ηθικής προσέγγισης, φιλικής προς το 

κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την οποία 

εκπληρώνονται οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και παρέχονται 

υπηρεσίες που προσφέρουν ωφέλεια και σέβονται το φυσικό περιβάλλον. 

 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, παρότι διαφέρει 

κατά περιπτώσεις. Υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που δεν καταφέρνουν να λάβουν το 

βραβείο, ωστόσο έχουν επιτύχει έναν υψηλό βαθμό τελειότητας κατά την αξιολόγηση 

των διαδικασιών τους. Αυτές οι εταιρείες, μετά το τέλος της διαδικασίας μπορούν να 

αιτηθούν ένα ειδικό έντυπο το οποίο πιστοποιεί όσα πέτυχαν και έχουν το δικαίωμα να 

το χρησιμοποιήσουν και στο λογότυπο της εταιρείας. 

Πριν την τελική διαδικασία αξιολόγησης, κατά τη φάση υποβολής αίτησης, οι 

οργανισμοί ερωτούνται εάν επιθυμούν να αξιολογηθούν προκειμένου να λάβουν την 

αναγνώριση της καλής λειτουργίας τους, κάτι που επιτυγχάνεται αν κατορθώσουν να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον τους μισούς βαθμούς στην κλίμακα αξιολόγησης που 

απαιτείται για τη λήψη του βραβείου. 

Όσες εταιρείες καταφέρουν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο όριο, αφού έχει 

προηγηθεί η επιτόπια εξέταση στους χώρους τους από τους αξιολογητές, λαμβάνουν 

το έντυπο αναγνώρισης καλής διοίκησης και σωστής κατεύθυνσης προς την επίτευξη 

των στόχων της επιχειρηματικής αριστείας και έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση την 

επόμενη χρονιά. 

Τα κριτήρια, καθώς και η βαρύτητα του καθενός όπως αναλύθηκαν παραπάνω, 

φαίνονται στο σχήμα 6 της ακόλουθης σελίδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

σημαντικότητα των «κριτηρίων - προϋποθέσεων» και «κριτηρίων – αποτελεσμάτων» 

είναι ισοδύναμη και ίση με 50%. 
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Σχήμα 7: Κριτήρια για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας 

 

 

Σύγκριση βραβείων 

 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βραβείων ποιότητας της Αυστραλίας 

και του Καναδά, καλό θα ήταν να γίνει μια σύγκριση των τριών βραβείων που μόλις 

παρουσιάστηκαν, μιας και είναι τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρίσιμα και πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενα ανά τον κόσμο. 

Τα τρία βραβεία που παρουσιάστηκαν ήταν το Deming, το Malcolm Baldrige και 

το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Θεσπίστηκαν και υιοθετήθηκαν αντίστοιχα από 

τους Ιάπωνες, τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Πρώτο θεσπίστηκε το βραβείο 

Deming (το 1951), ενώ οι Αμερικάνοι ανταποκρίθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα, (το 

1987). Ο ανταγωνισμός των ιαπωνικών και αμερικάνικων προϊόντων ο οποίος 

ανέδειξε «νικητή» τα ποιοτικά ιαπωνικά προϊόντα, επέβαλε ουσιαστικά στους 

αμερικάνους τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους και την ανάγκη εξεύρεσης 

μεθόδων που θα διασφάλιζαν με σιγουριά την ποιότητα των διαδικασιών με άμεση 

συνέπεια την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών κάνοντάς τα 

περισσότερο ελκυστικά. Στην Ευρώπη η κατάσταση ήταν διαφορετική και ο 
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ανταγωνισμός με τα ιαπωνικά προϊόντα μικρότερος, εξαιτίας των περιορισμών που 

εξαρχής υπήρχαν. Έτσι, η καθυστέρηση στην καθιέρωση αντίστοιχων διαδικασιών 

δικαιολογείται και το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας εμφανίστηκε μόλις 20 χρόνια 

πριν (το 1991).  

Τα κριτήρια που ορίζει το κάθε βραβείο προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

επιχειρήσεις, ανά ήπειρο είναι παρόμοια, ωστόσο διαφοροποιήσεις ως προς τη 

βαρύτητα του κάθε κριτηρίου παρατηρούνται σε κάθε περίπτωση. Ακόμη 

εμφανίζονται και κάποια ξεχωριστά κριτήρια, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους λόγους που επιβάλλουν συγκεκριμένες τακτικές ή περιορίζουν τη δράση 

των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα το EQA αξιολογεί την επίδραση των 

επιχειρησιακών ενεργειών στην κοινωνία και το περιβάλλον, κάτι που το αμερικάνικο 

βραβείο δεν κάνει. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυστηρότερους περιβαλλοντικούς 

περιορισμούς, διαφορετική κουλτούρα και άλλους λόγους. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ισχύς και των τριών βραβείων περιορίζεται 

μόνο σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εντός των συνόρων 

του εκάστοτε οργανισμού που απονέμει το βραβείο (Ιαπωνία, Αμερική, Ευρώπη 

αντίστοιχα). 

Υπάρχουν και τα βραβεία ποιότητας της Αυστραλίας και του Καναδά, τα οποία 

είναι μικρότερης εμβέλειας και περιορίζονται στις παραπάνω περιοχές. Για 

περισσότερα στοιχεία υπάρχει παρουσίασή τους στο παράρτημα της παρούσας 

εργασίας. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Διασφάλιση Ποιότητας στο χώρο των Logistics 

 

Όπως έγινε ξεκάθαρο στο προηγούμενο κεφάλαιο, η πιστή εφαρμογή των 

τεχνικών προδιαγραφών και των προτύπων από επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών είναι από τα βασικότερα στοιχεία ποιότητας. Ωστόσο, εύλογο θα 

ήταν να αναρωτηθεί κανείς αν οι προδιαγραφές που θέτει η κάθε επιχείρηση και έχουν 

να κάνουν με τις απαιτήσεις των πελατών τους, τις τεχνικές γνώσεις των στελεχών 

τους ή άλλους φορείς είναι ομοιογενείς και άμεσα συγκρίσιμες. Η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό έρχεται από τα πρότυπα που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης. Για το χώρο των Logistics συγκεκριμένα, εφαρμογή έχουν τα πρότυπα 

ISO 9001:2008 και 28000:2007 καθώς και άλλα πρότυπα. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (I.S.O.- International Organization of 

Standardization) αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό ανάπτυξης και έκδοσης 

προτύπων παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ένα 

δίκτυο από οργανισμούς 163 χωρών σε παγκόσμια κλίμακα και είναι υπεύθυνος για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ αυτών των χωρών. Είναι ένας 

μη κυβερνητικός οργανισμός που εξυπηρετεί τόσο τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τα 

πρότυπα που εκδίδει ή αναθεωρεί ανά διαστήματα όσο και τις κυβερνήσεις και τους 

πολίτες στους οποίους απευθύνονται οι παραπάνω εμπλεκόμενοι 

(http://www.iso.org/iso/about.htm). 

 

 

Αναγκαιότητα χρήσης προτύπων 

στο χώρο των Logistics 

 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση καθενός από τα παραπάνω πρότυπα, καλό θα 

ήταν να αναφερθούμε έστω συνοπτικά στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις λειτουργίες 

της, καθώς και στους λόγους που φαίνεται να οδηγούν σε επιβεβλημένη χρήση 

προτύπων ποιότητας από επιχειρήσεις του κλάδου. 

http://www.iso.org/iso/about.htm
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Όταν αναφερόμαστε στην εφοδιαστική αλυσίδα λοιπόν μιλάμε για ένα 

ενοποιημένο περιβάλλον όπου επιχειρήσεις συνεργάζονται για να καλύψουν τις 

ανάγκες των πελατών, μέσα από διαδικασίες που σχετίζονται με την προμήθεια, 

παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και ανακύκλωση αποθεμάτων πρώτων υλών ή 

έτοιμων προϊόντων, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης κ.ά.. (R.J.Carter, 1990). Με 

απλά λόγια θα λέγαμε πως πολλές διαδικασίες logistics ενοποιούνται και κάτω από 

κοινή βάση σχηματίζουν ένα δίκτυο, το οποίο σκοπό έχει τη δημιουργία αλυσίδας 

αξιών, υψηλής αποδοτικότητας, μειωμένου κόστους και παροχής όσο το δυνατόν πιο 

μεγάλης ικανοποίησης για τους πελάτες. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα 8: Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

  

Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να αναφερθούν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 

την υιοθέτηση των προτύπων ISO από επιχειρήσεις του χώρου των logistics. Ο 

κυριότερος, ίσως, λόγος είναι οι αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων και σχετίζονται είτε με το εσωτερικό είτε με το εξωτερικό τους 

περιβάλλον. 

Έμφαση δίνεται όπως έχει αναφερθεί στην εξυπηρέτηση του πελάτη, με 

μειωμένους χρόνους ανταπόκρισης, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

αμεσότητα στην επικοινωνία. Η παγκοσμιοποιημένη αγορά αποτελεί ακόμη μια 

πρόκληση για τις επιχειρήσεις που δρουν στο πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και 

για να ανταπεξέλθουν είναι πλέον επιβεβλημένο να παρέχουν ποιότητα στις υπηρεσίες 

ή τα προϊόντα τους. Από την άλλη, παρατηρείται μια τάση οριζόντιας ενοποίησης των 

διαδικασιών στις επιχειρήσεις, ενώ η ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) που 

εφαρμόζεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό προϋποθέτει εμπιστοσύνη μεταξύ των 
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συναλλασσομένων, γεγονός που από μόνο του προτάσσει την ανάγκη για υπακοή σε 

πρότυπα, άρα κανόνες ποιότητας. 

 

 

Σχέση ποιότητας και  

Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

 Η αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας 

επιτυγχάνεται μέσω της αναγνώρισης των απαιτήσεων εξυπηρέτησης των πελατών, 

του προσδιορισμού του χώρου και των επιπέδων αποθέματος και τέλος, μέσω της 

δημιουργίας αποτελεσματικών πολιτικών για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που 

συνθέτουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Σιφνιώτης, 1997).  

 Σύμφωνα με τους Beamon και Ware ο συντονισμός των λειτουργιών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 

των διαδικασιών. Η ανάπτυξη προσεγγίσεων ολικής ποιότητας στην εφοδιαστική 

αλυσίδα δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο. Αντίθετα, η ιδέα της ενσωμάτωσης της 

ποιότητας στις τεχνικές των προμηθειών γίνεται εμφανής στις εργασίες των μεγάλων 

θεωρητικών της ποιότητας Deming και Juran στις δεκαετίες του ’60 και ’70.  

 Αυτό που έγινε πρόσφατα δεν είναι η ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών 

διοίκησης της ποιότητας, αλλά συντονισμένων στρατηγικών ανάπτυξης της ποιότητας, 

οι οποίες λειτουργούν ως θεμέλιο για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και 

συνεργασιών πελάτη-προμηθευτή (Christopher Martin, 2007). 

 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ξεχωριστά, κάποια από τα στοιχεία ποιότητας σε 

κάθε μια από τις βασικές λειτουργίες των logistics που είναι οι παρακάτω: 

 

 Αγορές 

 Μεταφορές 

 Αποθήκευση 

 Διαχείριση αποθεμάτων 

 Διανομή  

 

 

 

http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=65266


50 
 

Αγορές 

 

 Για την πραγματοποίηση αγορών, πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων ή άλλων 

αποθεμάτων οι επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν στο σχεδιασμό των 

προδιαγραφών, στη σύνταξή και έπειτα στην τήρησή τους. Μέσα από συγκεκριμένους 

κανόνες στάθμισης των παραγόντων που σχετίζονται με την παραγωγή ή αγορά των 

αποθεμάτων επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη τελική επιλογή. Με άλλα λόγια, με τον 

τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν να προμηθεύονται προϊόντα που πληρούν τις 

προδιαγραφές που έχουν επιλέξει και άρα να υπακούουν σε ποιοτικά πρότυπα. 

 Συγκεκριμένες τεχνικές, όπως η Just In Time (JIT) παραγωγή, είναι ευρέως 

διαδεδομένες και διασφαλίζουν την τήρηση μικρού αποθέματος, την ελαστικότητα ως 

προς την προσαρμογή των προδιαγραφών παραγωγής, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τον 

εύκολο ανασχεδιασμό και την προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν φυσικά στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την ικανοποίηση 

των πελατών, που όπως έχει λεχθεί αποτελεί τον βασικότερο στόχο της Ποιότητας. 

(άμεση ανταπόκριση, περιθώρια καλύτερων τιμών λόγω μικρότερου κόστους από την 

διατήρηση μικρού αποθέματος, πίστη στις προδιαγραφές) (Μπλέσιος Νικόλαος). 

 

 

Μεταφορές – Διανομή 

 

 Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταφορές με την εφαρμογή των προτύπων 

ποιότητας γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των αγαθών ή 

υπηρεσιών και των καταναλωτών. Η επιστήμη των Logistics με τη βοήθεια εργαλείων 

της πληροφορικής, παρεμβαίνει στην αλυσίδα τροφοδοσίας εξασφαλίζοντας την 

οικονομικότερη, ταχύτερη, φιλικότερη στο περιβάλλον και φυσικά νόμιμη ροή 

κίνησης των υλικών από τον προμηθευτή ως τον πελάτη (Βούζας Φ., 2002). 

 

 

Αποθήκευση – Διαχείριση Αποθεμάτων 

 

 Η λειτουργία της αποθήκευσης αποτελεί ίσως την πλέον κρίσιμη λειτουργία 

της Εφοδιαστικής, μιας και ο χώρος των αποθηκών πρέπει να είναι οργανωμένος με 
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τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί  όχι μόνο τις υπόλοιπες διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα στα πλαίσια των logistics, αλλά κυρίως το εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης. 

 Έμφαση δίνεται στην οργάνωση του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

χρήση και αξιοποίησή του και του εξοπλισμού, ενώ για μια ποιοτική επιχείρηση 

πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί Ασφάλειας και Υγιεινής των ανθρώπων αλλά και των 

προϊόντων. Επίσης, μεγάλης σημασίας είναι η σωστή τακτοποίηση και ταξινόμηση 

των προϊόντων με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική 

κίνηση των ανθρώπων μέσα στους χώρους των αποθηκών, αλλά και την 

αποδοτικότερη μετατόπιση, μετακίνηση και διακίνηση των προϊόντων μέσα σε αυτές. 

(J.R. Stock and D.M. Lambert, 1987). Ακόμη, υπογραμμίζεται η εφαρμογή κανόνων 

για την εξασφάλιση ορθής, άμεσης και εύκολης επικοινωνίας με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς πελάτες της επιχείρησης, ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε την εφαρμογή 

προτύπων για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που 

βρίσκεται στις αποθήκες. (Σιφνιώτης, 1997). 
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Πρότυπα ISO 

 

 

ISO 9001:2008 

 

 Τα πρότυπα της σειράς 9000 είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα 

από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και ευρεία εφαρμογή γνωρίζουν και στο χώρο των 

logistics. Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση 

του προτύπου 9001:2008, το οποίο αντικατέστησε ή καλύτερα συμπλήρωσε το 

πρότυπο 9001:2000, βελτιώνοντάς το και επιβάλλοντας μια σειρά από αλλαγές σε 

περιοχές που ήταν ασαφείς ή δε μπορούσαν να ερμηνευτούν σωστά. Πηγή των 

παρακάτω αποτέλεσε η ιστοσελίδα www.legeartis.gr  

 

Τι είναι το ISO 9001: 2008; 

 

To ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας. 

Αποτελεί εργαλείο συστηματικής προσέγγισης του συνόλου των λειτουργιών μιας 

επιχείρησης και μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό 

ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.  

 

Γιατί µια εταιρεία χρειάζεται 

την εφαρμογή του ISO 9001: 2008 

 

Εταιρίες χωρίς πελάτες απλά δεν υπάρχουν. Έγινε σαφές από το προηγούμενο 

ήδη κεφάλαιο πως για να διατηρήσει μια εταιρεία τους πελάτες της θα πρέπει να 

προσεγγίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Το ISO 9001:2008 αποτελεί μια 

πλατφόρμα συστηματικής προσέγγισης των απαιτήσεων των πελατών. Καθώς δε το 

πρότυπο έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, είναι φανερό ότι αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. 

Ωστόσο πέραν της εμπορικής του σημασίας, ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας δια μέσου της συστηματικής προσέγγισης που ακολουθεί δημιουργεί οφέλη 

από τη συγκράτηση του κόστους δραστηριότητας. 

http://www.legeartis.gr/
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Πώς λειτουργεί το μοντέλο 

του  ISO 9001: 2008 

 

Το πρότυπο προσεγγίζει τις απαιτήσεις της ποιότητας της εταιρείας η οποία το 

υιοθετεί. Δεν υποδεικνύει το πώς θα επιτευχθούν, αλλά απαιτεί την εφαρμογή αυτών 

που η εταιρεία υπόσχεται. Το πρότυπο μπορεί  να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή 

εταιρείας ή δραστηριότητας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και τα τελευταία 

χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στο χώρο των logistics. 

 

 

Τι αλλάζει με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2008 

 

Το νέο πρότυπο χρησιμοποιεί την ίδια οργάνωση και τις ίδιες παραγράφους με 

το παλαιό. Οι αλλαγές που έχουν γίνει αφορούν κυρίως στην ορολογία και την 

αποσαφήνιση «γκρίζων περιοχών». Μερικές βασικές αλλαγές περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Υπεργολάβοι – Outsource 

 

Η προσέγγιση της διαδικασίας εξακολουθεί να είναι κεντρικής σημασίας για το 

νέο πρότυπο. Δεδομένου ότι η εξωτερική ανάθεση καθίσταται ολοένα και πιο κοινή 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το ISO 9001:2008 έχει επεκταθεί στην 

ενσωμάτωση των τυχόν εξωτερικών αναθέσεων σε τρίτα μέρη. Το νέο πρότυπο 

καθιστά σαφές ότι ακόμη και αν μια διεργασία ή διαδικασία έχει ανατεθεί σε 

εξωτερικούς συνεργάτες είναι ευθύνη του οργανισμού να διασφαλίσει ότι αυτές 

συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις (πελατών, νομοθεσίας, κτλ.).  

 

Τεκμηρίωση 

 

Το ISO 9001:2008 καθιστά σαφές ότι τα αρχεία του Συστήματος Ποιότητας δεν 

περιλαμβάνουν μόνο τα αρχεία που απαιτούνται από το πρότυπο, αλλά και 

οποιοδήποτε αρχείο είναι απαραίτητο για να διασφαλίζει το σχεδιασμό, τη λειτουργία 

και τον έλεγχο του Συστήματος. 
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Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας 

 

Σύμφωνα με το ISO 9001:2000, υπήρχε η δυνατότητα να διοριστεί 

οποιοσδήποτε για να επιβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού. 

Δεν διευκρινιζόταν ρητά ότι ο εκπρόσωπος της διαχείρισης του Συστήματος πρέπει να 

είναι μέλος του ίδιου οργανισμού ή της εταιρείας. Το ISO 9001:2008 καθιστά σαφές 

ότι ο εκπρόσωπος της διαχείρισης του Συστήματος πρέπει να είναι μέλος του ίδιου 

οργανισμού ή της εταιρείας.  

 

Ευθύνες και αρμοδιότητες 

 

Σύμφωνα με το ISO 9001:2008, γίνεται σαφές ότι όλο το προσωπικό που μπορεί 

να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να έχει 

καθορισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Δίνεται δηλαδή έμφαση στην κατανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε όλους εκείνους που μπορούν να επηρεάσουν την 

ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπώς και στην 

απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση που πρέπει να λάβουν ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε αυτές. 

 

Υποδομές 

 

Για το ISO 9001:2000 ο όρος υποδομή περιλαμβάνει κτίρια, χώρους εργασίας, 

εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες όπως μεταφορές και 

επικοινωνίες. Στο ISO 9001:2008 έχουν προστεθεί στις υπηρεσίες που ένας 

οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 

προτύπου και τα συστήματα πληροφορικής.  

 

Περιβάλλον Εργασίας 

 

Στο ISO 9001:2008 γίνεται σαφές ότι ο όρος περιβάλλον εργασίας αναφέρεται 

στις συνθήκες εργασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι φυσικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες, καθώς και συνθήκες όπως ο θόρυβος, η θερμοκρασία, η υγρασία, ο 

φωτισμός και οι καιρικές συνθήκες. 
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Άλλα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

 

Εκτός από το ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο ISO 9001:2008, εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics εφαρμόζουν και άλλα πρότυπα, όπως 

αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ορθή συντήρηση των τροφίμων και 

αναψυκτικών (ISO 22000:2005, HACCP), πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

εξασφαλίζουν το σεβασμό προς το περιβάλλον από τη λειτουργία της επιχείρησης 

(ISO 14001:2004), ενώ τελευταία συχνή είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά ISO 

28000:2007. Το πρότυπο αυτό σχετίζεται με την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο για όσους οργανισμούς εμπλέκονται στον 

τομέα των Logistics. 

 

ISO 28000:2007 

 

Το διεθνές πρότυπο ISO 28000 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 

ένας Οργανισμός προκειμένου να καθιερώσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει 

ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Το πρότυπο, 

έχει σκοπό να βοηθήσει στη μείωση των συμβάντων ασφαλείας (security incidents) - 

πχ κλοπές, λαθρεμπόριο, παράνομη διακίνηση κλπ. - και κατά συνέπεια να 

εξασφαλίσει τις παραδόσεις αγαθών και εμπορευμάτων χωρίς προβλήματα και εντός 

των χρονοδιαγραμμάτων. 

 

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ISO 28000 

 

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το 

σημείο στο οποίο βρίσκονται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες logistics, διαμεταφορείς, εμπορικές εταιρείες οι 

οποίες επιθυμούν να χειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με 

την ασφάλεια (security), μπορούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα.  
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Πώς μπορεί το ISO 28000 να βοηθήσει την επιχείρηση 

 

Ένα σύστημα στηριζόμενο στις αρχές του ISO 28000 στοχεύει στη μείωση των 

απωλειών/κλοπών, του κινδύνου εμπλοκής της εταιρείας σε τρομοκρατικές ενέργειες, 

της λαθρεμπορίας κλπ., δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή διαχείριση του 

αποθέματος αλλά και στην ιχνηλασιμότητα και “διακριτότητα” των προϊόντων (asset 

visibility). Αποτελεί επίσης τη βάση για την ενσωμάτωση προδιαγραφών που 

σχετίζονται με τα τελωνεία, όπως ο κανονισμός 648/2005 που οδηγεί σε status 

"Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα" (ΑΕΟ status), η προδιαγραφή των τελωνείων 

των ΗΠΑ C-TPAT, το ISPS κλπ. Στον πίνακα 2 εμφανίζονται τα πρότυπα ISO καθώς 

και τα πεδία που διασφαλίζουν. 

 

 

 Πίνακας 2: Τα πρότυπα του Διεθνή Οργανισμούς Πιστοποίησης (ISO) 

Πρότυπο Πεδίο διασφάλισης 

ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας 

ISO 14001:2004 
Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 

ISO 22000:2005 
Σύστημα Διαχείρισης της 

Ασφάλειας Τροφίμων 

ISO 28000:2007 
Σύστημα Ασφάλειας στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

ISO 9002:1994 Αντικαταστάθηκε από το ISO 9001 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Σχέση πληροφορικής και ποιότητας στα Logistics 

 

 

Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών της πληροφορικής, καθώς 

επίσης και με την ενσωμάτωση μεθόδων βελτιστοποίησης από το χώρο της 

Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Relations) και την υλοποίηση των τελευταίων 

τάσεων στο χώρο της Εφοδιαστικής (Logistics Management) επιτυγχάνονται 

σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία μιας επιχείρησης και συντελείται δραστική 

μείωση του κόστους Logistics, που αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της αξίας ενός 

τελικού προϊόντος. Μία από τις βασικότερες μεταβλητές, που επηρεάζει σοβαρά τα 

έσοδα και τα κέρδη των επιχειρήσεων, αποτελούν τα συστήματα μεταφοράς, 

αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων της εταιρείας (Mason, S.J., Ribera, P.M., 

Farris, J.A. and Kirk, R.G., 2003).  

Το κόστος logistics (εφοδιαστικής διαχείρισης) επιβαρύνει ένα προϊόν κατά 10% 

ως και 30% της αξίας του, ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει. Αν ληφθεί υπόψη, ότι τα 

περιθώρια κέρδους σε μερικούς εμπορικούς κλάδους κυμαίνονται από 1% μέχρι 3%, 

τότε γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι ακόμη και μικρές μειώσεις του κόστους Logistics, 

οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

(www.optimum.gr).  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Εφοδιαστικής Διαχείρισης Αποθηκών είναι η ενοποίηση που επιτελείται στις 

διαδικασίες από την άφιξη των εμπορευμάτων και την αποθήκευσή τους, μέχρι την 

εκτέλεση των παραγγελιών και την αποστολή τους στους πελάτες. Ένα σύγχρονο 

Πληροφοριακό Σύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες μιας αποθήκης ή ενός κέντρου διανομής. 

Κάποιες από τις πιο βασικές λειτουργίες που καλύπτει μια σύγχρονη 

μηχανογραφική λύση στο χώρο του Logistics Management είναι ο on line και real time 

έλεγχος των αποθεμάτων με χρήση ασύρματων τερματικών, η παρακολούθηση 

ημερομηνιών και παρτίδων λήξης, η ενσωμάτωση barcode σε όλες τις φάσεις 

λειτουργίας της αποθήκης, η ταχύτατη αυτόματη απογραφή με φορητά ασύρματα 

τερματικά, η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αποθήκευσης, o on line έλεγχος των 

συστημάτων αποθήκευσης (περονοφόρα, παλετοφόρα), η εξοικονόμηση 

http://www.optimum.gr/
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αποθηκευτικού χώρου και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας picking των 

παραγγελιών (Corsi, T. and Boyson, S., 2003). 

Ζωτικής σημασίας είναι η ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής η οποία 

είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων 

Logistics που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών. Οι 

τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, είναι: 

 Ανοικτά λειτουργικά συστήματα (π.χ. UNIX, WINDOWS NT) 

 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων RDBMS 

 Παραθυρικά περιβάλλοντα στους clients (WINDOWS 95, WINDOWS NT 

STATION) 

 Αρχιτεκτονική client - server 

 Ισχυρά υπολογιστικά συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστές RISC ή 

επεξεργαστές της INTEL (πχ. Pentium Pro) 

 Τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών object – oriented και RAD εργαλεία 

 Τεχνολογία Δικτύων LAN και Διαδικτύων (INTERNET). 

 Ασύρματα δίκτυα για την επικοινωνία των φορητών τερματικών και 

μεταφορικών μέσων αποθήκης με τον server 

 Συστήματα εκτύπωσης γραμμικού κώδικα και αναγνώστες γραμμωτού κώδικα 

κ.λπ. 

Οι παραπάνω τεχνολογίες συνδυαζόμενες με αλγορίθμους βελτιστοποίησης της 

Επιχειρησιακής Έρευνας και μεθόδους της επιστήμης των Logistics αποτελούν τη 

βάση για την ανάπτυξη πανίσχυρων Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες λειτουργίες που καλύπτει ένα 

σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα στον τομέα της διαχείρισης μιας αποθήκης 

logistics, στις λειτουργίες picking και packing, καθώς επίσης και στις λειτουργίες 

δρομολόγησης των παραγγελιών. 

Τα ελάχιστα των απαιτήσεων που αφορούν στη λειτουργία μιας αποθήκης 

ακολουθούν σε μορφή λίστας αμέσως παρακάτω : 

 Ταυτόχρονη παραλαβή εμπορευμάτων από πολλά σημεία της αποθήκης 

 Υποστήριξη ασύρματων τερματικών τόσο πάνω στα περονοφόρα, όσο και 

στους εργαζόμενους (pickers, επιστάτες, ελεγκτές κ.λπ.) 

 Παρακολούθηση ημερομηνιών και παρτίδων λήξεως 

 Υποστήριξη barcode σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της αποθήκης 
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 Ιχνηλασιμότητα των παρτίδων κατά τη διαδικασία picking κ.ά. 

 Αυτόματη απογραφή της αποθήκης με φορητά ασύρματα τερματικά 

 Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικής Διαχείρισης Αποθηκών θα πρέπει 

να αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες που αφορούν την παραλαβή και αποθήκευση 

των προϊόντων μιας εταιρείας, καθώς και την ανατροφοδοσία των θέσεων και 

εκτέλεση των παραγγελιών. Επίσης, πρέπει να υποστηρίζει αποθήκες ετοίμων 

προϊόντων, καθώς και ημιετοίμων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Η 

λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος του θα πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, 

αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογιών Αποθήκης 

(αναγνώστες barcode, ασύρματα φορητά τερματικά, κλπ.), μέσω επικοινωνίας με τον 

κεντρικό υπολογιστή (Warehouse Server) της Αποθήκης. 

 Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός Πληροφοριακού Συστήματος 

Λειτουργικής Διαχείρισης Αποθηκών έχουν να κάνουν με την αύξηση της 

παραγωγικότητας και ευελιξίας, την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της 

αποθήκης, την ποιότητα στην εκτέλεση των εργασιών και τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία του picking and 

packing είναι εξίσου σημαντική. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που οδηγούν στην 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας του picking and packing. Τα συστήματα προ-

δεματοποίησης εφαρμόζονται στη συσκευασία του «χύμα» μέρους των παραγγελιών 

σε χαρτοκιβώτια συσκευασίας (www.optimum.gr). Μετά από τη διάσπαση των 

παραγγελιών σε ακέραιο αριθμό παλετών, κιβωτίων και μοναδιαίων τεμαχίων και 

υποσυσκευασιών (χύμα μέρος παραγγελίας), το σύστημα υπολογίζει αυτόματα με 

βάση τα διαθέσιμα χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τον τρόπο συσκευασίας, του «χύμα» 

μέρους των παραγγελιών. Έτσι επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων κουτιών συσκευασίας. 

 Ελαχιστοποίηση του συνολικού όγκου των χρησιμοποιούμενων κουτιών 

συσκευασίας. 

 Ελαχιστοποίηση της συνολικής διανυόμενης απόστασης των pickers στο χώρο 

picking του χύμα μέρους (και κατ’ επέκταση ελαχιστοποίηση του συνολικού 

χρόνου picking των παραγγελιών). Ένα σύστημα προδεματοποίησης (picking - 

packing) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις των προϊόντων (τεμαχίων 

και υποσυσκευασιών), τις διαστάσεις των διαθεσίμων χαρτοκιβωτίων 

http://www.optimum.gr/
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συσκευασίας, τους περιορισμούς τοποθέτησης των προϊόντων στο χαρτοκιβώτιο 

συσκευασίας (πχ. Τοποθέτηση ενός μόνο κιβωτίου όρθιου, διαγώνια τοποθέτηση 

κλπ.) τις απαιτήσεις συσκευασίας προϊόντων μόνο σε ειδικά κουτιά ή κάποια 

προτίμηση σε ειδικά κουτιά, τον ελάχιστο και μέγιστο βαθμό πλήρωσης των 

κουτιών, την τοποθέτηση διαχωριστικών στηριγμάτων, τις θέσεις των προϊόντων 

στη περιοχή picking και πολλά άλλα. Έτσι επιτυγχάνονται αποκομιδή των ειδών 

από τα ράφια (picking) και τοποθέτησή τους στα χαρτοκιβώτια συσκευασίας 

(packing) σε μία φάση (Alessandro Perego, Sara Perotti and Riccardo 

Mangiaracina, 2011). 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δρομολόγηση των παραγγελιών η κάλυψη που παρέχει 

ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα είναι και εδώ κατά το μέγιστο δυνατό πλήρης. 

Το σύστημα δρομολόγησης των παραγγελιών καλύπτει όλες τις διαχειριστικές και 

λειτουργικές ανάγκες στον χώρο του προγραμματισμού δρομολογίων και διανομών. 

Το σύστημα Δρομολόγησης παραγγελιών πρέπει να λειτουργεί σε δύο φάσεις : 

1. Αυτόματη δρομολόγηση 

2. Χειροκίνητη δρομολόγηση 

Η αυτόματη δρομολόγηση, κάνοντας χρήση γνωστών αλγορίθμων δημιουργεί τη 

βέλτιστη πρόταση δρομολόγησης, την οποία ο δρομολογητής θα πρέπει να μπορεί να 

τροποποιήσει και να οριστικοποιήσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο χρησιμοποιώντας τη 

λειτουργία της χειροκίνητης δρομολόγησης. 

Η αυτόματη δρομολόγηση λαμβάνει υπόψη όλους τους περιορισμούς ενός 

πραγματικού προβλήματος διανομής όπως για παράδειγμα τα διαθέσιμα μεταφορικά 

μέσα (ιδιόκτητα, δημόσιας χρήσεως), τους ωφέλιμους όγκους και βάρη φορτηγών, τις 

ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών, τους όγκους και τα βάρη των παραγγελιών, 

τον αριθμό των επειγουσών παραγγελιών καθώς και το μέγιστο αριθμό παραγγελιών 

και σημείων παράδοσης ανά διαδρομή κ.ά. 

Με την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος δρομολόγησης επιτυγχάνονται 

(Auramo, J., Kauremaa, J. and Tanskanen, K., 2005): 

 Μείωση του μεταφορικού κόστους. 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

 Καλύτερη αξιοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων. 

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού των δρομολογίων. 

 Άμεση απόκριση σε επείγουσες παραγγελίες. 
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 Μείωση του χρόνου παράδοσης παραγγελιών 

Με τη χρήση των τεχνολογιών της ΠΤ, οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών γίνονται πιο αποδοτικές και ισχυρές (Germain and Iyer, 2006, Rodrigues et al., 

2004), ενώ οι αποφάσεις είναι πιο εύκολο να ληφθούν σε διεπιχειρησιακό επίπεδο με 

πιο ορθό τρόπο εξασφαλίζοντας μικρότερο κόστος και καλύτερη απόδοση (Sanders 

and Premus, 2005, Iyer et al., 2007), με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των πελατών που 

είναι και ο βασικότερος στόχος της ποιότητας. 

Η ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων να επιτυγχάνουν ενοποίηση των 

διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση 

της αξίας για τον τελικό καταναλωτή είναι μια ακόμα σημαντική προσφορά των 

συστημάτων αυτών (Lambert et al., 1998). 

Πολύ βασικός παράγοντας στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα, είναι η ικανότητα των εργαζομένων να 

αξιοποιεί σε κάθε στάδιο τις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα αυτά (Melville, 

N., Kraemer, K. and Gurbaxani, V., 2004). Με άλλα λόγια πρέπει να υπάρχει γνώση 

για τον ορθό χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να είναι σε θέση οι 

χρήστες τους να εκμεταλλευτούν κάθε μία από τις πολλές τους δυνατότητες. 

Μια ακόμη τεχνική που εφαρμόζεται από κάθε σύγχρονη επιχείρηση ή 

τουλάχιστον θα έπρεπε να υιοθετείται συχνά, είναι αυτή του benchmarking. Σε κάθε 

χώρο υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές του έχει 

καταφέρει να πετύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο του εξασφαλίζει μια 

καλή θέση στην αγορά (John P. Moriarty, 2011). Οι ανταγωνιστές του θα πρέπει να 

είναι συνεχώς σε εγρήγορση, να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και να 

μιμούνται τις καλές τεχνικές του ώστε να καταφέρουν να επιτύχουν βελτίωση στο δικό 

τους οργανισμό. 
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Κεφάλαιο 6
ο
: Έρευνα για την Ποιότητα στις επιχειρήσεις logistics που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

 

 

Στο σημείο αυτό που αποτελεί το τελευταίο τμήμα της παρούσας εργασίας, 

γίνεται η παρουσίαση κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή 

της ποιότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις logistics, καθώς επίσης και τεκμηρίωση 

όσων έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 

με απαντήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής, ενώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις 

χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert 5 βαθμών με σταδιακή βαθμονόμηση από 

«καθόλου» έως πάρα πολύ. Ο τρόπος που απαντήθηκαν τα ερωτηματολόγια ήταν 

μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, με τη χρήση της εφαρμογής googledocs
®

 ενώ στο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν 18 ερωτήσεις που βασίζονται στα στοιχεία της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που προηγήθηκε. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις με στοιχεία που θα μας 

βοηθήσουν να αξιολογήσουμε το μέγεθος των επιχειρήσεων, με βάση των αριθμό των 

απασχολούμενων και τον κύκλο εργασιών τους, προσπαθώντας στη συνέχεια να 

κάνουμε μια συσχέτιση του μεγέθους της επιχείρησης και της αντίληψής τους σχετικά 

με το ρόλο και τη σπουδαιότητα της ποιότητας. 

Έπειτα, όπως φαίνεται και στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει στο παράρτημα 

στην ολοκληρωμένη του μορφή, όπως ακριβώς εστάλη μέσω της εφαρμογής των 

εγγράφων google στις επιχειρήσεις, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικές με τα 

εφαρμοζόμενα προγράμματα ποιότητας από τις ελληνικές εταιρίες logistics. Στη 

συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός στον οποίον χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά 

συστήματα και η χρησιμότητά τους στο χώρο των logistics, ενώ στο τέλος υπάρχουν 

ερωτήσεις σχετικές με τα βραβεία ποιότητας και τα πρότυπα ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται. 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο σύνολο των εταιρειών logistics που εμφανίζονται στον ιστοχώρο 

της ICAP. Για τη λήψη των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο proxy server της 

βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Μακεδονίας ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα 
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αρχεία της βάσης δεδομένων της ICAP. Αναλυτικά στοιχεία για την εταιρεία ICAP 

GROUP υπάρχουν στο παράρτημα. 

Στη λίστα υπήρχαν 73 επιχειρήσεις, κάποιες εκ των οποίων δε διέθεταν στοιχεία 

επικοινωνίας, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία εμφάνιζε email και τηλέφωνο. Σε μικρό 

αριθμό εταιρειών υπήρχε μόνο το τηλέφωνο και έτσι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία σχετικά με την αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τελικά, 

η συνοδευτική επιστολή με το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 54 επιχειρήσεις από αυτές 

που υπήρχαν στη βάση της ICAP, ωστόσο δυστυχώς ανταποκρίθηκαν μόλις 34 από 

αυτές ύστερα από διαρκή επιμονή και αρκετά τηλέφωνα με τους υπεύθυνους των 

αρμόδιων τμημάτων (δεν υπάρχει τμήμα ποιότητας στην πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 15 Ιουνίου 2011 έως 19 Σεπτεμβρίου 

2011. 

Στις επόμενες σελίδες γίνεται αναλυτική παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων και 

σχολίων, των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, ενώ στο τέλος ακολουθεί μια 

προσπάθεια σύνδεσης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τα συμπεράσματα της 

έρευνας. Σε κάθε ερώτηση η επικρατέστερη απάντηση έχει επισημανθεί με κόκκινη 

γραμματοσειρά. Τα ποσοστά έχουν υπολογιστεί αυτόματα από την εφαρμογή 

googledocs
 

και δεν υπάρχουν δεκαδικά ψηφία. Για το λόγο αυτό, λόγω 

στρογγυλοποιήσεων ενδέχεται τα ποσοστά σε κάποιες ερωτήσεις να μη φτάνουν το 

100%. Ωστόσο, με επαλήθευση που έγινε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά, οι 

στρογγυλοποιήσεις είναι οριακές (+/- 0,5%) και το αποτέλεσμα δεν αλλοιώνεται σε 

βαθμό που να χρειάζεται κάποια επιπλέον διόρθωση. Έτσι, έχουμε: 
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Παρουσίαση και σχολιασμός απαντήσεων έρευνας 

 

 

Ερώτηση 1
η
: Αριθμός απασχολούμενων  

(μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια): 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων σε ποσοστό 82%, από το σύνολο των 34 που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα έως 250. Ως μικρομεσαία 

επιχείρηση (ΜΜΕ) σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην ιστοσελίδα της 

EUROPA νοούμε κάθε επιχείρηση που απασχολεί 11-250 άτομα.  

Έτσι λοιπόν, το δείγμα μας αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ. Κάποιες από αυτές 

πιθανότατα να είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ οι πολύ μικρές (<10 άτομα) και 

οι μεγάλες (>250 άτομα) αποτελούν, κατέχοντας το ίδιο ποσοστό, το υπόλοιπο 18% 

του δείγματός μας. 

 

 

 

 

<10 άτομα  ( 9% ) 
 

3 9% 

11-50   ( 53% ) 
 

 53% 

51-250 ( 29% ) 
 

10 29% 

>250 ( 9% ) 

  

3 9% 

 

Διάγραμμα 6.1: Αριθμός απασχολούμενων 
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Ερώτηση 2
η
: Κύκλος εργασιών  

(μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια) 

  

         

 

 

< 600.000€  ( 24% ) 
 

8 

600.000 - 1.500.000€  ( 21% ) 
 

7 

1.500.000 - 10.000.000€  ( 38% ) 
 

13 

>10.000.000€  ( 18% ) 
 

6 

 

Διάγραμμα 6.2: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων 

 

 

Από τα ποσοστά του παραπάνω διαγράμματος δε μπορούμε με ασφάλεια να 

πούμε ότι μια τιμή επικρατεί με διαφορά από τις υπόλοιπες, ωστόσο φαίνεται πως η 

πλειοψηφία του δείγματος των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα τα 

τελευταία 3 χρόνια είχε τζίρο από 1.500.000€-10.000.000€. Τα υπόλοιπα ποσά 

εμφανίζονται με περίπου ίδια ποσοστά γεγονός που δε μας αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια 

να συσχετίσουμε με σιγουριά το μέγεθος της επιχείρησης με τον κύκλο εργασιών της. 

Από τις μεμονωμένες απαντήσεις ωστόσο που δόθηκαν στα έγγραφα google 

διαπιστώνουμε μια σχετική αναλογικότητα του μεγέθους με τον κύκλο εργασιών, 

αφού και οι 3 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κύκλο εργασιών >10.000.000€, ενώ οι 

μικρές <600.000€. Για τις περισσότερες μικρομεσαίες ο τζίρος κυμαίνεται μεταξύ των 

2 μεσαίων μεγεθών κύκλου εργασιών που έχουμε ορίσει στο ερωτηματολόγιο 

(600.000€ – 10.000.000€). 

Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να είναι αναμενόμενο αφού ανάλογα με τις 

ανάγκες μιας επιχείρησης για εργατικό δυναμικό αυξάνονται συνήθως και τα έσοδά 

της, μιας και η δραστηριότητά της επεκτείνεται. Στα παραπάνω θα επανέλθουμε 

αργότερα κάνοντας συσχετίσεις του μεγέθους των επιχειρήσεων με την αντίληψή τους 

για την ποιότητα και με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν εφαρμόζοντας 

προγράμματα ποιότητας σε όλο το φάσμα των διαδικασιών τους. 

 

<600.000€ 
[8] 

600.000€- 
1.500.000€ 

[7] 
1.500.000€- 
10.000.000€ 

[13] 

>10.000.000
€ [6]  
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Ερώτηση 3
η
: Εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας 

κάποιο πρόγραμμα ποιότητας; 

 

 

 

 

NAI  ( 94% )  
32 94% 

OXI ( 6% ) 
 

2 6% 
 

 

Διάγραμμα 6.3: Εφαρμογή προγράμματος ποιότητας 

 

Από την 3
η
 ερώτηση μπαίνουμε πλέον στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου. 

Πριν εξετάσουμε συγκεκριμένες πτυχές των προγραμμάτων ποιότητας και των 

αποτελεσμάτων που επιφέρουν για τις επιχειρήσεις θα ήταν σκόπιμο να μετρήσουμε 

τον αριθμό των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν κάποιο πρόγραμμα ποιότητας.  

Όπως ήταν αναμενόμενο το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων 

logistics από αυτές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας εφαρμόζει 

κάποιο πρόγραμμα ποιότητας. Το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων αγγίζει στο 

δείγμα μας το 94%. Παρόλα αυτά, ίσως προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στο άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και με τις αποδεδειγμένα σημαντικές θετικές επιδράσεις 

της ποιότητας υπάρχει έστω και ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζει 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ποιότητας. 

Προχωρώντας, στις επόμενες ερωτήσεις, γίνεται μια προσπάθεια να εξαχθεί 

κάποιο συμπέρασμα σχετικά με την αντίληψη των επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα 

που επιφέρει η εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας σε διάφορες πτυχές της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερους 

τομείς. Η 4
η
 ερώτηση έχει σκοπό να ανακαλύψει την αντίληψη των επιχειρήσεων 

σχετικά με το βαθμό στον οποίον πιστεύουν πως το πρόγραμμα ποιότητας που 

εφαρμόζουν βοηθά στα παρακάτω: 

 Μείωση logistical cost 

 Μείωση επενδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα 

 Καλύτερη πρόβλεψη της ζήτησης 

 Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών 
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Για την ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα Likert όπου οι 

ερωτώμενοι είχαν την επιλογή να επιλέξουν μεταξύ μιας κλιμακούμενης βαθμολογίας 

από 1-5, όπου το ένα ήταν «καθόλου» και το 5 «Σε πολύ μεγάλο βαθμό» σχετικά με τα 

ερωτήματα της παραπάνω λίστας. Η ερώτηση είχε την ακόλουθη μορφή: 

 

 

Ερώτηση 4
η
: Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα 

ποιότητας που εφαρμόζετε στα παρακάτω: 

 

Πίνακας 6.1: Ερώτηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας 

σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Στόχοι Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μείωση logistical cost 15% 53% 15% 12% 0% 

Μείωση επενδυμένων 

κεφαλαίων σε αποθέματα 
3% 12% 44% 29% 6% 

Καλύτερη πρόβλεψη της 

ζήτησης 
3% 26% 26% 38% 0% 

Ταχύτερη εξυπηρέτηση 

πελατών 
3% 12% 53% 15% 12% 

Άλλο, αναφέρατε      

 

Στον παραπάνω πίνακα έχουν συμπληρωθεί τα ποσοστά για την κάθε μια 

απάντηση. Με κόκκινη γραμματοσειρά έχουν επισημανθεί και σε αυτή την ερώτηση οι 

επικρατέστερες τιμές. Ακολουθούν τα σχετικά διαγράμματα και ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων.  
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4.1 Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε στα 

παρακάτω: – Μείωση logistical cost 

 

 

 

Καθόλου 5  (15%) 

Σε μικρό βαθμό    18 (53%) 

Σε μέτριο βαθμό    5  (15%) 

Σε μεγάλο βαθμό    4 (12%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό   0  (0%) 

 

Διάγραμμα 6.4: Σχέση ποιότητας και μείωση logistical cost 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα και από τον πίνακα 6.1 βλέπουμε πως σε ποσοστό 

68% οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζουν τους 

βοηθά καθόλου ή σε μικρό βαθμό να μειώσουν το logistical cost τους. Στον αντίποδα 

βρίσκεται μόλις το 12% των ερωτηθέντων που πιστεύει πως το κόστος logistics 

μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση έχουμε αναφέρει 

πως το κόστος logistics που αποτελεί από το 10%-30% του τελικού κόστους του 

προϊόντος μειώνεται σημαντικά με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων, ωστόσο 

δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με τη σύνδεση logistical 

κόστους και ποιότητας. 

 

4.2 Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε στα 

παρακάτω: - Μείωση επενδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα 

 

Καθόλου   1  (3%) 

Σε μικρό βαθμό  4 (12%) 

Σε μέτριο βαθμό 15 (44%) 

Σε μεγάλο βαθμό 10 (29%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό 2 (6%) 

 

 

Διάγραμμα 6.5: Σχέση ποιότητας και μείωσης επενδυμένων κεφαλαίων σε αποθέματα 
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Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ποιότητας με τη μείωση των επενδυμένων 

κεφαλαίων σε αποθέματα παρατηρούμε πως η βελτίωση που επιτυγχάνεται σύμφωνα 

με τη γνώμη των ερωτηθέντων είναι μάλλον θετική. Το 44% που είναι και το 

μεγαλύτερο ποσοστό στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντά πως το κόστος μειώνεται σε 

μέτριο βαθμό, ενώ ένα ποσοστό 35% παρατηρεί μεγάλη και πολύ μεγάλη μείωση του 

κόστους αποθεμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας.  

Στο σημείο αυτό θα λέγαμε πως επιβεβαιώνονται όσα έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία σχετικά με τη μείωση του αποθέματος και τη βελτίωση της ποιότητας, 

έτσι ώστε το επιθυμητό απόθεμα να πλησιάσει την ιδανική μηδενική του τιμή και κατά 

συνέπεια οι επενδύσεις σε αποθέματα να μειωθούν. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις 

θα έχουν άμεσα ρευστά διαθέσιμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ή να 

διανείμουν κέρδη στους εταίρους τους και γενικότερα για να διαχειριστούν τους 

πόρους τους πιο αποδοτικά. 

 

 

4.3 Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε στα 

παρακάτω: - Καλύτερη πρόβλεψη ζήτησης 

 

 

Καθόλου         1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό     9 (26%) 

Σε μέτριο βαθμό     9 (26%) 

Σε μεγάλο βαθμό     13 (38%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό   0 (0%) 

 

 

Διάγραμμα 6.6: Σχέση ποιότητας και πρόβλεψης της ζήτησης 

 

Στο 3
ο
 σκέλος της 4

ης
 ερώτησης που αφορά στην καλύτερη πρόβλεψη της 

ζήτησης με την εφαρμογή προγράμματος ποιότητας, οι απαντήσεις είναι 

διασκορπισμένες με επικρατέστερη ωστόσο την άποψη της θετικής επιρροής. Σε 

ποσοστό περισσότερο από 50% (64%) οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως η βελτίωση 

στην πρόβλεψη της ζήτησης επιτυγχάνεται σε μέτριο και μεγάλο βαθμό, ενώ σε 

μικρό βαθμό και καμία βελτίωση σημειώνουν μόλις το 1/3 των ερωτηθέντων (29%). 
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4.4. Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε στα 

παρακάτω: - Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

 

Το 4
ο
 σκέλος αφορά στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών από την 

εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας. Τα πράγματα στο σκέλος αυτό είναι 

περισσότερο ξεκάθαρα μιας και ποσοστό μεγαλύτερο του 50% έχει δώσει την ίδια 

απάντηση. Εκατέρωθεν του ποσοστού αυτού, το οποίο σημείωσε την απάντηση «σε 

μέτριο βαθμό», βρίσκονται οι απαντήσεις σε μικρό βαθμό και σε μεγάλο βαθμό με τα 

ίδια περίπου ποσοστά. Υπάρχει και ένα ποσοστό 12% που θεωρεί πως η ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή του 

προγράμματος ποιότητας. 

Έτσι, 53% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το πρόγραμμα ποιότητας, τους 

οδήγησε σε μέτρια βελτίωση ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, 

ενώ το 27% απαντά πως η βελτίωση επετεύχθη σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, πως η επίδραση της ποιότητας σε σχέση με την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών είναι θετική. Τα παραπάνω συνοψίζονται 

διαγραμματικά στο γράφημα που ακολουθεί. 

 

 

    Καθόλου            1  (3%) 

    Σε μικρό βαθμό           4 (12%) 

    Σε μέτριο βαθμό      18 (53%) 

    Σε μεγάλο βαθμό        5 (15%) 

    Σε πολύ μεγάλο βαθμό  4 (12%) 

 

 

Διάγραμμα 6.7: Σχέση ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης πελατών 
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Ερώτηση 5
η
: Ποιους τομείς της επιχείρησής σας  

καλύπτει το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε; 

 

Στην ερώτηση αυτή στόχος μας ήταν να διαπιστώσουμε εάν το πρόγραμμα 

ποιότητας που εφαρμόζουν οι ερωτηθέντες καλύπτει όλες τις λειτουργίες τους ή μέρος 

αυτών και ποιες είναι. Το άθροισμα των ποσοστών που προκύπτει στην περίπτωση 

αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 100% μιας και υπάρχει δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων του ενός πλαισίου. 

Με μια πρώτη ματιά στο διάγραμμα 6.8 διαπιστώνουμε πως υπάρχει κάλυψη σε 

όλους τους τομείς που αναφερόταν το ερωτηματολόγιο. Τις περισσότερες απαντήσεις 

συγκεντρώνουν η λειτουργία της αποθήκευσης και ο έλεγχος των αποθεμάτων, ενώ 

ακολουθούν οι προμήθειες, οι μεταφορές/διακίνηση και η εξυπηρέτηση των πελατών 

με σχεδόν ίδια ποσοστά. 

 

 

Έλεγχος Αποθεμάτων   17 (57%) 

Προμήθειες  9 (30%) 

Αποθήκευση           21 (70%) 

Μεταφορές/Διακίνηση  11 (37%) 

Εξυπηρέτηση Πελατών   8 (27%) 

 

 

Διάγραμμα 6.8: Κάλυψη βασικών λειτουργιών του προγράμματος ποιότητας 

 

Παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχει η λειτουργία της αποθήκευσης. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στα προηγούμενα κεφάλαια, η λειτουργία αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για μια επιχείρηση logistics μιας και από τον τρόπο οργάνωσης 

της αποθήκης, του τρόπου συλλογής και εναπόθεσης των εμπορευμάτων στα ράφια, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, επηρεάζονται διάφορες παράμετροι 

ποιότητας, όπως ο χρόνος εξυπηρέτησης, το κόστος κ.ά.. Επομένως, μπορούμε να 

πούμε πως το αποτέλεσμα των απαντήσεων ήταν αναμενόμενο.  
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Ερώτηση 6
η
: Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει 

 εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας; 

 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν διαφαίνεται το πόσο μετρήσιμα μπορεί να είναι 

τα αποτελέσματα της ποιότητας. Στην παρούσα μελέτη δεν ασχοληθήκαμε με δείκτες 

μέτρησης της ποιότητας, ωστόσο έχει αναφερθεί από την αρχή ακόμη της εργασίας 

πως η ποιότητα είναι μέγεθος μετρήσιμο. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι 

εύκολο να αξιολογηθούν και οι επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στην 

ποιότητα θα πρέπει να διαβλέπουν κάποια συγκεκριμένα οφέλη. 

Έτσι, στην 6
η
 ερώτηση εξετάζουμε την άποψη των ερωτηθέντων για το τι έχουν 

τελικά πετύχει και σε ποιο βαθμό εφαρμόζοντας πρόγραμμα ποιότητας στην 

επιχείρησή τους. Η ερώτηση αφορά τομείς όπως: οι σχέσεις με τους 

πελάτες/προμηθευτές, η εξυπηρέτηση των πελατών, τα λάθη στις παραγγελίες καθώς 

και το κόστος για τις λειτουργίες logistics. 

Ξεκινάμε, παρουσιάζοντας το υποερώτημα που αναφέρεται στο μηδενισμό των 

λαθών στη διεκπεραίωση των παραγγελιών. 

 

 

6.1 Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει  εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: -  

Μηδενισμός λαθών στη διεκπεραίωση των παραγγελιών 

 

 

Καθόλου  3 (9%) 

Σε μικρό βαθμό  6 (18%) 

Σε μέτριο βαθμό 6 (18%) 

Σε μεγάλο βαθμό 16 (47%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό 1 (3%) 

 

 

Διάγραμμα 6.9: Ποιότητα και μηδενισμός λαθών στη διεκπεραίωση των παραγγελιών 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή προγράμματος ποιότητας σε ό,τι αφορά 

στο μηδενισμό των λαθών στις παραγγελίες είναι θα λέγαμε θετικά. Σε ποσοστό 50% 

οι ερωτηθέντες παρατήρησαν βελτίωση στον τομέα αυτό σε μεγάλο και πολύ μεγάλο 

βαθμό, ενώ το 1/3 περίπου του δείγματός μας (27%) παρατηρεί μικρή ή καμία 
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βελτίωση. Δεν είναι μικρό το ποσοστό αυτό, ωστόσο είναι μικρό το ποσοστό της 

μεμονωμένης επιλογής «Καθόλου». Μόλις ένας στους δέκα δεν παρατήρησε βελτίωση 

σε ό,τι αφορά το μηδενισμό των λαθών στις παραγγελίες. Ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

παρατηρεί από μικρή έως και πολύ μεγάλη βελτίωση. 

Θα λέγαμε, λοιπόν, πως το τόσο σημαντικό κομμάτι του μηδενισμού των λαθών, 

που μειώνει το κόστος διορθώσεων, επανελέγχων και  καταχώρησης νέων 

παραγγελιών, ελαχιστοποιεί τα αποθέματα και αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησης 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας. Όλα τα παραπάνω έχουν ως 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων από την επιχείρηση που μπορεί να επενδύσει σε 

άλλες λειτουργίες βελτιώνοντας την ποιότητα και σε άλλους τομείς της 

δραστηριότητάς της. 

Παρακάτω, στην ερώτηση 6.2, εξετάζουμε τη βελτίωση που επήλθε, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων στις σχέσεις τους με τους προμηθευτές. 

 

 

6.2 Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει  εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: -  

Βελτίωση σχέσεων με προμηθευτές 

 

Μια βασική αρχή, σύμφωνα με τους Stock και Lambert (1987) για τον 

επιθυμητό αριθμό των προμηθευτών, είναι αυτή που υπακούει στον κανόνα λίγοι και 

αξιόπιστοι προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η εξάρτηση της περίπτωσης 

ενός μόνο προμηθευτή και της απρόσωπης σχέσης με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, 

των οποίων ο έλεγχος είναι δυσκολότερος. 

Έτσι, στόχος μας στην ερώτηση αυτή ήταν να διαπιστώσουμε τη βελτίωση που 

επέρχεται στο τόσο βασικό κομμάτι των σχέσεων με τους προμηθευτές. Αν κάποιος 

από τους προμηθευτές μιας επιχείρησης είναι δυσαρεστημένος ή δεν παρέχει ποιοτικές 

υπηρεσίες και προϊόντα, είναι λογικό οι πελάτες της ίδιας επιχείρησης να είναι 

δυσαρεστημένοι. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των προμηθευτών είναι ένα ιδιαίτερα 

κρίσιμο σημείο στην οργάνωση των επιχειρήσεων. 

Από το ακόλουθο διάγραμμα, βλέπουμε πως η βελτίωση των σχέσεων με τους 

προμηθευτές, από την εφαρμογή προγράμματος ποιότητας επιτυγχάνεται κατά 

πλειοψηφία σε μεγάλο και μέτριο βαθμό. Ένα ποσοστό και πάλι περίπου ίσο με το 1/3 

του δείγματος (27% συνολικά) παρατηρεί μικρή ή καμία βελτίωση στις σχέσεις με 

τους προμηθευτές. 
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Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως αυτό συμβαίνει διότι οι προμηθευτές δεν 

έχουν επιλεγεί με ορθό τρόπο ή οι απαιτήσεις τους σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις 

εν λόγω επιχειρήσεις είναι αυξημένες. Από την άλλη, στην πλευρά των ερωτηθέντων 

θα μπορούσε να ισχύει επίσης το φαινόμενο των αυξημένων προσδοκιών-απαιτήσεων 

από τους προμηθευτές, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα «αυστηρές» ως προς την 

αξιολόγησή τους. Τα παραπάνω συνοψίζονται στο διάγραμμα 6.10 

 

 

   Καθόλου                      1 (3%) 

   Σε μικρό βαθμό          8 (24%) 

   Σε μέτριο βαθμό               5 (15%) 

   Σε μεγάλο βαθμό             17 (50%) 

   Σε πολύ μεγάλο βαθμό      1 (3%) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.10: Ποιότητα και βελτίωση σχέσεων με προμηθευτές 

 

 

6.3 Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει  εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: -  

Βελτίωση σχέσεων με πελάτες 

 

Στο κομμάτι που αφορά στη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, οι 

απαντήσεις είναι διαφορετικές από ό,τι ίσως αναμέναμε. Έχουμε πει, πως ο 

βασικότερος από τους στόχους της ποιότητας είναι η ικανοποίηση των πελατών, μέσω 

της σωστής εξυπηρέτησης και παροχής αξιόπιστων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνεπώς, 

κάποιος από τους λόγους που οι επιχειρήσεις υιοθετούν την εφαρμογή ενός 

προγράμματος ποιότητας είναι και η βελτίωση των σχέσεων που διατηρούν με την 

πελατειακή τους βάση. 

Ωστόσο, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα 6.11, οι ερωτηθέντες αξιολογούν 

πως η βελτίωση που επήλθε στις σχέσεις τους με τους πελάτες είναι μικρή (56%). 

Σημαντική βελτίωση σημειώνει μόλις το 15% του δείγματός μας, γεγονός που γεννά 

ερωτήματα σχετικά με το πόση επιπλέον προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί, ώστε 
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η πηγή που δημιουργεί τα κέρδη στις επιχειρήσεις που δεν είναι άλλη από μια 

ικανοποιημένη πελατεία, να μένει περισσότερο ικανοποιημένη και οι σχέσεις μεταξύ 

των δύο μερών να βελτιώνονται. 

Φυσικά, το γεγονός ότι οι σχέσεις δεν έχουν βελτιωθεί δε σημαίνει απαραίτητα 

πως δεν υπάρχει ικανοποίηση των πελατών. Θα μπορούσε να εξηγηθεί με τη λογική 

ότι οι πελάτες ήταν ήδη πολύ ικανοποιημένοι και δε σημειώθηκε σημαντική βελτίωση 

στις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας. 

Διαγραμματικά τα παραπάνω απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

  Καθόλου   1 (3%) 

  Σε μικρό βαθμό            19 (56%) 

  Σε μέτριο βαθμό  7 (21%) 

  Σε μεγάλο βαθμό  5 (15%) 

  Σε πολύ μεγάλο βαθμό 0 (0%) 

 

Διάγραμμα 6.11:  Ποιότητα και βελτίωση σχέσεων με πελάτες 

 

 

6.4 Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει  εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: -  

Καλύτερη/ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

 

Το υποερώτημα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό στο 

προηγούμενο μιας και εξετάζει συγκεκριμένα τη βελτίωση στην ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των πελατών. Μια παράμετρο που θα μπορούσε να θεωρηθεί από τις 

πλέον σημαντικές σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι απαντήσεις αναδεικνύουν ως επικρατέστερη την επιλογή που επιδεικνύει 

σημαντική βελτίωση στο χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών, σε ποσοστό 41%, ενώ 

αρκετά υψηλό (38%) είναι και το ποσοστό της μέτριας βελτίωσης. Μικρή βελτίωση 

παρατηρεί μόλις το 9% των ερωτηθέντων, ενώ οι 2 ακραίες επιλογές «Καθόλου» και 

«σε πολύ μεγάλο βαθμό», λαμβάνουν αμφότερες ποσοστό ίσο με 3%. Παρατηρείται 

λοιπόν μια θετική εκτίμηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη βελτίωση που έχουν 

πετύχει στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών εξαιτίας της εφαρμογής του 

προγράμματος ποιότητας. 
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    Καθόλου           1  (3%) 

    Σε μικρό βαθμό         3 (9%) 

    Σε μέτριο βαθμό        13 (38%) 

    Σε μεγάλο βαθμό        14 (41%) 

    Σε πολύ μεγάλο βαθμό    1 (3%) 

 

 

Διάγραμμα 6.12:  Ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών 

 

 

6.5 Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει  εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: -  

Μείωση logistical cost 

 

Κλείνοντας με τα ερωτήματα που αφορούν την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά 

με τα αποτελέσματα τα οποία πιστεύουν πως έχει επιφέρει η εφαρμογή των 

προγραμμάτων ποιότητας θα εξετάσουμε την παράμετρο του logistical cost και το 

βαθμό στον οποίο πιστεύεται πως αυτό έχει μειωθεί σε συνάρτηση με το πρόγραμμα 

ποιότητας. 

Η επικρατέστερη απάντηση είναι αυτή που σημειώνει την επιλογή «σε μικρό 

βαθμό», ενώ ακολουθεί η επιλογή σε «μέτριο βαθμό». Περισσότερες από τις μισές 

επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (56%) πιστεύουν πως η μείωση που 

επήλθε στο κόστος logistics από την εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας είναι 

μικρή. Σε μεγάλο βαθμό μείωσε, εξαιτίας του προγράμματος ποιότητας, το κόστος 

logistics μόνο το 15% όσων απάντησαν. 

 

 

     Καθόλου               0 (0%) 

     Σε μικρό βαθμό            19 (56%) 

     Σε μέτριο βαθμό  8 (24%) 

     Σε μεγάλο βαθμό  5 (15%) 

     Σε πολύ μεγάλο βαθμό   0 (0%) 

 

 

Διάγραμμα 6.12: Ποιότητα και μείωση logistical cost 
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Γενικότερα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι βάσει των παραμέτρων που εξετάστηκαν στην 

6
η
 ερώτηση, τα περισσότερο θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή προγράμματος 

ποιότητας αφορούν στο μηδενισμό των λαθών στις παραγγελίες, στις καλύτερες 

σχέσεις με τους προμηθευτές και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών. 

Λιγότερο αποτελεσματικό εμφανίζεται το πρόγραμμα σε τομείς όπως η βελτίωση των 

σχέσεων με τους πελάτες και η μείωση του logistical cost.  

Στη συνέχεια θα εξεταστούν ερωτήσεις σχετικές με τη μέτρηση της ποιότητας 

και τη χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας, καθώς και των βελτιώσεων που 

επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις με τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

 

Ερώτηση 7
η
: Το προσωπικό της επιχείρησής σας ακολουθεί 

την προσπάθεια της Διοίκησης στην εφαρμογή  του προγράμματος ποιότητας; 

 

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας από την εφαρμογή ενός 

προγράμματος ποιότητας σύμφωνα με τον είναι η αφοσίωση του προσωπικού και η 

πίστη στις προσπάθειες της Διοίκησης. Έτσι, και στην περίπτωση της εφαρμογής του 

προγράμματος ποιότητας είναι πολύ σημαντική η συμβολή του προσωπικού. Στην 

ερώτηση αυτή, εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο η προσπάθεια εφαρμογής του 

προγράμματος ποιότητας, υποστηρίζεται από το προσωπικό. 

Σε ποσοστό 65% οι απαντήσεις συγκεντρώνονται στις επιλογές σε «μεγάλο» και 

«πολύ μεγάλο βαθμό». Συνεπώς, παρατηρούμε μια θετική στάση του προσωπικού 

απέναντι στις προσπάθειες των διοικούντων να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα 

ποιότητας. Οι επιχειρήσεις που απάντησαν πως το προσωπικό συμμετέχει λίγο ή 

καθόλου στην προσπάθεια της Διοίκησης καλύπτουν μόλις το 6% του συνόλου. 

 

Καθόλου     1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό    1 (3%) 

Σε μέτριο βαθμό    8 (24%) 

Σε μεγάλο βαθμό    16 (47%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό   6 (18%) 

 

Διάγραμμα 6.13: Συμμετοχή προσωπικού στην προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος 

ποιότητας από τη Διοίκηση 
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Ερώτηση 8
η
: Χρησιμοποιείται κάποιες μεθόδους για 

 τη μέτρηση της βελτίωσης ποιότητας των διαδικασιών 

 στην επιχείρησή σας; 

 

Προηγουμένως αναφέραμε πως η μέτρηση της ποιότητας είναι εφικτή και 

επιπλέον απαραίτητη για να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι των τμημάτων που ασχολούνται 

με την ποιότητα, αλλά κυρίως η διοίκηση, εάν οι πόροι που επενδύονται για τη 

βελτίωση της ποιότητας αξιοποιούνται αποδοτικά. 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζουμε με μια καταφατική ή αρνητική απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) την περίπτωση εφαρμογής μεθόδων από πλευράς των επιχειρήσεων για τη 

μέτρηση της ποιότητας. Αμέσως παρακάτω, στην ερώτηση που ακολουθεί 

αναφέρονται κάποιες από τις μεθόδους αυτές ώστε να δούμε ποια είναι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη και ποιες εναλλακτικές μέθοδοι υπάρχουν. 

 

 

ΝΑΙ  30 (88%) 

ΟΧΙ  4 (12%) 

 

 

 

Διάγραμμα 6.14: Εφαρμογή μεθόδων για τη μέτρηση της ποιότητας 

 

 

Ερώτηση 9
η
: Ποιες μεθόδους για χρησιμοποιείτε για 

 τη μέτρηση της βελτίωσης ποιότητας των διαδικασιών 

 στην επιχείρησή σας; 

Διαγράμματα ροής   9  (30%) 

Στατιστικό έλεγχο   4 (13%) 

Ανάλυση Pareto   16 (53%) 

Ιστογράμματα    18 (60%) 

Διαγράμματα 

Αιτίου/Αποτελέσματος 13 (43%) 

 

Διάγραμμα 6.15: Μέθοδοι μέτρησης ποιότητας 
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Αρχικά, πρέπει να σχολιάσουμε πως το άθροισμα των ποσοστών στην πιο πάνω 

ερώτηση είναι μεγαλύτερο του 100% μιας και υπήρχε η δυνατότητα να επιλεγuούν 

περισσότερες από μια μέθοδοι ως απάντηση. Παρατηρούμε ακόμη πως επικρατέστερες 

στη χρήση είναι τα Ιστογράμματα και η Ανάλυση Pareto, ενώ και οι άλλες μέθοδοι 

πλην του στατιστικού ελέγχου εμφανίζουν σχετικά υψηλά ποσοστά. 

Ο στατιστικός έλεγχος, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στις πρώτες σελίδες 

είναι μια ξεπερασμένη μέθοδος για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας και για το 

λόγο αυτό δε μας προκαλεί έκπληξη που μόνο το 13% των ερωτηθέντων τον 

χρησιμοποιεί. Τα ιστογράμματα που με παραστατικό τρόπο απεικονίζουν εύστοχα τα 

αποτελέσματα που έχουν παρατηρηθεί είναι μια μέθοδος που βλέπουμε να έχει 

επιλεγεί από το 60% των ερωτηθέντων. Η πολύ διαδεδομένη ανάλυση Pareto 

χρησιμοποιείται από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες.  

Σύμφωνα με την ανάλυση Pareto (80/20) το 80% των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης προέρχεται από το 20% των πελατών της και 

αντίστροφά. (G. Karuppusam R. Gandhinathan, 2006). Γενικότερα, ο κανόνας αυτός 

σημαίνει πως το 80% οποιουδήποτε φαινομένου παρατηρείται σε μια επιχείρηση 

οφείλεται στο 20% των συνολικών παραγόντων που το προκαλούν.  

Το ραβδόγραμμα της προηγούμενης σελίδας συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

ερώτησης αυτής. Στη συνέχεια θα εξεταστούν ερωτήσεις που είναι σχετικές με τη 

χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα αποτελέσματα αυτών των ερωτήσεων, μιας και 

όπως έχει αναφερθεί στο 5
ο
 κεφάλαιο η συμβολή της Πληροφορικής στην ποιότητα 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
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Ερώτηση 10
η
: Πιστεύετε πως η χρήση της  

Πληροφορικής Τεχνολογίας βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας; 

 

 

Καθόλου             1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό            2 (6%) 

Σε μέτριο βαθμό            3 (9%) 

Σε μεγάλο βαθμό          15 (44%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό        13 (38%) 

 

Διάγραμμα 6.16: Συμβολή Πληροφορικής Τεχνολογίας στη βελτίωση της ποιότητας 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο η σπουδαία συμβολή της Πληροφορικής Τεχνολογίας 

(ΠΤ) αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων οι οποίοι σε ποσοστό 82% 

επέλεξαν τις απαντήσεις σε «μεγάλο» και «πολύ μεγάλο βαθμό». Μόλις μια 

επιχείρηση από το σύνολο των 34 που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο πιστεύει πως 

η χρήση της ΠΤ δε βοηθά καθόλου στη βελτίωση της ποιότητας, ενώ σε «μικρό» και 

«μέτριο βαθμό» πιστεύει πως είναι σημαντική η ΠΤ το 15% του συνόλου των 

ερωτηθέντων. 

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις είναι πιο συγκεκριμένες και αφορούν τη χρήση 

Πληροφοριακών Συστημάτων από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα. Είναι 

πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τα Πληροφοριακά 

Συστήματα και τις βελτιώσεις που προκαλούν σε συγκεκριμένα τμήματα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και θα παρουσιαστούν ξεχωριστά στις επόμενες σελίδες. 

Στο σημείο αυτό εξετάζουμε με μια ερώτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα ή όχι. 
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Ερώτηση 11
η
: Χρησιμοποιείτε κάποιο Πληροφοριακό  

Σύστημα στην εταιρεία σας; 

 

 

 

  

ΝΑΙ 33 (97%) 

ΟΧΙ    1 (3%) 

 

 

Διάγραμμα 6.17: Χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

Θα περιμέναμε ίσως το σύνολο των ερωτηθέντων να χρησιμοποιεί κάποιο 

Πληροφοριακό Σύστημα στις μέρες μας, ωστόσο υπάρχει μια επιχείρηση η οποία δε 

χρησιμοποιεί κάποιου είδους Πληροφοριακό Σύστημα. Να σημειώσουμε πως διάφορες 

έρευνες που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο κάνουν αναφορά στο φαινόμενο αυτό 

της μη χρήσης των νέων τεχνολογιών από πλευράς του συνόλου των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

 

 

Ερώτηση 12
η
: Τι είδους Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) χρησιμοποιείτε; 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.18: Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης           14 (42%)     

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης                 21 (64%) 

Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών  Πόρων(ERP)   23 (70%)  

Άλλο                             4 (12%) 
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Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα 

είναι το ERP. Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της αποθήκης, επίσης, είναι 

αρκετά διαδεδομένα, κάτι που μέχρι την περασμένη δεκαετία δεν ίσχυε, σύμφωνα με 

τους Καραγιαννάκη, Παπακυριακόπουλο και Βαρδάκη (2011). Στην επιλογή «άλλο» 

και οι 4 απαντήσεις που δόθηκαν αναφερόταν στα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών 

(Customer Relationship Management - CRM). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός πληροφοριακά συστήματα και για το λόγο αυτό τα 

συνολικά ποσοστά είναι μεγαλύτερα του 100%. 

 

 

 

Ερώτηση 13
η
: Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό 

Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα παρακάτω; 

 

Από τις προηγούμενες δύο ερωτήσεις συμπεράναμε πως η χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων στις εταιρείες logistics είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, 

γεγονός που δίνει το ερέθισμα για περαιτέρω εμβάθυνση σχετικά με το εάν και κατά 

πόσο είναι σημαντική η συμβολή του στη βελτίωση διαφόρων παραμέτρων της 

ποιότητας. Ακολουθεί μια σειρά από υποερωτήσεις που εξετάζουν την επιρροή στους 

χρόνους εκτέλεσης των παραγγελιών, στη βελτίωση των διαδικασιών, του 

προγραμματισμού, των νεκρών χρόνων, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας 

και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

13.1 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Μείωση χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών 

 

Μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις για την καλή εξυπηρέτηση των πελατών, 

είναι ο χρόνος στον οποίο εκτελούνται οι παραγγελίες. Με τις μεθόδους του Just In 

Time (JIT), οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να μειώνουν ολοένα και περισσότερο το 

χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών τους από το στάδιο λήψης μιας παραγγελίας μέχρι 

και την τελική παράδοση των προϊόντων στους πελάτες τους. 
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Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν το 

σύνολο σχεδόν των λειτουργιών των επιχειρήσεων συμβάλουν σημαντικά στη 

βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών, μέσω της αυτοματοποίησης που 

προσφέρουν, της τυποποίησης ορισμένων διαδικασιών και σε συνδυασμό με διάφορες 

εφαρμογές της επιχειρησιακής έρευνας τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά όπως 

θα δούμε και στη συνέχεια. 

Στο διάγραμμα 6.19 βλέπουμε σχηματικά τη συμβολή των πληροφοριακών 

συστημάτων στη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών όπως αυτή 

εκτιμήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν πως η 

βελτίωση που επέρχεται είναι σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ μόλις το 6% 

δεν παρατηρεί καμία βελτίωση. Μικρά είναι και τα ποσοστά αυτών που απάντησαν 

πως τα πληροφοριακά συστήματα τους ωφέλησαν σε μικρό και μέτριο βαθμό στη 

μείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών. 

 

 

Καθόλου             2 (6%) 

Σε μικρό βαθμό            4 (12%) 

Σε μέτριο βαθμό            3 (9%) 

Σε μεγάλο βαθμό          17 (50%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό          7 (21%) 

 

Διάγραμμα 6.19: Πληροφοριακά Συστήματα και μείωση χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών 

 

 

13.2 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Βελτίωση διαδικασιών 

 

Για να φτάσει το τελικό προϊόν ή μια υπηρεσία στους καταναλωτές, περνά από 

διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τα οποία έχουν εξεταστεί στα πρώτα 

κεφάλαια. Στα στάδια αυτά λαμβάνουν χώρα διάφορες διεργασίες logistics και μέσω 

αλληλοσυσχετιζόμενων διαδικασιών το τελικό προϊόν φτάνει στον καταναλωτή. 

Στόχος της ερώτησης που παρουσιάζεται στο σημείο αυτό είναι να εξετάσει το βαθμό 

στον οποίον τα πληροφοριακά συστήματα βελτιώνουν τις διαδικασίες αυτές. Έτσι, 

έχουμε: 
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Καθόλου      1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό      4 (12%) 

Σε μέτριο βαθμό    10 (29%) 

Σε μεγάλο βαθμό   13 (38%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό     5 (15%) 

 

 

Διάγραμμα 6.20: Πληροφοριακά Συστήματα και βελτίωση διαδικασιών 

 

Παρατηρούμε πως σε ό,τι αφορά και στη βελτίωση των διαδικασιών οι 

απαντήσεις με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτές που καταδεικνύουν μεγάλη και 

πολύ μεγάλη βελτίωση (σε ποσοστό συνολικά 53%). Σχετικά υψηλό εμφανίζεται και 

το ποσοστό αυτών που σημειώνουν μέτρια βελτίωση (περίπου το 1/3). Οι αρνητικές 

απαντήσεις είναι και στην περίπτωση αυτή πολύ μικρού ποσοστού (3%), ενώ σε μικρό 

βαθμό πιστεύουν πως ωφελήθηκαν το 12% των ερωτηθέντων. 

Σε σχέση με τη βελτίωση που παρατηρείται στη μείωση του χρόνου εκτέλεσης 

των παραγγελιών βλέπουμε πως η εικόνα είναι λιγότερο θετική, ωστόσο φαίνεται και 

εδώ ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι η επίδραση που αναγνωρίζουν οι χρήστες των 

πληροφοριακών συστημάτων. Παρακάτω, εξετάζεται η βελτίωση του 

προγραμματισμού που επιτυγχάνεται με τη χρήση τέτοιων συστημάτων. 

 

 

13.3 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Βελτίωση προγραμματισμού 

 

 

Καθόλου      1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό     4 (12%) 

Σε μέτριο βαθμό     5 (15%) 

Σε μεγάλο βαθμό    17 (50%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό    6 (18%) 

 

Διάγραμμα 6.21: Πληροφοριακά Συστήματα και βελτίωση προγραμματισμού 
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Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν αυτόματες διαδικασίες οι οποίες με 

άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύπλοκους 

υπολογισμούς και να επιτύχουν μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό 

χρόνου, ταξιθέτησης, διακίνησης και άλλων διαδικασιών και να βοηθήσουν τις 

εταιρείες να γίνουν πιο αποδοτικές και ακριβέστερες στον προγραμματισμό τους. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν για 

την ερώτηση 13.3. Το 68%  των ερωτηθέντων παρατήρησε βελτίωση στον 

προγραμματισμό σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της χρήσης 

πληροφοριακού συστήματος, ενώ μικρά είναι τα ποσοστά καθεμιάς από τις άλλες 

διαθέσιμες επιλογές. Η βελτίωση του προγραμματισμού σχετίζεται άμεσα με την 

ταχεία εξυπηρέτηση που αναλύθηκε παραπάνω, αλλά και με τη γενικότερη βελτίωση 

της αποδοτικότητας των πόρων της επιχείρησης, όπως επίσης και με τη μείωση των 

νεκρών χρόνων και την αύξηση της παραγωγικότητας που αναλύονται στη συνέχεια. 

Επομένως, είναι πολύ ενθαρρυντικό για τους χρήστες των πληροφοριακών 

συστημάτων να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

τελευταίων ώστε να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη που 

προκύπτουν. Ακολουθεί το υποερώτημα που συνδέει τα πληροφοριακά συστήματα με 

τη μείωση των νεκρών χρόνων. 

 

 

13.4 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Μείωση νεκρών χρόνων 

 

 

Καθόλου    1 (3%) 

Σε μικρό βαθμό   8 (24%) 

Σε μέτριο βαθμό  16 (47%) 

Σε μεγάλο βαθμό   6 (18%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό  2 (6%) 

 

Διάγραμμα 6.22: Πληροφοριακά Συστήματα και μείωση νεκρών χρόνων 

 

Από τη μια διαδικασία στην άλλη υπάρχουν στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, καθυστερήσεις, αναμονές εξυπηρέτησης, ανεξήγητα 
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υποαπασχολούμενες μηχανές ή εργάτες και άλλοι παράγοντες που καθυστερούν την 

παραγωγή, τη διανομή, τη διακίνηση ή άλλες λειτουργίες. Η αναμονή εξυπηρέτησης 

μπορεί να οφείλεται για παράδειγμα στο γεγονός ότι ενώ μία παραγωγική μονάδα 

μπορεί να έχει τελειώσει, περιμένει την επόμενη η οποία είναι ακόμη απασχολημένη. 

Αντίστροφα, ενώ μια μονάδα είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει, έχοντας ολοκληρώσει την 

εργασία της, αναγκάζεται να περιμένει την προηγούμενη η οποία δεν είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει την επόμενη Krupp (1984).  

Από το διάγραμμα 6.21 ωστόσο, παρατηρούμε πως η βελτίωση που σημειώνεται 

με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν μέτριου βαθμού (ποσοστό 47%). Τα 

ποσοστά όσων παρατήρησαν μικρή βελτίωση είναι ίδια με αυτά όσων σημείωσαν 

μεγάλη και πολύ μεγάλη βελτίωση, οπότε θα λέγαμε πως υπάρχει μια συμμετρικότητα 

γύρω από την επικρατέστερη απάντηση.  

Στον τομέα αυτόν λοιπόν, ίσως χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια από 

τους σχεδιαστές των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να είναι σε θέση οι χρήστες 

τους να βελτιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον πολύ καθοριστικό παράγοντα των 

νεκρών χρόνων και να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τη δυναμικότητά τους. 

 

 

13.5 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Αύξηση παραγωγικότητας 

 

 

Καθόλου         0 (0%) 

Σε μικρό βαθμό        2 (6%) 

Σε μέτριο βαθμό        11 (32%) 

Σε μεγάλο βαθμό        18 (53%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό       2 (6%) 

 

Διάγραμμα 6.23: Πληροφοριακά Συστήματα και αύξηση παραγωγικότητας 

 

Με τη βελτίωση στη μείωση των νεκρών χρόνων, τον καλύτερο 

προγραμματισμό και την πιο ορθολογική κατανομή των πόρων, υλικών και 

ανθρώπινων, είναι εφικτή η αύξηση της παραγωγικότητας. Για τις προαναφερθείσες 
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παραμέτρους μιλήσαμε ακριβώς πιο πάνω και στο σημείο αυτό θα δούμε τη βελτίωση 

που σημείωσαν οι επιχειρήσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας εξαιτίας των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Φαίνεται πως ο βαθμός βελτίωσης είναι μεγάλος. Το 59% απαντά πως 

παρατηρήθηκε μεγάλη και πολύ μεγάλη βελτίωση, ενώ δεν υπάρχει καμία αρνητική 

απάντηση. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία λοιπόν πως τα πληροφοριακά συστήματα 

επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα. Μπορούμε να πούμε πως είναι αναμενόμενη η 

βελτίωση στην παραγωγικότητα, αν αναλογιστούμε για ακόμη μια φορά τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με αυτή (μείωση νεκρών χρόνων, καλύτερος 

προγραμματισμός κ.ά.). Τα παραπάνω παριστάνονται διαγραμματικά στο ακόλουθο 

διάγραμμα. 

 

 

Καθόλου   0 (0%) 

Σε μικρό βαθμό              2 (6%) 

Σε μέτριο βαθμό           11 (32%) 

Σε μεγάλο βαθμό          18 (53%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό   2 (6%) 

 

Διάγραμμα 6.24: Πληροφοριακά Συστήματα και αύξηση παραγωγικότητας 

 

 

13.6 Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα 

παρακάτω: - Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 

 

Καθόλου       2 (6%) 

Σε μικρό βαθμό     13 (38%) 

Σε μέτριο βαθμό      5 (15%) 

Σε μεγάλο βαθμό     11 (32%) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό     2 (6%) 

 

Διάγραμμα 6.25: Πληροφοριακά Συστήματα και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
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Στην ερώτηση αυτή τα συμπεράσματα δε μπορεί να είναι το ίδιο ασφαλή με τις 

προηγούμενες μιας και οι απόψεις είναι μοιρασμένες. Σε ποσοστό 38% οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν πως με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος επιτυγχάνουν 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μικρό βαθμό. Από την άλλη, το 

ίδιο ποσοστό (38%) πιστεύει πως η συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων για 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μεγάλη και πολύ μεγάλη. 

Το γεγονός αυτό δε μας αφήνει περιθώρια να πούμε κατά πόσο μπορεί να είναι ή 

όχι σημαντική η επιρροή των πληροφοριακών συστημάτων, αφενός μεν γιατί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι μια έννοια αόριστη, μη μετρήσιμη, η οποία πιθανόν 

να εκτιμηθεί λάθος από τους ανθρώπους των επιχειρήσεων, αφετέρου δε γιατί στις 

μέρες μας τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται έχουν 

παρόμοιες δυνατότητες, με μικρές διαφορές που θα μπορούσαν να δώσουν στη μία ή 

στην άλλη επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χωρίς να ληφθούν υπόψη και 

άλλοι παράγοντες. 

Αν ωστόσο, σκεφτεί κανείς πως με τα πληροφοριακά συστήματα επιτυγχάνονται 

όσα έχουν αναφερθεί στα πρώτα σκέλη της ερώτησης 13, θα αποφανθεί πως όντως οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να αποκτήσουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

έναντι των υπολοίπων με τις αλυσιδωτές βελτιώσεις που προκαλούνται σε όλες τις 

λειτουργίες των επιχειρήσεων σε μικρό, μέτριο ή μεγάλο βαθμό. 

Στο επόμενο τμήμα του ερωτηματολογίου εξετάζεται η άποψη των επιχειρήσεων 

για τα βραβεία ποιότητας, με σύντομες ερωτήσεις του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, ενώ το 

ερωτηματολόγιο κλείνει με σύντομες ερωτήσεις για την πιστοποίηση και τα πρότυπα 

ποιότητας. 

 

 

Ερώτηση 14
η
: Γνωρίζετε την ύπαρξη των βραβείων ποιότητας; 

 

 

ΝΑΙ 27 (79%) 

ΟΧΙ    7 (21%) 

 

 

Διάγραμμα 6.26: Αναγνώριση βραβείων ποιότητας 
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Παρατηρούμε πως υπάρχει μια γενικότερη γνώση γύρω από τα βραβεία 

ποιότητας. Οι υπεύθυνοι συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων σε ποσοστό 79% 

γνωρίζουν την ύπαρξη των διεθνών βραβείων ποιότητας. 

 

 

Ερώτηση 15
η
: Έχετε κάνει (τα τελευταία δύο χρόνια)  

ή σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον  

αίτηση βράβευσης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας;; 

 

 

 

ΝΑΙ 10 (29%) 

ΟΧΙ 24 (71%) 

 

 

Διάγραμμα 6.27: Υποβολή αίτησης για βράβευση από το EFQM 

 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη βράβευσή τους από 

το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for 

Quality Management – EFQM) http://www.efqm.org/en. Ωστόσο, όπως βλέπουμε από 

τις απαντήσεις για την παραπάνω ερώτηση, μόλις το 29% των επιχειρήσεων logistics 

που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχει κάνει ή σκοπεύει να κάνει στο άμεσο 

μέλλον αίτηση για βράβευση. 

Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι οξύμωρα σε σχέση 

με την άποψη των υπευθύνων για το εάν η βράβευση με το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας θα τους έδινε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως εμφανίζονται στην 

επόμενη ερώτηση. Στην ερώτηση 16 λοιπόν, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν 

εάν πιστεύουν πως η απόκτηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας θα τους 

βοηθούσε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το 79% απαντά θετικά και το 

υπόλοιπο 21% αρνητικά. Τα ποσοστά φαίνονται σχεδόν αντίστροφα από ό,τι θα 

ανέμενε κανείς με βάση την ερώτηση 15. 

Έτσι, ενώ το 79% πιστεύει πως η απόκτηση του βραβείου θα ήταν ευκαιρία 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μόνο το 29% έχει κάνει ή σκοπεύει να 

http://www.efqm.org/en
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κάνει αίτηση. Μια λογική εξήγηση που μπορεί κανείς να δώσει είναι πως οι 

επιχειρήσεις δεν αισθάνονται σιγουριά πως θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

απαιτήσεις που υπάρχουν για την απόκτηση του βραβείου. Κάποιος άλλος θα 

μπορούσε να σκεφτεί ότι δεν αισθάνονται ακόμη τόσο έντονη την ανάγκη να 

βραβευτούν. Διαγραμματικά, τα παραπάνω εμφανίζονται στη συνέχεια. 

 

 

Ερώτηση 16
η
: Πιστεύετε πως η απόκτηση του  

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας θα βοηθούσε  

στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρησή σας; 

 

 

 

ΝΑΙ 27 (79%) 

ΟΧΙ   7 (21%) 

 

Διάγραμμα 6.28: Βραβεία ποιότητας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

Οι τελευταίες 2 ερωτήσεις που θα παρουσιαστούν αφορούν τα πρότυπα 

ποιότητας. Στη 17
η
 ερώτηση εξετάζεται εάν οι επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί με 

κάποιο από τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, ενώ στην τελευταία ερώτηση 

παρουσιάζονται τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να δούμε πιο είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που θα βοηθήσουν σε 

επιπλέον σχολιασμό. 
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Ερώτηση 17
η
: Η εταιρεία σας έχει πιστοποιηθεί  

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας; 

 

 

 

 

ΝΑΙ 31 (91%) 

ΟΧΙ   3 (9%) 

 

 

Διάγραμμα 6.29: Πιστοποίηση εταιρειών με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας 

 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πολύ δημοφιλή πρότυπα ποιότητας 

χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 91%. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός της ύπαρξης έστω και ενός μικρού ποσοστού που δεν έχει πάρει 

κάποια πιστοποίηση από κανέναν φορέα. Ωστόσο, με επιμέρους εξέταση των 

απαντήσεων διαπιστώνεται πως οι επιχειρήσεις αυτές είναι μικρού μεγέθους και ίσως 

πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις ή οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι ενημερωμένοι 

γύρω από τα θέματα της ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας. 

Από τις χρονολογίες τελευταίας πιστοποίησης βλέπουμε ότι το σύνολο των 

επιχειρήσεων συνεχώς ανανεώνει την πιστοποίησή του με τα νέα πρότυπα ποιότητας 

που εφαρμόζονται, μιας και οι ημερομηνίες είναι από το 2008 ως το 2011. 
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Ερώτηση 18
η
:Πρότυπο Πιστοποίησης 

 

ISO 9001:2000 6 (18%) 

ISO 9002:1994 0 (0%) 

ISO 9001:2008 27 (82%) 

ISO 22000:2005 8 (24%) 

ISO 14001:2004 9 (27%) 

ISO 28000:2007 10 (30%) 

 

Διάγραμμα 6.30: Πρότυπα Πιστοποίησης 

 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το πιο διαδεδομένο πρότυπο 

πιστοποίησης στη χώρα μας είναι το ISO 9001:2008. Το χρησιμοποιεί το 82% των 

ελληνικών επιχειρήσεων logistics όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

Το επόμενο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρότυπο είναι το ISO 28000:2007 (30%) 

που όπως είπαμε στο κεφάλαιο για τα πρότυπα αφορά την ασφάλεια στα logistics, ενώ 

υψηλά είναι και τα ποσοστά του ISO 14001:2004 (σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης) και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ISO 

22000:2005). 

 

 

Ειδικά συμπεράσματα έρευνας 

 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν έγινε παρουσίαση των απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανάλυση σχετικά με το τι έχει απαντήσει 

κάθε κατηγορία επιχείρησης (παραδείγματος χάριν βάσει αριθμού απασχολουμένων, 

κύκλου εργασιών κ.ά.). Θα λέγαμε με άλλα λόγια πως παρουσιάστηκαν 

συμπεράσματα τα οποία εύκολα θα μπορούσε να εξάγει ο καθένας κοιτώντας απλά τα 

διαγράμματα. 

Στο σημείο αυτό, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι πιο πάνω ερωτήσεις 

συνδέοντάς τες με το κριτήριο του μεγέθους της επιχείρησης, από άποψη κύκλου 

εργασιών και αριθμού απασχολουμένων. Το παραπάνω θα μας βοηθήσει στο να 
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έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το εάν και πώς το μέγεθος της επιχείρησης 

συνδέεται με τη μορφή των απαντήσεων που έχουν συγκεντρωθεί. 

Αρχικά, θα ήταν σκόπιμο να συσχετίσουμε το μέγεθος βάσει του αριθμού των 

απασχολούμενων και του τζίρου των επιχειρήσεων. Όπως έχει αναφερθεί και στην 

ερώτηση 2, παρατηρείται μια αναλογικότητα του αριθμού των απασχολούμενων με 

τον τζίρο των επιχειρήσεων. Μπορεί να εκτιμηθεί πως ο υψηλός τζίρος συνδέεται με 

τις αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό, εξαιτίας έντονης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οπότε και με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. 

Στη συνέχεια ερωτήθηκαν οι επιχειρήσεις εάν εφαρμόζουν ή όχι κάποιο 

πρόγραμμα ποιότητας. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν θετικές στην πλειοψηφία τους 

εκτός από 2 οι οποίες ήταν αρνητικές. Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και ο τζίρος τους είναι ο μικρότερος από τις 

επιλογές που εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο.  

Στην επόμενη ερώτηση έγινε εξέταση του βαθμού στον οποίο βοήθησε το 

πρόγραμμα ποιότητας τις επιχειρήσεις να πετύχουν α) μείωση του κόστους logistics, 

β) μείωση στα επενδυμένα κεφάλαια, γ) καλύτερη πρόβλεψη ζήτησης και δ) ταχύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών. Στο σύνολο των παραπάνω υποερωτημάτων παρατηρείται μια 

πιο συγκρατημένη αντίληψη των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τα 

αποτελέσματα που επέφερε το πρόγραμμα ποιότητας σε σχέση με τις μικρότερες. 

Έτσι, οι απαντήσεις των μικρών επιχειρήσεων είναι πιο κοντά προς το δεξιό 

άκρο της κλίμακας, ενώ οι μεγαλύτερες αν εξαιρέσουμε το ερώτημα που αφορά στην 

πρόβλεψη της ζήτησης σημείωσαν απαντήσεις στο μέσο της κλίμακας (μέτριο βαθμό) 

και πιο αριστερά (μικρό βαθμό). 

Έπειτα, είδαμε τους τομείς τους οποίους καλύπτει το πρόγραμμα ποιότητας κάθε 

επιχείρησης. Στο σημείο αυτό, μιας και οι επιλογές μπορούσαν να είναι περισσότερες 

από μια, το μόνο που αξίζει να σημειώσουμε είναι πως στις μεγαλύτερου μεγέθους 

επιχειρήσεις το πρόγραμμα ποιότητας καλύπτει περισσότερες πτυχές της 

δραστηριότητάς τους, ενώ στις μικρότερες καλύπτει συνήθως μια ή δύο λειτουργίες 

της. 

Προχωρώντας με την ερώτηση του τι έχουν πετύχει οι επιχειρήσεις από την 

εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας, τα αποτελέσματα είναι κάπως 

διαφοροποιημένα, ανάλογα με το υποερώτημα. Έτσι, στο μηδενισμό των λαθών στη 

διεκπεραίωση των παραγγελιών, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι αυτές που 

παρατηρούν βελτίωση σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι μικρότερου μεγέθους έχουν καταφέρει 
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σε μέτριο και μικρό βαθμό κάποια βελτίωση. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές έχουν 

βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό κατά βάση για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, όπως 

σημειώνεται από τις απαντήσεις τους, ενώ οι μεγαλύτερες δεν έχουν δει σημαντική 

βελτίωση. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως για να καταφέρει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί 

και να σημειώσει μεγάλο κύκλο εργασιών θα πρέπει να έχει συνεργασίες που της 

εξασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία και ταχεία εξυπηρέτηση, στοιχεία τα οποία 

μπορούμε να συσχετίσουμε με «καλούς» συνεργάτες. Έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις 

πιθανότατα είχαν ήδη καλές σχέσεις με τους προμηθευτές τους, οι οποίοι είναι ένας 

από τους λόγους επιτυχίας τους και για το λόγο αυτό δεν παρατήρησαν ιδιαίτερη 

βελτίωση στις ήδη καλές σχέσεις τους. 

Προχωρώντας την ανάλυση με τη βελτίωση που παρατηρείται στις σχέσεις με 

τους πελάτες τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, θα λέγαμε αντίστροφα σε σχέση με 

το ακριβώς προηγούμενο υποερώτημα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σημειώνουν βελτίωση 

σε μέτριο και μεγάλο βαθμό, ενώ οι μικρές κατά βάση παρατηρούν μικρή βελτίωση 

στις σχέσεις τους με τους πελάτες. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

πως ο κυριότερος στόχος της ποιότητας είναι η ικανοποίηση των πελατών και φαίνεται 

πως οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί καλύτερα το στόχο αυτό, 

καταφέρνοντας να επιτύχουν σημαντική βελτίωση στις σχέσεις τους με τους πελάτες 

και επομένως την καλύτερη εξυπηρέτησή τους που συνεπάγεται βελτίωση των 

σχέσεων και της ικανοποίησης των δεύτερων. 

Η ΔΟΠ είναι μια φιλοσοφία διοίκησης. Στην προσπάθεια βελτίωσης της 

ποιότητας συμμετέχουν όλα τα μέλη ενός οργανισμούς ή μιας επιχείρησης και το 

φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουν συγκεντρωθεί είναι πιο έντονο 

στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές, η προσπάθεια του 

προσωπικού να εφαρμόσει το πρόγραμμα ποιότητας είναι πιο έντονη από ότι στις 

μικρότερες επιχειρήσεις. Μπορεί ο αριθμός της επικρατέστερης απάντησης που 

δόθηκε στην ερώτηση αυτή να μην απέχει πολύ από την αμέσως προηγούμενη επιλογή 

της, ωστόσο στο επικρατέστερο ποσοστό ισχύει το παραπάνω συμπέρασμα. Στις 

μικρές επιχειρήσεις η προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό να ακολουθήσει τη 

διοίκηση στην εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας είναι μικρή ή ανύπαρκτη. 

Σε ό,τι αφορά στη μέτρηση της ποιότητας, παρατηρούμε πως αυτή η παράμετρος 

είναι κάτι που απασχολεί το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. 



95 
 

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν περισσότερες μεθόδους για τη 

μέτρηση των αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα ποιότητας που έχουν υιοθετήσει.  

Στο κομμάτι της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των πληροφοριακών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται, τα συμπεράσματα θα λέγαμε πως είναι 

αναμενόμενα. Οι ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων για καλύτερο έλεγχο και 

διαχείριση των πληροφοριών, των αποθεμάτων κ.ά., είναι αυξημένες. Επομένως, 

λογικό είναι να χρησιμοποιούν περισσότερο τα πληροφοριακά συστήματα και να 

αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητές τους, παρατηρώντας σημαντικά 

αποτελέσματα από τη χρήση τους. 

Πριν κλείσει η ανάλυση αυτή, θα γίνει αναφορά και στο τμήμα του 

ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα βραβεία ποιότητας. Εδώ, αν και θα περίμενε 

κανείς μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επιδεικνύουν οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, 

παρατηρούμε ότι οι μικρότερες είναι αυτές που θα σκόπευαν να κάνουν αίτηση 

βράβευσης, παρά το γεγονός πως σημαντικό ποσοστό και των μεγάλων επιχειρήσεων 

αναγνωρίζει ότι ένα βραβείο θα οδηγούσε στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας (ISO), παρατηρείται 

πως στο σύνολό τους σχεδόν, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, 

ανεξαρτήτως μεγέθους, έχουν πιστοποιηθεί και συνεχώς ανανεώνουν τα πρότυπα με 

τα οποία εναρμονίζουν τις λειτουργίες τους. 
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Συμπεράσματα 

 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν εξετάσαμε λεπτομερώς την έννοια της ποιότητας 

και τη σημασία που έχει η εφαρμογή της για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο των logistics. Με τον όρο ποιότητα λοιπόν εννοούμε την πιστή εφαρμογή 

των προδιαγραφών, από την οποία προκύπτει καταλληλότητα για χρήση, αξιοπιστία 

και χρηστικότητα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ενώ οι επιχειρήσεις που την 

υιοθετούν επιτυγχάνουν μειωμένο κόστος παραγωγής και εδραίωση στην αγορά μέσω 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που αποκτούν. 

Η σημασία της ποιότητας έγινε πιο σπουδαία μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο, όπου είχαμε «έκρηξη» στη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι, από την απλή 

Επιθεώρηση Ποιότητας μεταβήκαμε στον Έλεγχο και έπειτα στη Διασφάλιση της 

Ποιότητας για να φτάσουμε στις μέρες μας να εφαρμόζονται προγράμματα Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) που περιλαμβάνουν κάθε διάσταση και λειτουργία των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Για την Ποιότητα μίλησαν σπουδαίοι θεωρητικοί, οι πιο γνωστοί εκ των οποίων 

είναι ο Edwards Deming, που θεωρείται ο πατέρας της ΔΟΠ, γνωστός για τις 14 αρχές 

του, ο Kaoru Ishikawa, ο Philip Crosby, ο Armand Feigenbaum, ο Joseph Juran και 

τέλος ο Genichi Taguchi. Καθένας από τους παραπάνω έχει διατυπώσει πολύ 

σημαντικές θέσεις για την ποιότητα δίνοντας στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο το 

ερέθισμα να υιοθετήσουν τις απόψεις τους. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται από την 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα οι Gurus της ποιότητας. 

Αρχικά στην Ιαπωνία και έπειτα στην Αμερική, την Ευρώπη, τον Καναδά και 

την Αυστραλία καθιερώθηκαν ειδικά βραβεία για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

συγκεκριμένα προγράμματα ποιότητας και πληρούν ορισμένες αυστηρές 

προδιαγραφές. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που βραβεύονται κάθε χρόνο, ενώ τη 

λίστα συμπληρώνουν συνεχώς επιχειρήσεις μεγάλου αλλά και μικρομεσαίου μεγέθους 

σε όλο τον κόσμο. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχει το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας και κατά διαστήματα είναι αρκετές που κάνουν αίτηση βράβευσης στον 

αρμόδιο φορέα. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται τα διεθνή 

πρότυπα ποιότητας, τα πιο διαδεδομένα από τα οποία είναι τα πρότυπα του Διεθνούς 

Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) που καλύπτουν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους 
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(λιανεμπορίου, εμπορικές και άλλες). Το πλέον διαδεδομένο πρότυπο είναι το ISO της 

σειράς 9000 καθώς και άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας των 

προϊόντων. 

Από όλα τα παραπάνω έγινε κατανοητή η σπουδαιότητα της ποιότητας στο χώρο 

των logistics, ενώ έπειτα εξετάστηκε η σημασία της Πληροφορικής Τεχνολογίας και η 

σχέση της με την Ποιότητα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν επιδεικνύουν πως κάθε 

επιτυχημένη επιχείρηση χρησιμοποιεί κάποιο είδος πληροφοριακού συστήματος 

επιτυγχάνοντας καλύτερη εξυπηρέτηση και μειωμένο κόστος, επιβεβαιώνοντας δύο 

από τους σημαντικότερους στόχους της ποιότητας. 

Τέλος, η έρευνα του 5
ου

 κεφαλαίου μας έδωσε μια σαφή εικόνα για την αντίληψη 

της ποιότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων logistics που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα συνοψίζονται στην εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας από την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων logistics 

και στην πεποίθησή τους πως η ποιότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Επίσης, εξετάστηκε το υψηλό ποσοστό χρήσης 

πληροφοριακών συστημάτων και η συμβολή τους σε παραμέτρους της ποιότητας. 

Τέλος, παρατηρούμε πως οι αιτήσεις για βράβευση από πλευράς των εταιρειών 

logistics της χώρας μας είναι λίγες, ωστόσο το ποσοστό αυτών που πιστεύουν πως η 

βράβευσή τους θα βοηθούσε στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι 

υψηλό. 

Η έρευνα κλείνει με ερωτήσεις που αφορούν στη χρήση προτύπων πιστοποίησης 

και όπως προκύπτει το ISO 9001:2008 είναι το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο 

πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας που επιλέγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ 

δεν είναι αμελητέα και τα ποσοστά χρήσης των προτύπων ISO 28000:2007, ISO 

14001:2004 και ISO 22000:2005. 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επωνυμία οργανισμού: 

Τομέας Δραστηριότητας:  

Ε-mail: 

Όνομα – θέση ατόμου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο: 

Θέση: 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1. Αριθμός απασχολουμένων (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια): 

 <10 άτομα 

 11-50 

 51-250 

 >250 

 

2. Κύκλος εργασιών (μέσος όρος τα τελευταία 3 χρόνια) 

 < € 600.000 

  €600.000 - €1.500.000 

  €1.500.000 - €10.000.000 

  > €10.000.000 
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Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

3. Εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας κάποιο πρόγραμμα ποιότητας 

 Ναι   Όχι 

Εάν επιλέξατε ΟΧΙ συνεχίστε στην ερώτηση 8 

 

 

4. Σε τι βαθμό βοήθησε το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε στα παρακάτω: 

 

Στόχοι Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μείωση logistical cost      

Μείωση επενδυμένων 

κεφαλαίων σε αποθέματα 
     

Καλύτερη πρόβλεψη της 

ζήτησης 
     

Ταχύτερη εξυπηρέτηση 

πελατών 
     

Άλλο, αναφέρατε      

 

 

5. Ποιους τομείς της επιχείρησής σας καλύπτει το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόζετε; 

 

i. Έλεγχος Αποθεμάτων   Ναι   Όχι 

ii. Προμήθειες    Ναι   Όχι 

iii. Αποθήκευση    Ναι   Όχι 

iv. Μεταφορές/Διακίνηση    Ναι   Όχι 

v. Εξυπηρέτηση πελατών   Ναι   Όχι 

vi. Άλλο, αναφέρατε  ………… 
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6. Τι από τα παρακάτω έχετε πετύχει εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ποιότητας: 

 

Στόχοι Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μηδενισμός λαθών στη 

διεκπεραίωση των 

παραγγελιών 

     

Βελτίωση σχέσεων με 

προμηθευτές 
     

Βελτίωση σχέσεων με 

πελάτες 
     

Καλύτερη/ταχύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών 
     

Μείωση logistical cost      

Άλλο, αναφέρατε      

 

 

7. Το προσωπικό της επιχείρησής σας ακολουθεί την προσπάθεια της Διοίκησης στην 

εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας; 

 

Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

     

 

 

8. Χρησιμοποιείται κάποιες μεθόδους για τη μέτρηση της βελτίωσης ποιότητας των 

διαδικασιών στην επιχείρησή σας;    Ναι   Όχι 

 

i. Διαγράμματα ροής 

ii. Στατιστικό έλεγχο διαδικασιών 
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iii. Ανάλυση Pareto 

iv. Ιστογράμματα 

v. Διαγράμματα Αιτίου / Αποτελέσματος 

vi. Άλλες, αναφέρατε …………………………………. 

 

 

9. Πιστεύετε πως  χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας βοηθάει στη βελτίωση της 

Ποιότητας; 

 

Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

     

 

 

10.  Χρησιμοποιείτε κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα στην εταιρεία σας;   

  Ναι   Όχι 

 

11. Εάν επιλέξατε ΝΑΙ στην ερώτηση 10, προσδιορίστε το είδος του Πληροφοριακού 

Συστήματος που χρησιμοποιείτε: 

i. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 

ii. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης 

iii. Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

iv. Άλλο, αναφέρατε ………………………………………. 
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12. Σε τι βαθμό βοήθησε το Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στα παρακάτω; 

 

Στόχοι Καθόλου 
Σε μικρό 

βαθμό 

Σε μέτριο 

βαθμό 

Σε μεγάλο 

βαθμό 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μείωση του χρόνου 

εκτέλεσης των παραγγελιών 
     

Βελτίωση διαδικασιών      

Βελτίωση προγραμματισμού       

Μείωση νεκρών χρόνων      

Αύξηση παραγωγικότητας      

Απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 
     

Άλλο, αναφέρατε      

 

13. Γνωρίζετε την ύπαρξη των βραβείων Ποιότητας; 

 Ναι   Όχι 

 

 

14. Έχετε κάνει (τα τελευταία δύο χρόνια) ή σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον αίτηση 

βράβευσης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας; 

 Ναι   Όχι 

 

 

15. Πιστεύετε πως η απόκτηση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας θα βοηθούσε στην 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρησή σας; 

 Ναι   Όχι 
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16. Η εταιρεία σας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας;    

 Ναι   Όχι 

 

 

17. Χρονολογία τελευταίας πιστοποίησης  ………………… 

 

 

18. Πρότυπο πιστοποίησης  

 ISO9001:2000      ISO 9002:1994    ISO 9001:2008 

 ISO22000:2005        ISO14001:2004   ISO 28000:2007 

 Άλλο: ...................................... 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συνεργασία σας 

 

 

 

 

Στάμκος Σ. Κωνσταντίνος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κατεύθυνση 

Επιχειρηματικής Πληροφορικής,  

e-mail: mai1014@uom.gr, τηλ: 6972354277 

mailto:mai1014@uom.gr


111 
 

Κριτήρια αξιολόγησης βραβείου Deming 

 

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης βραβείου Deming 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. 1. Αντικειμενικοί στόχοι και πολιτικές της 

επιχείρησης 

2. Πως καθορίζεται η πολιτική και πως 

μεταδίδεται;  

3. Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί; 

1. Πολιτική για την ποιότητα, τον ποιοτικό 
έλεγχο και τη διοίκηση  

2. Σαφήνεια πολιτικής (στόχοι και μετρήσεις)  

3. Μέθοδοι και διαδικασίες δημιουργίας της 
πολιτικής 

4. Σχέση της πολιτικής με τα μακροπρόθεσμα 

και βραχυπρόθεσμα σχέδια  
5. Μετάδοση της πολιτικής  

6. Ηγεσία  

4.  

5.  

6. 2. Καθορισμός ευθυνών και 

δραστηριοτήτων της εταιρίας 

7. Πως καθορίζονται οι ευθύνες;  

8. Πως προωθείται η συνεργασία και γίνεται 

διαχείριση του ποιοτικού ελέγχου; 

 

 

 

1. Καταλληλότητα της δομής του 
οργανισμού για ποιοτικό έλεγχο και 

συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού 

2. Σαφήνεια των ευθυνών και των 
εξουσιοδοτήσεων  

3. Επίπεδο διατμηματικής συνεργασίας 

4. Ενέργειες ομάδων εργασίας  

5. Ενέργειες ανθρώπινου δυναμικού  
6. Σχέσεις με άλλους οργανισμούς 

(Προμηθευτές, εργολάβους, κλπ) 

9. 3. Συλλογή και διάχυση πληροφοριών 

10. Πως συλλέγονται οι πληροφορίες και 

διανέμονται μέσα και έξω από τον 

οργανισμό;  

11. Πόσο αποτελεσματική και πόσο γρήγορη 

είναι η χρήση τους; 

1. Καταλληλότητα συλλογής και διάδοσης 

εξωτερικών πληροφοριών 

2. Καταλληλότητα συλλογής και διάδοση 

εσωτερικών πληροφοριών 
3. Εφαρμογή στατιστικών τεχνικών για την 

ανάλυση δεδομένων 

4. Καταλληλότητα της διατήρησης των 
πληροφοριών 

5. Αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών 

6. Χρησιμοποίηση υπολογιστών για την 
επεξεργασία δεδομένων 

 

 

 
 

 

 

12. 4. Ανάλυση 

Μέθοδοι εντοπισμού και ανάλυσης 

προβλημάτων και δυσλειτουργιών 

1. Μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό των προβλημάτων 

2. Στατιστικές μέθοδοι που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των 

δυσλειτουργιών 



112 
 

3. Διατύπωση προτάσεων για την εξάλειψη 

των παραπάνω 
 

 

13. 5. Εφαρμογή προτύπων – τυποποίηση 

14. Με ποιο τρόπο τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται ελέγχονται και 

εφαρμόζονται συστηματικά; 

15. Ποιος είναι ο ρόλος τους στη βελτίωση της 

τεχνολογίας του οργανισμού; 

1. Καταλληλότητα του συστήματος 

προτύπων 
2. Διαδικασίες δημιουργίας, αναθεώρησης 

και κατάργησης προτύπων 

3. Αποτελεσματικότητα εφαρμογής, 
αναθεώρησης και κατάργησης προτύπων 

4. Περιεχόμενο προτύπων 

5. Χρησιμοποίηση και προσκόλληση στα 
πρότυπα 

6.Συστηματική ανάπτυξη, διαχείριση και 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας 

 
 

 

16. 6. Ανάπτυξη και χρήση του ανθρώπινου 

δυναμικού, επιμόρφωση και εκπαίδευση 

στον ποιοτικό έλεγχο 

17. Πως εκπαιδεύεται το προσωπικό στον 

ποιοτικό έλεγχο; 

18. Σε ποιο βαθμό γίνονται κατανοητές οι 

στατιστικές τεχνικές και οι τεχνικές 

ποιοτικού ελέγχου; 

1. Προγράμματα και αποτελέσματα των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης 

2. Ενδιαφέρον για την ποιότητα, την εργασία 

και την κατανόηση του ποιοτικού ελέγχου 
3. Υποστήριξη και παρακίνηση για 

προσωπική ανάπτυξη 

4. Κατανόηση και χρησιμοποίηση 

στατιστικών μεθόδων 
5. Ανάπτυξη ποιοτικού ελέγχου και 

προτάσεις βελτίωσης 

6.Υποστήριξη της ανάπτυξης του  
ανθρώπινου δυναμικού των συνεργατών  

 

 

 

19. 7. Διασφάλιση της ποιότητας 

20. Ελέγχονται όλα τα σημαντικά στοιχεία για 

την ποιότητα και την αξιοπιστία της 

παραγωγικής διαδικασίας (από την ανάπτυξη 

μέχρι την παράδοση του προϊόντος), καθώς 

και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. 

1. Αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας 

2. Αποτελεσματικότητα της διάγνωσης του 
ποιοτικού ελέγχου 

3. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένου των 
ενεργειών ανάλυσης της ποιότητας, 

εφαρμογή της ποιότητας και αναθεώρησης 

του σχεδιασμού) 

4. Έλεγχος διαδικασιών 
5. Ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών 

6. Επιθεώρηση και εκτίμηση της ποιότητας 

7. Διαχείριση του εξοπλισμού παραγωγής, 
των οργάνων μέτρησης και των 

προμηθευτών 

8. Μέθοδοι συσκευασίας, αποθήκευσης, 
μεταφοράς, πώλησης και υποστήριξης 

9. Χρήση, διάθεση, ανάκτηση και 

ανακύκλωση προϊόντων 

10. Επίπεδο διασφάλισης ποιότητας 
11. Εκτίμηση του επιπέδου ικανοποίησης 

των πελατών 
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12. Διασφάλιση της αξιοπιστίας, της 

ασφάλειας, των μη ελαττωματικών 
προϊόντων και της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

 

21. 8. Αναθεώρηση και βελτίωση των 

διαδικασιών 

22. Γίνεται αναθεώρηση και βελτίωση των 

διαδικασιών, έλεγχος των υπευθυνοτήτων 

και των στατιστικών τεχνικών. 

1. Μέθοδοι επιλογής τομέων βελτίωσης 
(σημαντικά προβλήματα και θέματα 

προτεραιότητας) 

2. Σύνδεση αναλυτικών μεθόδων και 
υπάρχουσας τεχνολογίας 

3. Χρήση στατιστικών μεθόδων για την 

ανάλυση 
4. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης 

5. Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 

βελτίωσης και καθορισμός συγκεκριμένων 
ενεργειών βελτίωσης. 

 

 

23. 9. Αποτελέσματα 

24. Τα προϊόντα έχουν ικανοποιητική ποιότητα; 

Έχουν γίνει βελτιώσεις στην ποιότητα, την 

ποσότητα και το κόστος;  

25. Έχει βελτιωθεί ο οργανισμός στην ποιότητα, 

το κέρδος και τον τρόπο σκέψης και 

εργασίας; 

 

 

1. Χειροπιαστά αποτελέσματα (π.χ. ποιότητα, 

παράδοση, κόστος, κέρδος, ασφάλεια και 
περιβάλλον) 

2. Έμμεσα αποτελέσματα 

3. Μέθοδοι μέτρησης των αποτελεσμάτων 
4. Ικανοποίηση πελατών και προσωπικού 

5. Επίδραση στους συνεργαζόμενους 

οργανισμούς 

6. Επίδραση στην κοινωνία 
 

 

 

26. 10. Μελλοντικά σχέδια 

27. Έχουν αναγνωρισθεί τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία;  

28. Έχει προγραμματιστεί και θα συνεχιστεί η 

προώθηση του ποιοτικού ελέγχου; 

1. Αναγνώριση τρέχουσας κατάστασης 

2. Μελλοντικά σχέδια βελτίωσης και 
επίλυσης προβλημάτων 

3. Προβολή των αλλαγών στο κοινωνικό 

περιβάλλον και των απαιτήσεων των 
πελατών και μελλοντικά σχέδια βάσει αυτών 

των αλλαγών 

4. Σχέση μεταξύ της φιλοσοφίας διοίκησης, 

του οράματος και των μακροπρόθεσμων 
σχεδίων 

5. Συνέχιση των ενεργειών ποιοτικού 

ελέγχου 
6. Αποτελεσματικότητα των σχεδίων 

βελτίωσης 
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Διαδικασία Αξιολόγησης Deming 

 

Βήμα 1
ο
: Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης 

Πριν ο οργανισμός αιτηθεί το βραβείο θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη 

γραμματεία του JUSE για να επιβεβαιώσει τις διαδικασίες που ακολουθεί και να 

ελεγχθεί πόσο κατάλληλος είναι να εφαρμόσει τα πρότυπα. 

 

Βήμα 2
ο
: Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας 

Η αίτηση υποψηφιότητας είναι μια απλή φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης των Ιαπώνων Επιστημών και Μηχανικών (JUSE), στην οποία 

ο οργανισμός καταγράφει το έτος αίτησης για το βραβείο, το όνομα του οργανισμού, 

τον υπεύθυνο επικοινωνίας και άλλα στοιχεία της επιχείρησης. (ακολουθεί στις 

επόμενες σελίδες του παραρτήματος). Επίσης, αναφέρεται ο λόγος της 

υποψηφιότητας. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, ο JUSE μπορεί να 

καθυστερήσει την υποψηφιότητα για το επόμενο έτος. 

 

 

 

Βήμα 3
ο
: Έκθεση πρακτικών ποιοτικού ελέγχου 

Σε αυτή τη φάση ο οργανισμός καταθέτει μια λεπτομερή περιγραφή των 

διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει και του τρόπου λειτουργίας του. Για 

την ολοκλήρωση της περιγραφής οι επιχειρήσεις χρειάζονται περίπου ένα χρόνο, 

ωστόσο το χρονοδιάγραμμα  δίνει περιθώριο περίπου έξι εβδομάδων από την 

ημερομηνία αποδοχής της αίτησης από τον JUSE. Η περιγραφή των πρακτικών 

ποιοτικού ελέγχου γίνεται συνολικά για τον οργανισμό αλλά και για κάθε ξεχωριστή 

μονάδα του. Τα στοιχεία της έκθεσης αυτής θα ελεγχθούν για την ορθότητα και την 

εγκυρότητά τους κατά την επιτόπια εξέταση στους χώρους του οργανισμού σε επόμενο 

βήμα της διαδικασίας. 

Ο όγκος της έκθεσης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από κάποια καθορισμένα 

όρια, τα οποία εξαρτώνται από τον αριθμό των υπαλλήλων του οργανισμού. Για 

παράδειγμα για έναν οργανισμό με λιγότερους από 100 υπαλλήλους η έκθεση δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις 50 σελίδες, ενώ για οργανισμό 200 ατόμων το ανώτατο όριο 

είναι 75 σελίδες. 
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Βήμα 4
ο
: Αξιολόγηση της έκθεσης 

Το βήμα αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο βήμα για την πορεία της διαδικασίας 

αξιολόγησης. Πραγματοποιείται αξιολόγηση της έκθεσης που ο οργανισμός έχει 

συντάξει στο προηγούμενο βήμα με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι πρακτικές ελέγχου 

της ποιότητας εφαρμόζονται συστηματικά και αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον 

οργανισμό. Οι εξεταστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιπρόσθετα στοιχεία για 

διευκρινιστικούς λόγους. Αν ο έλεγχος της έκθεσης είναι θετικός θα ακολουθήσει το 

επόμενο βήμα, της επιτόπιας εξέτασης στους χώρους του οργανισμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται και ο οργανισμός λαμβάνει μια έκθεση αναφοράς 

των λόγων απόρριψης της αίτησης. 

 

Βήμα 5
ο
: Επιτόπια εξέταση στους χώρους του οργανισμού 

Μετά την έγκριση της αίτησης ακολουθεί η επιτόπια εξέταση στους χώρους του 

οργανισμού. Ο αριθμός των εξεταστών κυμαίνεται από δυο έως έξι, αναλόγως του 

μεγέθους του οργανισμού και η διάρκεια των ελέγχων είναι από μία έως τρεις μέρες. 

Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται επίσκεψη μόνο στην έδρα της επιχείρησης, ενώ άλλες 

φορές ελέγχεται ολόκληρος ο οργανισμός συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών 

μονάδων εκτός από την έδρα του. 

Η διαδικασία εντοπίζει τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τις ενέργειες που 

εφαρμόζει ο οργανισμός κατά τη διαδικασία παραγωγής, τις διοικητικές μεθόδους, 

καθώς και τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται. Ακόμη, εξετάζονται οι 

συνεργάτες του οργανισμού, οι πελάτες και οι προμηθευτές, οι εργολάβοι και όσοι 

εμπλέκονται με αυτόν. Ο στόχος δεν είναι φυσικά να αξιολογηθούν οι συνεργάτες και 

λοιποί εμπλεκόμενοι, αλλά η συλλογή απαραίτητων πληροφοριών για την αξιολόγηση 

του οργανισμού. 

 

Βήμα 6
ο
: Επιλογή των νικητών του βραβείου 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της έκθεσης αλλά και της επιτόπιας 

επίσκεψης γνωστοποιούνται στον πρόεδρο της επιτροπής του βραβείου Deming. Η 

επιτροπή θα αποφασίσει αν ο οργανισμός θα πρέπει αν επιλεγεί ως υποψήφιος για το 

βραβείο ή αν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. Η ανάγκη για περαιτέρω εξέταση 

προκύπτει αν ο οργανισμός αποτύχει στην επιτόπια εξέταση. Για τους οργανισμούς 

που δεν καταφέρουν να είναι υποψήφιοι υπάρχει το δικαίωμα δυο επιπλέον 

αξιολογήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια.  
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Οι αξιολογήσεις αυτές θα επικεντρωθούν στα σημεία που ο κάθε οργανισμός 

υστερούσε κατά τον πρώτο έλεγχο και σε ό,τι έχει αλλάξει από τότε. Εάν έχουν γίνει 

σημαντικές βελτιώσεις ο οργανισμός θα καταφέρει να πάρει το δικαίωμα 

υποψηφιότητας για το βραβείο. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης κάθε εξεταστής μπορεί να αξιολογήσει 

κάθε μονάδα με άριστα 100 βαθμούς. Η συνολική απόδοση κάθε μονάδας 

υπολογίζεται από τη μέση τιμή της αξιολόγησης κάθε εξεταστή. Η συνολική απόδοση 

του οργανισμού είναι αποτέλεσμα του σταθμισμένου μέσου του βαθμού αξιολόγησης 

κάθε μονάδας του οργανισμού που έχει εξεταστεί. 

Για  τους οργανισμούς που έχουν επιτύχει να κερδίσουν το βραβείο Deming, 

επιτυγχάνοντας σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες, δίνεται έκθεση με τα αποτελέσματα 

της εξέτασης κατά την ημέρα της τελετής απονομής. Στη συνέχεια οι νικητές 

υποχρεούνται να παραδώσουν έκθεση με τις πρακτικές ποιοτικού ελέγχου που 

εφαρμόζουν και την εμπειρία τους από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στόχος είναι σε 

κάθε περίπτωση να αποδειχτεί ότι ο οργανισμός έχει εφαρμόσει σε ικανοποιητικό 

βαθμό το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει τις 

επιμέρους δραστηριότητές του και στο μέλλον. 
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APPLICATION FORM FOR 

THE DEMING PRIZE COMMITTEE QUALITY MANAGEMENT CONSULTATION 

 
 

Date:  _____________________________________                                

             (month / day / year) 

 

To:  The Chairman of the Deming Prize Committee 

 

- Name of the Organization: ____________________________________________                  

 

- Address of the Organization: ___________________________________________ 

 

____________________________________________________________________                                                                            

 

- Name of Principal Representative or Name of the Department Executive): 

 

___________________________________     _______________________________                                                          

(First Name)                          (Last Name)    (Affiliation) 

 

_____________________________________________________________________                                                

(Signature) 

 

We would like to apply for the Deming Prize Committee Quality Management 

Consultation as follows: 

 

1.  The Month Desired:                           

__________________________________________ 

(month / year) 

 

2.  Main Discussion Items:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                   

 

- Principal Contact Person  

 

Name: ________________________________________________________________                                               

       (First/Last) 

Affiliation (Department): _________________________________________________ 

                                                       

Tel:                                                   Fax: _____________________________________ 

 

Email: ________________________________________________________________ 

 

http://www.juse.or.jp/e/deming/97/ 
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Βραβείο Ποιότητας 

 της Αυστραλίας 

 

Το βραβείο της Αυστραλίας αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το βραβείο Malcolm 

Baldrige το 1988. Την εποπτεία του βραβείου την έχει το Ίδρυμα Βραβείων Ποιότητας 

της Αυστραλίας (Australian Quality Awards Foundation), ένας θυγατρικός οργανισμός 

του Συμβουλίου Ποιότητας της Αυστραλίας (Australian Quality Council- AQC). Το 

βραβείο αναθεωρείται και ανανεώνεται κάθε χρόνο από μια επιτροπή ειδικών σε 

θέματα διοίκησης και ηγεσίας ώστε να είναι πάντα ενημερωμένο σύμφωνα με τις 

σύγχρονες διοικητικές πρακτικές. 

Σκοπός του βραβείου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας: α) να 

βελτιώσουν τις πρακτικές διοίκησης και ηγεσίας, β) να αξιολογήσουν την απόδοση 

των συστημάτων διοίκησης και ηγεσίας, γ) να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα στη 

διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού και δ) να συγκρίνουν την απόδοση τους σε 

σχέση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 

Υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες βραβείων, σύμφωνα με τις οποίες 

διαγωνίζονται οι επιχειρήσεις: 

1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

2. Δημόσιες επιχειρήσεις, 

3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και 

4. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

ενώ ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει η κάθε επιχείρηση μπορεί να της 

απονεμηθεί:  

α) Το βραβείο συμμετοχής στα τελικά (400-500 μονάδες), 

β) Το χάλκινο βραβείο (501-600 μονάδες), 

γ) Το αργυρό βραβείο (601-650 μονάδες), 

δ) Το χρυσό βραβείο (> 650 μονάδες) και 

ε) Το βραβείο της επιχειρηματικής αριστείας (καλύτερος οργανισμός)  
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Βασικές αρχές του βραβείου 

ποιότητας της Αυστραλίας 

 

Το βραβείο ποιότητας της Αυστραλίας βασίζεται σε 12 αρχές (AQC, 2004): 

1. Καθορισμός κατεύθυνσης – Ο ξεκάθαρος καθορισμός της κατεύθυνσης 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ο οργανισμός επιτρέπει τον προσανατολισμό 

στην επίτευξη των στόχων. 

 

2. Συμφωνημένα σχέδια – Η ύπαρξη συμφωνίας για τα σχέδια που θα 

εφαρμοστούν επιτρέπει τη μετατροπή της κατεύθυνσης του οργανισμού σε 

συγκεκριμένες ενέργειες.  

 

3. Προσανατολισμός στον πελάτη – Η κατανόηση των τωρινών και 

μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών των πελατών επηρεάζει την 

κατεύθυνση του οργανισμού, τη στρατηγική και τις ενέργειες που θα 

πραγματοποιηθούν.  

 

4. Βελτίωση των διαδικασιών – Για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται θα πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα και οι σχετικές διαδικασίες.  

 

5. Συμμετοχή του προσωπικού – Ο οργανισμός εκμεταλλεύεται όλες του τις 

δυνατότητες όταν το προσωπικό συμμετέχει στις ενέργειες του οργανισμού.  

 

6. Συνεχής εκμάθηση – Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη καινοτομιών 

εξαρτάται από τη συνεχή εκμάθηση.  

 

7. Βελτίωση του συστήματος – Όλο το προσωπικό εργάζεται μέσα σε ένα 

σύστημα. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται όταν το προσωπικό 

εργάζεται για τη βελτίωση του συστήματος. 

 

8. Αποτελεσματική χρησιμοποίηση δεδομένων – Η αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των γεγονότων, των δεδομένων και των γνώσεων οδηγεί στη 

βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
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9. Κατανόηση της απόκλισης- Όλα τα συστήματα και οι διαδικασίες 

παρουσιάζουν αποκλίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση και 

αποτελεσματική πρόβλεψη. 

 

10. Επίδραση στις κοινότητες – Οι οργανισμοί έχουν θετικό αντίκτυπο στις 

κοινότητες όταν οι ενέργειες τους αποσκοπούν στην εξασφάλιση μιας καθαρής, 

ασφαλούς, δίκαιης και ακμάζουσας κοινωνίας. 

 

11. Προσανατολισμός στους εμπλεκόμενους με τον οργανισμό – Η εξασφάλιση 

της διατήρησης της λειτουργίας του οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα 

του να προσδώσει αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους με τον οργανισμό. 

 

12. Υποδειγματική ηγεσία – Η υποδειγματική ηγεσία και η συνεχής στήριξη των 

παραπάνω αρχών από την ανώτερη διοίκηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για να μπορέσει ο οργανισμός να φτάσει την πραγματική του δυναμικότητα. 

 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του βραβείου 

ποιότητας της Αυστραλίας  

 

Το μοντέλο των κριτηρίων πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι αρχές 

παρουσιάζεται παρακάτω (σχήμα 7). Το μοντέλο του Βραβείου Ποιότητας της 

Αυστραλίας αποτελείται από επτά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται 1. στην 

ηγεσία, 2. τον προσανατολισμό στον πελάτη και την αγορά, 3. το ανθρώπινο δυναμικό, 

4. τη στρατηγική και τον προγραμματισμό, 5. την καινοτομία, ποιότητα και βελτίωση 

και 6. την επιτυχία και τη διατήρηση της. Επίσης, 7. Οι πληροφορίες και γνώσεις είναι 

ένα ακόμα κριτήριο. 
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Στο μοντέλο αυτό, η ηγεσία και ο προσανατολισμός στον πελάτη και την αγορά 

είναι τα κριτήρια που καθοδηγούν το σύστημα διοίκησης και αποτελούν τις 

προϋποθέσεις για υψηλή απόδοση. Το ανθρώπινο δυναμικό, η στρατηγική και ο 

προγραμματισμός και οι πληροφορίες και γνώσεις αποτελούν τα βασικά εσωτερικά 

συστατικά του συστήματος διοίκησης. Η καινοτομία, ποιότητα και βελτίωση 

επικεντρώνεται στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Τέλος, Η επιτυχία και η 

διατήρηση της αφορά τα αποτελέσματα του συστήματος διοίκησης και των 

διαδικασιών που χρειάζονται για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων αυτών.  

 

Σχήμα Π.1: Κριτήρια βραβείου ποιότητας Αυστραλίας (AQC, 2011) 

 

 

 

Βραβείο Ποιότητας Καναδά 

 

Το υπουργείο βιομηχανίας του Καναδά εισήγαγε το 1984 το Βραβείο 

Επιχειρηματικής Αριστείας του Καναδά. Το πρόγραμμα αναθεωρήθηκε το 1989, 

ενσωματώνοντας τις αρχές του Βραβείου Malcolm Baldrige και ονομάστηκε Βραβείο 

Ποιότητας του Καναδά (Vokurka et al. 2000). Το βραβείο εποπτεύεται από το Εθνικό 

Ίδρυμα Ποιότητας του Καναδά που επιδεικνύουν συνεχή βελτίωση στην ποιότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους. 
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Το Εθνικό Ίδρυμα Ποιότητας του Καναδά, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί 

έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις 

στους οργανισμούς του Καναδά ώστε να επιτύχουν την επιχειρηματική αριστεία, 

εξετάζοντας τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές επιτυχημένων οργανισμών. Οι 

οργανισμοί στους οποίους αναφέρεται είναι: 

1. Επιχειρήσεις, 

2. Δημόσιοι Οργανισμοί,  

3. Εκπαιδευτικά και Νοσηλευτικά Ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα, το Βραβείο Ποιότητας του Καναδά απονέμεται στις εξής 

κατηγορίες: 

1. Επιχειρήσεις, 

2. Δημόσιες επιχειρήσεις, 

3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

3.1 Μικρές επιχειρήσεις (< 100 εργαζόμενοι), 

3.2 Μεγάλες επιχειρήσεις, 

4. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

5. Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

6. Μικροί οργανισμοί (< 100 εργαζόμενοι), 

7. Μεγάλοι οργανισμοί 

 

 

Βασικές αρχές του βραβείου  

ποιότητας του Καναδά  

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ποιότητας του Καναδά (National Quality 

Institute – NQI) το Βραβείο Ποιότητας του Καναδά βασίζεται σε οκτώ αρχές 

(NQI,2004): 

1. Ηγεσία μέσω ανάπτυξης καινοτομιών – Ο δρόμος για την επιχειρηματική 

αριστεία απαιτεί αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς της διοίκησης, 

σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή 

της ανώτερης διοίκησης στον καθορισμό ενιαίου σκοπού και κατεύθυνσης και 

με τη διευκόλυνση, την ενίσχυση, τη μετάδοση και την υποστήριξη των 

απαραίτητων αλλαγών για την επίτευξη της βελτίωσης. 
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2. Προσανατολισμός στους εμπλεκόμενους με τον οργανισμό, τους πελάτες 

και την αγορά – Για την επίτευξη όλων των στόχων, ο πρωταρχικός σκοπός 

όλων μέσα στον οργανισμό θα πρέπει να είναι η κατανόηση και η ικανοποίηση 

των αναγκών των πελατών. 

 

3. Συνεργασία και ομαδική εργασία – Η ομαδική εργασία μέσα στον οργανισμό 

και μεταξύ διαφορετικών οργανισμών αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την 

ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου κέρδους. 

 

4. Διαχείριση διαδικασιών που βασίζεται στην πρόληψη – Ένας οργανισμός 

είναι ένα δίκτυο αλληλοσχετιζόμενων διαδικασιών. Η βελτίωση του συνολικού 

συστήματος επιτυγχάνεται μέσω της κατανόησης και της αλλαγής αυτών των 

διαδικασιών. Για την επίτευξη μακροχρόνιων βελτιώσεων, ο οργανισμός θα 

πρέπει να αποσκοπεί στην πρόληψη και όχι στη διόρθωση, ώστε να 

ελαχιστοποιήσει τη ριζική αιτία των σφαλμάτων και της μη αναγκαίας 

σπατάλης. 

 

5. Λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων – Οι αποφάσεις θα πρέπει να 

λαμβάνονται βάσει μετρήσιμων δεδομένων, την εσωτερική και εξωτερική 

σύγκριση των δεδομένων αυτών και την κατανόηση των αιτιών και των 

αποτελεσμάτων των μηχανισμών λειτουργίας του οργανισμού. 

 

6. Συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού – Σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισμού, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, στο προσωπικό, 

να αναπτύξει τις ικανότητες του, να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητα του 

και να συνεισφέρει στην επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας του 

οργανισμού. 

 

7. Προσανατολισμός στη συνεχή βελτίωση και την καινοτομική σκέψη – Ο 

προσανατολισμός στη συνεχή βελτίωση αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 

καινοτομικής σκέψης και της ανάπτυξης καινοτομιών. Ανεξάρτητα της 

βελτίωσης που έχει επιτευχθεί, υπάρχουν πάντα πρακτικοί και καινοτόμοι 

τρόποι για περαιτέρω βελτίωση και παροχή καλύτερων υπηρεσιών και 

προϊόντων. 
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8. Πλήρη υποχρέωση προς τους εμπλεκόμενους με τον οργανισμό και την 

κοινωνία – Κάθε οργανισμός αποτελεί μέρος της κοινωνίας, με σημαντική 

ευθύνη στην ικανοποίηση των προσδοκιών του ανθρώπινου δυναμικού του, 

των πελατών του, των συνεργατών του, των μετόχων του και των υπόλοιπων 

εμπλεκόμενων με τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του υποδειγματικού 

ενδιαφέροντος απέναντι στην κοινωνία.  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης 

βραβείου ποιότητας του Καναδά  

 

Τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται το Βραβείο Ποιότητας του Καναδά 

περιλαμβάνουν (NQI, 2011) α) την ηγεσία, β) τον προσανατολισμό στο ανθρώπινο 

δυναμικό, γ) τον προγραμματισμό, δ) τη διαχείριση των διαδικασιών, ε) τον 

προσανατολισμό στους πελάτες, στ) τον προσανατολισμό στους προμηθευτές / 

συνεργάτες και ζ) τα επιχειρησιακά αποτελέσματα (Σχήμα 9). 

 

Σχήμα Π.2: Κριτήρια αξιολόγησης του Βραβείου Ποιότητας του Καναδά (NQI, 2011) 
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Λίγα λόγια για τον ICAP 

 

Ταυτότητα 

H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Επιχειρηματικές Μονάδες 

Σήμερα, η ICAP Group παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες 

προσφέρονται μέσω 13 θυγατρικών εταιρειών και μίας Joint Venture και 

ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες και: Credit Risk Services,Marketing 

Solutions, Management Consulting και People Solutions. 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

• Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από 

την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός 

Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 

της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε.  Επίσης, είναι η μοναδική εταιρεία στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη που αναγνωρίζεται (Ιούλιος 2009) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων για Ελληνικές 

Επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τέλος, η ICAP 

Group Α.Ε. έχει εγκριθεί ως «Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας»  (“Credit Rating Agency” - CRA) από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και από τηνEuropean Securities and Markets Authority - ESMA, 

αρμόδια Ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τα CRAs. 

 

• Ο Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ICAP που περιλαμβάνει τις 

Μονάδες Management Consulting και People Solutions, πιστοποιήθηκε με το πρότυπο 

International Investors in People, του ομώνυμου καταξιωμένου Διεθνή Οργανισμού.  

Το Investors Ιn People (IIP) είναι το πρώτο Πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο 

Δυναμικό και βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω βέλτιστων πρακτικών διοίκησης των Ανθρώπων 

τους. 

http://www.icap.gr/default.aspx?id=8470&nt=146&lang=1
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• Στα πρώτα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2010 που οργανώθηκαν από 

το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) η ICAP Group πέτυχε δύο 

πολύ σημαντικές διακρίσεις: τη βράβευση της Director της ICAP Contact Center, 

Αλεξίας Ορφανουδάκη,  στην κατηγορία Μάνατζερ της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση 

Πελατών καθώς και τη συμμετοχή του Contact Center της ICAP Group ως του μόνου 

Outsourcer στο shortlist της κατηγορίας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς.  

  

• Η ICAP Group έχει διακριθεί ως ένα από τα SUPERBRANDS 2009-2010για την 

Ελλάδα. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε από τον ομώνυμο, παγκοσμίου φήμης (80 

χώρες), Διεθνή Οργανισμό. Η ICAP Group αναδείχθηκε κορυφαία Επωνυμία στην 

Ευρεία Κατηγορία «Σύμβουλοι / Έρευνα Αγοράς / Διαφήμιση» και σε εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

παρέλαβε σχετικό βραβείο με την παρουσία περισσοτέρων των 800 Ανωτάτων 

στελεχών. Στο πλαίσιο των Corporate Superbrands 2009/2010, αξιολογήθηκαν περί τις 

3.000 εταιρικές επωνυμίες από Κριτική Επιτροπή και το 10% προκρίθηκε και 

αξιολογήθηκε σε τελική φάση από Κριτική Επιτροπή, ευρύ κοινό και εκπροσώπους 

επιχειρήσεων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α)Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας & Δύναμη Φήμης, 

β)Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια και 

γ)Εταιρική Υπευθυνότητα. 

 

• Το Φεβρουάριο του 2009 η ICAP Group διακρίθηκε για την  καινοτομία, την 

πρωτοτυπία και την αποτελεσματικότητα εφαρμογών και συστημάτων που αφορούν 

στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερης 

Πρωτοβουλίας στον καταξιωμένο ετήσιο διαγωνισμό που διοργανώνεται από 

την KPMG. 

 

• Τέσσερις χρονιές (2008, 2007, 2001 και 2000) ο Ελληνικός Οικονομικός 

Οδηγός της ICAP, στην ηλεκτρονική του έκδοση, απέσπασε το 1ο Βραβείο 

Ποιότητας από την EADP (European Association of Directory Publishers). 

http://www.icap.gr/default.aspx?id=8473&nt=146&lang=1
http://www.icap.gr/default.aspx?id=3012&nt=146&lang=1
http://www.icap.gr/default.aspx?id=3012&nt=146&lang=1

