
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ TO ISO 9001:2000 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005



ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ TO ISO 9001:2000 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

σαν μέρος των υποχρεώσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Εξεταστής

Φ. Βούζας

Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επιβλέπων

Αικατερίνη Γκοτζαμάνη 

Λέκτορας του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2005



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του Διατ ρηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας και σχετίζεται με τη μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας.

Η εργασία αυτή ξεκινά με αναφορά στην Επιχειρηματική Αριστεία και στις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Κεφάλαιο 1). Ακολουθεί η παρουσίαση του πρότυπου ISO 

9000:2000 (Κεφάλαιο 2) και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 

(Κεφάλαιο 3). Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο είναι 

απαραίτητη ή σημαντική η ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001:2000 σε μία επιχείρηση για τη μετάβαση στην Επιχειρηματική 

Αριστεία μέσα από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας (Κεφάλαιο 4). Τέλος, παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας στις ελληνικές επιχειρήσεις και μελετάται ειδικότερα η περίπτωση της 

εταιρείας COCO-MAT.

Εγώ από τη θέση μου, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη Αέκτορα του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κυρία Κατερίνα Γκοτζαμάνη, τόσο 

για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με το ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο, όσο 

και για την πολύτιμη βοήθειά της κατά την εκπόνηση της διπλωματικής αυτής εργασίας.

Ευχαριστώ ακόμη θερμά τον κύριο Νίκο Πάρη, στέλεχος του τμήματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας της εταιρείας COCO-MAT για την πολύτιμη επικοινωνία που είχα 

μαζί του έτσι ώστε να αναπτυχθεί η Μελέτη Περίπτωσης για την εταιρεία του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

1.1 Τι είναι η Επιχειρηματική Αριστεία
Τα τελευταία χρόνια ο όρος “επιχειρηματική” ή “οργανωτική” αριστεία 

χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία για τη διοίκηση και για την ποιότητα. Η 

Επιχειρηματική Αριστεία έχει την ίδια ή παρόμοια έννοια με τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Η Επιχειρηματική Αριστεία είναι μία εξέλιξη της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας εφόσον έχει χτιστεί πάνω στις ίδιες αξίες (Kanji, 2002).

1.2 Τι είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Είναι γνωστό ότι γενικότερα περίπου το 85% των συνηθισμένων προβλημάτων τόσο 

στη βιομηχανία όσο και στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών σχετίζονται με τον τρόπο 

διοίκησης και την τεχνολογία.

Με το πέρασμα το χρόνων η κατανόηση της ποιότητας αναπτύχθηκε από το στάδιο 

της Επιθεώρησης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Οι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που 

χρησιμοποίησαν την Επιθεώρηση όταν έχτιζαν τις πυραμίδες. Κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η τεχνολογία των αεροσκαφών έγινε πιο 

πολύπλοκη , η επιθεώρηση δεν ήταν αποδεκτή εξαιτίας του κόστους των ανθρώπων και 

του εξοπλισμού. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από την Επιθεώρηση στον 

Ποιοτικό Έλεγχο όπου τα εγχειρίδια ποιότητας, ο έλεγχος εγγράφων , η εσωτερική 

επιθεώρηση, οι δοκιμές ελέγχου του προϊόντος και η χρήση της στατιστικής αποτέλεσαν 

το σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιούνταν για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

προϊόντος. Το επόμενο στάδιο ήταν το πέρασμα από τον Ποιοτικό Έλεγχο που είναι 

εστιασμένος μόνο στην ποιότητα του προϊόντος , στη Διασφάλιση Ποιότητας ή στη 

Διοίκηση Ποιότητας που εστιάζονται στην ποιότητα του συστήματος όπου 

πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις, έλεγχος διεργασιών, εκτίμηση του κόστους χαμηλής 

ποιότητας και ελέγχονται οι μη παραγωγικές λειτουργίες . Η κατανόηση της ποιότητας 

στη συνέχεια αναπτύχθηκε στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, όπου η ποιότητα 

διαχειρίζεται μέσα από αρχές και πρακτικές σε όλα τα μέρη και τις λειτουργίες της 

επιχείρησης (Kanji, 2002).
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν αντιτίθεται στα άλλα συστήματα ποιότητας αλλά 

είναι το υπερσύνολό τους. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) 

περικλείει τη Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance), όπως αυτή με τη σειρά της 

περικλείει τον Ποιοτικό Έλεγχο (Quality Control), που με τη σειρά του είναι υπερσύνολο 

της Επιθεώρησης (Inspection).

Μέσα από την ανάπτυξη της κατανόησης της ποιότητας , οι στατιστικές θεωρίες 

κατείχαν κεντρική θέση και, όπως είναι γνωστό, στη στατιστική σκέψη, η διακύμανση 

είναι βασική έννοια. Αν η διακύμανση δεν είναι γνωστή, δεν μπορεί κάποιος ούτε να 

προβλέψει ούτε να διαχειριστεί τα εξερχόμενα μίας διεργασίας με σωστό τρόπο. Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία φιλοσοφία που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και 

σε όλα τα είδη των οργανισμών. Εφόσον η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

είναι τόσο βασική για τις επιχειρήσεις, είναι εφαρμόσιμη σε όλους τους οργανισμούς.

Ωστόσο, οι ορισμοί που δίνονται για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα και την κουλτούρα. Στη συνέχεια δίνονται 

κάποιοι ορισμοί για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας :

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η φιλοσοφία διοίκησης που καλλιεργεί την 

κουλτούρα ενός οργανισμού με δέσμευση στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από τη συνεχή 

βελτίωση.

Οι θεμελιώδεις αρχές του ορισμού αυτού είναι η φιλοσοφία διοίκησης , η κουλτούρα, 

η ικανοποίηση του πελάτη και η συνεχής βελτίωση , οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να 

εφαρμοστούν σε όλα τα είδη των οργανισμών. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

χτισμένη πάνω σε μία φιλοσοφία όπου τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανισμοί μπορούν 

να βελτιώνουν την απόδοση τους διαρκώς.

Αλλοι ορισμοί που δίνονται για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι:

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται 

η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από 

τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η φιλοσοφία και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν 

στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, με ελαχιστοποίηση του κόστους και 

ενεργοποιώντας όλους τους εργαζόμενους στον οργανισμό.
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Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εφαρμογή της περιλαμβάνει μια σειρά από 

δραστηριότητες και μεθόδους που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας οργανωτικής 

κουλτούρας όπου όλοι οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται τη νέα νοοτροπία και αναζητούν 

και επιτυγχάνουν τη συνεχή αύξηση της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι δυνατή μόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα 

τα μέλη της επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο έγκειται η δύναμη άλλα και η αδυναμία της. 

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκονται στην ιεραρχία, είναι 

εξίσου υπεύθυνοι για το κοινό αποτέλεσμα. Η κοινή αυτή υπευθυνότητα σε συνάρτηση 

με το αίσθημα δημιουργίας και ευθύνης είναι που εμψυχώνουν τον κοινό άνθρωπο να 

γίνει ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας. Η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας είναι όμοια για όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας στα βασικά θέματα και 

δεξιότητες.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας βασίζεται στους ανθρώπους και υπηρετεί τους 

ανθρώπους. Οι δραστηριότητες, τα μέσα παραγωγής και οι μέθοδοι είναι απλώς εργαλεία 

για την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών, των προμηθευτών και των 

εργαζομένων. Τα εργαλεία αυτά εξελίσσονται συνέχεια ώστε να διευκολύνουν 

περισσότερο την όλη προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Οι πελάτες αποτελούν 

μια προέκταση της επιχείρησης, με την έννοια ότι οι παρατηρήσεις τους , οι απαιτήσεις 

τους και γενικότερα η γνώμη τους λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξη του συστήματος. Η 

δύναμη και συγκέντρωση γνώσης δεν είναι μονοπώλιο ενός στρώματος της διοίκησης 

πλέον , αλλά όλων των επιπέδων διοίκησης και των εργαζομένων στα επίπεδα 

παραγωγής και εξυπηρέτησης. Η πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πελάτη 

ενδυναμώνεται με την απαραίτητη εξουσία ώστε να μπορεί να πάρει τις κατάλληλες 

αποφάσεις και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του πελάτη.

Η εξέλιξη και η επιτυχία ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εξαρτάται 

από μία σειρά παραγόντων , όπως η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον της 

επιχείρησης , η συνεργασία και ο συντονισμός των διαφόρων υποσυστημάτων της 

επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η οργάνωση ενός πληροφοριακού 

συστήματος διοίκησης το οποίο πρέπει να είναι ανοικτό και ολοκληρωμένο. Ανοικτό 

είναι ένα σύστημα όταν μπορεί να προσαρμόζεται με ευκολία στις εξωτερικές αλλαγές, 

ενώ η ολοκλήρωση αναφέρεται στη δυνατότητα συντονισμού και συνεργασίας των
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διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Η συνεργασία γίνεται σε πιο χαλαρή βάση επειδή 

το σύστημα είναι αποκεντρωμένο σε ομάδες μεγαλύτερης αυτονομίας που μπορούν να 

εξασκήσουν δημιουργικότητα και πρωτοβουλία και να είναι περισσότερο ευέλικτες και 

γρήγορες στις αποφάσεις τους (Τσιότρας, 2002).

1.3 Τα αξιώματα και οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Τα βασικά αξιώματα - προϋποθέσεις της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι το 

τρίπτυχο Δέσμευση - Συμμετοχή - Επιστημονική Γνώση. Από τα τρία βασικά αξιώματα 

προκύπτουν οι επόμενες επτά κύριες αρχές που συμπεριλαμβάνονται με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο σε όλες τις σχετικές θεωρίες. Οι αρχές αυτές μπορούν να συμπληρωθούν ή/ 

και να τροποποιηθούν ώστε να συμπληρώσουν τη διακήρυξη της αποστολής του 

οργανισμού, με τρόπο ώστε να στηρίζουν την πολιτική ποιότητάς του. Οι γενικές 

βασικές αρχές είναι οι εξής (Τσιότρας, 2002):

1. Δέσμευση της ηγεσίας: Δέσμευση των κορυφαίων στελεχών της ανώτατης 

διοίκησης και κυρίως του διευθυντή στις αρχές της ολικής ποιότητας. Χωρίς τη 

δική τους δέσμευση δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή και οποιαδήποτε προσπάθεια 

από άλλους δεν θα δώσει μόνιμα αποτελέσματα. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να 

αναλάβει προσωπικά την ηγεσία της προσπάθειας και να παρέχει την αναγκαία 

καθοδήγηση δίνοντας πρώτη το παράδειγμα. Διαφορετικά τα στελέχη που θέλουν 

την εφαρμογή του συστήματος ολικής ποιότητας θα έχουν να αντιμετωπίσουν 

εκτός από το φόβο και τις δυσκολίες της αλλαγής που είναι φυσική στο 

περιβάλλον της επιχείρησης, και την επιπλέον αντίσταση από τα στελέχη που 

είναι αντίθετα στην εφαρμογή του , τα οποία θα συμμορφώνονταν μόνο αν είχαν 

την οδηγία της ηγεσίας.

2. Εφαρμογή σε έκταση: Είναι αναγκαία η αντιμετώπιση της ποιότητας από όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης και όχι μόνο από το ειδικό τμήμα ελέγχου που 

περιορίζεται μόνο σε τεχνικά θέματα, τα οποία δεν είναι εφικτά σε διάφορες 

θέσεις εργασίας. Η προσαρμογή της νοοτροπίας όλων των τμημάτων έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας ιδιαίτερα οργανωτικής κουλτούρας. Η νοοτροπία 

της συνεχούς βελτίωσης και της ενσωμάτωσης της διασφάλισης ποιότητας σε
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όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού, απαιτεί την αλλαγή της συμπεριφοράς, 

του τρόπου αντιμετώπισης και των εργασιακών πρακτικών.

3. Υπευθυνότητα σε βάθος: Όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα. Η ηγεσία θα 

πρέπει να παραχωρήσει κάποιες από τις δυνάμεις και υπευθυνότητες στα 

κατώτερα επίπεδα. Ο καθένας θα πρέπει να ενθαρρύνεται στο να ελέγχει, να 

διευθύνει και να βελτιώνει τις διαδικασίες που βρίσκονται στη σφαίρα της δικής 

του υπευθυνότητας. Η προσωπική συνεισφορά κάθε εργαζομένου συμβάλλει 

στην αλλαγή της νοοτροπίας και συνολικά της οργανωτικής και απαιτεί 

σημαντικές δυνάμεις και ικανότητες πειθούς και παρακίνησης από την ηγεσία. Σε 

ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας πρέπει να συμπεριληφθούν οι προμηθευτές, οι 

πελάτες, οι επενδύτες, ακόμη και η τοπική κοινότητα. Οι πελάτες 

αντιπροσωπεύουν κάθε εργαζόμενο ή ομάδα στην αλυσίδα παραγωγής ή 

εξυπηρέτησης ( εσωτερικοί πελάτες) μέχρι τον τελευταίο της, όπου συνδέονται οι 

εξωτερικοί πελάτες. Κάθε κρίκος αποτελεί και τον προμηθευτή του επόμενου 

κρίκου. Ο πρώτος κρίκος έχει σαν προμηθευτές τους προμηθευτές της 

επιχείρησης. Η δημιουργία μικτών ομάδων εργαζομένων σε εξαρτώμενες 

λειτουργίες βοηθάει στην ευκολότερη επίλυση των προβλημάτων ποιότητας. Σε 

αυτές τις ομάδες είναι δυνατή η συμμετοχή προμηθευτών αλλά και εκπροσώπων 

των πελατών.

4. Πρόληψη όχι θεραπεία: Αυτή η αρχή εκφράζεται και σαν “επιτυχία με την 

πρώτη” ή “μηδέν ελαττωματικά” . Η ποιότητα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στη 

σχεδίαση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής. Ο εκ των υστέρων 

ποιοτικός έλεγχος δημιουργεί ένα “κρυφό τμήμα παραγωγής ή εξυπηρέτησης” 

όπου “παράγονται” ακατάλληλα προϊόντα και γίνεται σπατάλη πόρων για την εκ 

των υστέρων διόρθωση τους αν όχι με την απόρριψη τους. Αυτή η σπατάλη 

υπολογίζεται να φθάνει μέχρι και το 35% του κόστους παραγωγής. Το ποσοστό 

αυτό αυξάνεται με το μέγεθος του χρονικού διαστήματος που παρέχεται από το 

χρόνο παραγωγής μέχρι το χρόνο ελέγχου.
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5. Συνεχής Εκπαίδευση στη χρήση Εργαλείων και Μεθόδων Βελτίωσης 

Ποιότητας: Η χρήση στατιστικών διαγραμμάτων από τους εργαζόμενους και από 

τη διοίκηση, διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην κατανόηση των διαφόρων 

λειτουργιών και στην ανεύρεση των αιτιών διακύμανσης στην ποιότητα και κατ’ 

επέκταση στην ταχεία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Οι εργαζόμενοι με 

αυτόν τον τρόπο δεν φοβούνται να επισημαίνουν τα προβλήματα του συστήματος 

ενώ ταυτόχρονα αποκτούν περηφάνια και αγάπη για την εργασία τους. Η άνεση 

χρήσης και κατανόησης αυτών των μεθόδων συμβάλλει στη μείωση του χρόνου 

επιτυχίας μιας νέας διαδικασίας. Κλειδί για την επιτυχία αυτής της αρχής είναι η 

εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στα εργαλεία και στις τεχνικές 

ποιότητας.

6. Έλεγχος ανταγωνιστικότητας: Η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρέπει 

να οριοθετείται συνεχώς με βάση τη σειρά δεικτών απόδοσης , εσωτερικών και 

εξωτερικών (benchmarking). Οι εξωτερικοί δείκτες είναι πιο σημαντικοί επειδή 

συνδέονται με το πώς αντιλαμβάνονται τις βελτιώσεις στα προϊόντα ή τις 

διαδικασίες άλλες πετυχημένες επιχειρήσεις, ή μέσω ερωτηματολογίων, οι 

πελάτες της επιχείρησης. Οι εσωτερικοί δείκτες αφορούν διαχρονική εξέλιξη 

δεικτών ή και διαστρωματική κατανομή τους στα διάφορα τμήματα ή τομείς της 

επιχείρησης. Από αυτούς τους ελέγχους, δημιουργούνται σχέδια ενεργειών που 

θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων.

7. Συνεχής βελτίωση: Η κεντρική φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας , 

kaizen κατά τους Ιάπωνες, είναι η παρακίνηση της συνεχούς αναζήτησης νέων 

μεθόδων βελτίωσης των δραστηριοτήτων παραγωγής ή εξυπηρέτησης καθώς 

επίσης και της μείωσης της σπατάλης πόρων. Με τη συνεχή βελτίωση γίνονται 

μικρά αλλά σταθερά βήματα με τη χρήση δοκιμαστικών τεχνικών και εργαλείων, 

με συμμετοχή των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον Deming, η ποιότητα είναι μία 

συνεχής διαδικασία χωρίς τέλος που μπορεί να παρομοιαστεί με μία ανέλιξη όπου 

σε κάθε κύκλο προσπαθειών επιτυγχάνεται η ανέλιξη σε ένα νέο επίπεδο 

ποιότητας. Αλλού, η ανέλιξη παρουσιάζεται σαν μία κλίμακα, όπου κάθε κύκλος
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προσπαθειών ανεβάζει την ποιότητα στο επόμενο σκαλί. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται σε κάθε κύκλο είναι γνωστή σαν PDCA (Plan-Do-Check-Act), 

δηλαδή Σχεδιασμός-Συλλογή στοιχείων-Ανάλυση-Υλοποίηση και Αξιολόγηση. 

Κλειδί στη συνεχή βελτίωση είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε νέες 

μεθόδους αναγκαίες στη βελτίωση των δυνατοτήτων των εργαζομένων.

1.4 Η Επιχειρηματική Αριστεία
Από την εμπειρία και τη γνώση μέσα από οργανισμούς που πηγαίνουν καλά, βρέθηκε 

ότι οι οργανισμοί που είναι σταθερά επιτυχημένοι στη διάρκεια των χρόνων έχουν πολλά 

κοινά στοιχεία. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η Επιχειρηματική Αριστεία ανέπτυξαν 

τη φιλοσοφία τους μέσα από αυτές τις καλές πρακτικές.

Όπως και στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, έτσι και στην Επιχειρηματική Αριστεία , 

η στατιστική σκέψη αποτελεί κεντρικό στοιχείο. Μαθαίνοντας για τη διακύμανση 

ιδιοτήτων του οργανισμού όπως η ηγεσία και η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

μπορούν να αναλυθούν σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος σε έναν οργανισμό. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία εξάγονται συμπεράσματα όπως ότι οι άνθρωποι δουλεύουν καλύτερα 

όταν είναι σε ομάδες παρά όταν δουλεύουν μόνοι τους, ότι η πιο ισχυρή ηγεσία στις 

περισσότερες περιπτώσεις βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν καλύτερη δουλειά (Kanji, 

2002).
Γιατί έγινε η αλλαγή από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Επιχειρηματική 

Αριστεία; Γιατί δεν παρέμειναν τα μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας , τα επίπεδα 

και οι δείκτες τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο. Υπάρχουν κάποια 

αρνητικά στοιχεία που έχουν αναφερθεί για τη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Υποστηρίζεται ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έγινε 

“ολική” επειδή εστιάζει στους πελάτες , εσωτερικούς και εξωτερικούς, αλλά δεν είναι 

αρκετά ολική. Η Ολική Ποιότητα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις όχι μόνο των 

πελατών , αλλά όλων εκείνων που επηρεάζονται από αυτό που κάνει ο οργανισμός, οι 

οποίοι είναι όλοι οι επονομαζόμενοι stakeholders (προμηθευτές, εργαζόμενοι, 

σύμβουλοι, τραπεζίτες, κλπ.). Επίσης υποστηρίζεται ότι η συνεχής βελτίωση, αρχή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εστιάζει περισσότερο σε αυτά που δεν είναι σωστά και 

πρέπει να αποβληθούν από τον οργανισμό, και δεν κάνει προτάσεις για το τι πρέπει να
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κάνει ο οργανισμός. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στηρίζεται στο πως θα προχωρήσει κάποιος από εκεί που βρίσκεται προς τα εκεί που 

θέλει να πάει , αντί για το πώς θα προχωρήσει εκεί που θέλει να είναι από εκεί που 

βρίσκεται. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί σχεδίασμά προς τα πίσω. Συμπερασματικά, η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει ορισμένες διεργασίες που έχουν ευρύτερο σκοπό από 

την ικανοποίηση του πελάτη, αλλά γενικότερα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα έπρεπε 

να έχει μία περισσότερο συνολική προσέγγιση με στόχο την ικανοποίηση των 

προσδοκιών όλων των stakeholders (Kanji, 2002).

Τα Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας που αναπτύχθηκαν έχουν ως βασική αρχή 

την ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των stakeholders και συγκεκριμένα αυτή η 

έννοια αναφέρεται τόσο στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας - European Foundation of Quality 

Management (EFQM) όσο και στο Malkolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA).

To EFQM και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ποιότητα δίνει τον παρακάτω 

ορισμό για την Οργανωτική Αριστεία: “ Ο τρόπος εργασίας που καθιστά ικανό έναν 

οργανισμό να επιτύχει την ισορροπημένη ικανοποίηση των stakeholders (πελάτες, 

εργαζόμενοι, κοινωνία και μέτοχοι) έτσι ώστε να αυξάνει την πιθανότητα μακροχρόνιας 

επιτυχίας”.

1.5 Μέτρηση της Επιχειρηματικής Αριστείας
Είναι πολύπλοκο και δύσκολο να μετρηθεί η απόδοση ενός οργανισμού, παρόλο που 

είναι κρίσιμο να το κάνει. Σύμφωνα με μία γνωστή φράση : “ Αυτό που δεν μετράς , δεν 

το ξέρεις. Αυτό που δεν ξέρεις δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Όταν δεν μπορείς να 

διαχειριστείς , είσαι στο έλεος της τύχης”. Η μέτρηση λοιπόν είναι αναγκαία έτσι ώστε 

να πραγματοποιούνται οι σωστές ενέργειες. Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

διοικητικές αποφάσεις στηρίζονται στη διαίσθηση. Αυτό που είναι ζωτικό για έναν 

οργανισμό πρέπει να μετρείται . Τα αποτελέσματα των περισσότερων δραστηριοτήτων 

δεν είναι μετρήσιμα. Για παράδειγμα, στη δραστηριότητα της εκπαίδευσης, γνωρίζουμε 

το κόστος αλλά όχι το όφελος και το αποτέλεσμα (Kanji, 2002).
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1.6 Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μέτρηση της Επιχειρηματικής 

Αριστείας
Για να προχωρήσει κάποιος στη μέτρηση της Επιχειρηματικής Αριστείας ενός 

οργανισμού πρέπει να ορίσουμε τι είναι οργανισμός. Ένας οργανισμός περιγράφεται και 

αντιμετωπίζεται καλύτερα ως σύστημα. Έτσι, περνάμε στη μέτρηση ενός συστήματος , ή 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, στη μέτρηση της απόδοσης ενός συστήματος. Μία βασική αρχή 

για τη μέτρηση της Επιχειρηματικής Αριστείας είναι να αντιμετωπίσουμε τον οργανισμό 

σαν ένα σύστημα , στη συνέχεια να αναπτύξουμε ένα μοντέλο και στο τέλος να ορίσουμε 

το είδος των πληροφοριών που είναι απαραίτητες και τον τρόπο με τον οποίο θα τις 

συλλέξουμε (Kanji, 2002).

Αντιμετώπιση του οργανισμού ως ένα σύστημα

Η βασική αρχή της νέας προσέγγισης του οργανισμού ως σύστημα είναι η γνώση για 

όλο το σύστημα πριν να περάσουμε στα μέρη από τα οποία απαρτίζεται. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν τα περισσότερα στελέχη σήμερα.

Οι περισσότεροι οργανισμοί διαιρούνται σε τομείς, τμήματα κλπ. Το κάθε στέλεχος 

έχει την τάση να θεωρεί ότι το δικό του τμήμα του οργανισμού είναι όλος ο οργανισμός 

και προσπαθεί για τη βελτίωση και την αριστοποίηση μόνο του δικού του τμήματος. 

Αριστοποίηση είναι όταν επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία για όλο το σύστημα ή τον 

οργανισμό ενώ υπό-αριστοποίηση είναι όταν βελτιστοποιείται μόνο ένα τμήμα του 

συστήματος το οποίο δεν εγγυάται τη συνολική βελτίωση.

Στην προσέγγιση του συστήματος οι σχέσεις εντός του οργανισμού και μεταξύ του 

οργανισμού και του περιβάλλοντος είναι κεντρικής σημασίας. Για αυτό το λόγο είναι 

αναγκαίο κάποιος να γνωρίζει τα εισερχόμενα , τις διεργασίες και τα εξερχόμενα του 

συστήματος. Τα κύρια εισερχόμενα (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, εξοπλισμός και 

κεφάλαιο) μέσα από τις διεργασίες μετατρέπονται στα εξερχόμενα του συστήματος 

(προϊόντα και υπηρεσίες, μόλυνση και απόβλητα). Και όλα τα παραπάνω πρέπει να 

διαχειριστούν μέσα από την εφαρμογή πολιτικής, μετρήσεων, αποφάσεων και ενεργειών.
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Δημιουργώντας ένα μοντέλο

Οι όροι σύστημα και μοντέλο χρησιμοποιούνται πολλές φορές σαν να μπορεί ο ένας 

όρος να αντικαταστήσει τον άλλό. Ένα μοντέλο φτιάχνεται από την πραγματικότητα , το 

οποίο περιέχει τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός αληθινού συστήματος. Ένα μοντέλο 

προσφέρει μία απλουστευμένη προσέγγιση της πραγματικότητας. Ο σκοπός για τον 

οποίο δημιουργείται ένα μοντέλο είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το μοντέλο αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα , δεν είναι 

η πραγματικότητα. Είναι αρκετά περίπλοκο να κατασκευαστεί ένα μοντέλο για έναν 

οργανισμό, ιδιαίτερα όταν ο οργανισμός χρειάζεται να προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον 

που μεταβάλλεται διαρκώς. Όταν κατασκευάζεται το μοντέλο, πρέπει να 

συμπεριληφθούν τα σημαντικότερα στοιχεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο για κατανόηση

Εφόσον έχει κατασκευαστεί το μοντέλο για τον οργανισμό, μπορούμε να 

ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε το μοντέλο για να μάθουμε πως ανταποκρίνεται ο 

οργανισμός σε διαφορετικά ερεθίσματα. Σε αυτό το σημείο εισάγεται και η έννοια της 

μέτρησης της Επιχειρηματικής Αριστείας. Καθώς το μοντέλο περιλαμβάνει όλα τα 

σημαντικά στοιχεία , μπορούμε να δούμε την απόδοση του κάθε στοιχείου και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Μόνο μετά από την κατανόηση του συνολικού 

συστήματος μπορεί κάποιος να περάσει σε διορθωτικές ενέργειες. Η ικανοποίηση του 

πελάτη και του εργαζόμενου είναι δύο παραδείγματα σημαντικών στοιχείων που πρέπει 

να μετρηθούν στον οργανισμό.

Ένα σύστημα μέτρησης πρέπει να εφαρμόζεται στο μοντέλο. Ο υπολογισμός της 

ικανοποίησης του πελάτη στον οργανισμό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να 

μετράται ένα στοιχείο. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα μέτρησης που ονομάζεται RADAR όπου στοιχεία όπως η 

ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ικανοποίηση του πελάτη , οι διεργασίες και η 

ηγεσία παίρνουν κάποιους βαθμούς που το άθροισμα τους μπορεί να δώσει από 0 έως 

1000. Αυτό το συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 3.
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1.7 Τα Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μετρείται η 

απόδοση ενός οργανισμού. Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας προσφέρει 

κατευθυντήριες γραμμές σε οτιδήποτε είναι σημαντικό για να επιτευχθεί η 

Επιχειρηματική Αριστεία. Τα πιο σημαντικά μοντέλα είναι τα εξής:

ν' Το βραβείο Deming

ν' Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM

ν' To Malkolm Baldrige National Quality Award (MBNQA).

Αυτά τα μοντέλα παρέχουν ένα εργαλείο για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της 

απόδοσης του οργανισμού και καθοδηγούν τους οργανισμούς ώστε να εστιάσουν τις 

προσπάθειες τους για βελτίωση στις σωστές περιοχές. Σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω 

μοντέλα βασίζονται σε θεωρίες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αλλά διαφέρουν στον 

τρόπο προσέγγισης. Τα τρία παραπάνω μοντέλα αποτελούν ταυτόχρονα και βραβεία. Στο 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM αντιστοιχεί το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας - European Quality Award (EQA) για το οποίο θα γίνει αναλυτική 

παρουσίαση στο κεφάλαιο 3.

1.8 Απαιτήσεις από ένα Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας
Η κατάλληλη μέτρηση της απόδοσης έχει τα παρακάτω αποτελέσματα στη βελτίωση 

της ποιότητας και της παραγωγικότητας (Kanji, 2002):

> Να εξασφαλίζει ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις των πελατών.

> Να είναι ικανή να θέτει στόχους και να συμμορφώνεται με αυτούς.

> Να παρέχει πρότυπα ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις.

> Να παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίζουν το δικό τους 

επίπεδο απόδοσης.

> Να επισημαίνει τα προβλήματα ποιότητας και να αποφασίζει ποιοι τομείς 

χρειάζονται προτεραιότητα.

> Να παρουσιάζει μία ένδειξη του κόστους της χαμηλής ποιότητας.

> Να κρίνει τη χρήση των πόρων.
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> Να παρέχει τροφοδότηση ώστε να καθοδηγεί την προσπάθεια της βελτίωσης. 

Πολυπλοκότητα

Ένα μοντέλο πρέπει να είναι απλό στη χρήση του. Με τη λέξη απλό δεν εννοούμε ότι 

το μοντέλο θα μετράει ότι είναι απλό να μετράται. Το μοντέλο πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από ξεκάθαρη δομή, προσέγγιση, ερωτήσεις, κατανοητά αποτελέσματα, τα οποία 

αυξάνουν την ευκολία στη χρήση του.

Ευελιξία

Διαφορετικοί οργανισμοί δρουν σε διαφορετικό περιβάλλον και για αυτό το λόγο 

διαφορετικοί δείκτες απόδοσης απαιτούνται. Ένα μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 

πρέπει να είναι ευέλικτο έτσι ώστε να μπορεί να υιοθετείται από διαφόρους τύπους 

οργανισμών.

Κόστος

Το κόστος σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την πολυπλοκότητα. Αν το μοντέλο είναι απλό 

θα είναι απαραίτητοι σε μικρότερο βαθμό οι σύμβουλοι. Το κόστος επίσης εξαρτάται 

από το αν το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό-αξιολόγηση.

Αξιοπιστία

Οι λάθος μετρήσεις μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες για την επιχείρηση. Το μοντέλο 

πρέπει με κάποιο τρόπο να επαληθεύει την αξιοπιστία των μετρήσεων.

Προσέγγιση Συστήματος

Ένας οργανισμός είναι ένα κοινωνικό σύστημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. 

Συχνά δεν είναι τα μέρη του συστήματος αλλά η αλληλεπίδραση μεταξύ τους που κάνει 

τη διαφορά. Επίσης είναι σημαντικό να είναι ορατή η σχέση μεταξύ αιτίας και 

αποτελέσματος σε ένα σύστημα. Αυτό θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το 

ποιες περιοχές χρειάζονται πραγματικά βελτίωση.
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Κάλυψη των stakeholders

Είναι σημαντικό το σύστημα να εστιάζεται σε όλους τους stakeholders που δεν είναι 

μόνο οι πελάτες. Ένας οργανισμός μπορεί να ελέγξει εκείνα τα μέρη του περιβάλλοντος 

που τον επηρεάζουν και αυτή η δυνατότητα πρέπει να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Ως stakeholders ορίζονται όλοι εκείνοι που επηρεάζουν και επηρεάζονται 

από τον οργανισμό. Παραδείγματα stakeholders είναι οι πελάτες , οι προμηθευτές, οι 

μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και η κοινωνία.

Προσανατολισμός Διεργασιών

Προσανατολισμός διεργασιών σημαίνει το σύστημα να εστιάζεται στην επίτευξη της 

αριστείας. Παραδείγματα είναι η διαχείριση διεργασιών, η ομαδική εργασία και η 

ανάπτυξη πολιτικής.

Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα

Προσανατολισμός στα αποτελέσματα σημαίνει το σύστημα να εστιάζεται στα 

εξερχόμενα των διεργασιών. Παραδείγματα είναι η απόδοση των επενδύσεων, η 

ικανοποίηση των εργαζομένων και η πορεία των μετοχών του οργανισμού.

Τάσεις

Με σκοπό να έχει μία άποψη για την κατάσταση που επικρατεί στον οργανισμό, η 

διοίκηση συνηθίζει να εκτιμά την απόδοση του οργανισμού μέσα από έναν μικρό αριθμό 

κρίσιμων μετρήσεων. Αυτές οι μετρήσεις πρέπει να αναφέρονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ώστε να σημειώνονται τα σημεία εκείνα που βελτιώθηκαν και τα άλλα που 

χειροτέρεψαν. Έτσι, η ανάλυση των τάσεων είναι μία σημαντική παράμετρος ενός 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9000:2000

2.1 Η ανάπτυξη του προτύπου ISO 9000:2000
Καθώς η ποιότητα έγινε βασικός στόχος των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, πολλοί 

οργανισμοί ανέπτυξαν πρότυπα και οδηγίες. Όροι όπως διοίκηση ποιότητας, ποιοτικός 

έλεγχος, σύστημα ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας είχαν διαφορετική ερμηνεία από χώρα 

σε χώρα, μέσα στην ίδια χώρα, ακόμη και μέσα σε μια βιομηχανία. Καθώς η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα προχώρησε στη συμφωνία της ελεύθερης αγοράς, η οποία εφαρμόστηκε στο 

τέλος του 1992, η διοίκηση ποιότητας έγινε ένας στρατηγικός καθοριστικός στόχος. Για να 

τυποποιηθούν οι απαιτήσεις της ποιότητας για τις Ευρωπαϊκές χώρες μέσα στην Ενιαία 

Αγορά και για αυτούς που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε 

αυτές τις χώρες , ένα εξειδικευμένο πρακτορείο για την τυποποίηση , ο Διεθνής Οργανισμός 

για την Τυποποίηση - International Organization for Standardization (ISO), ιδρύθηκε το 

1947 και αποτελείται από αντιπροσώπους των σωμάτων εθνικών προτύπων 130 χωρών ο 

οποίος υιοθέτησε μία σειρά από έγγραφα πρότυπα ποιότητας το 1987. Αναθεωρήθηκαν το 

1994 και στη συνέχεια (σημαντικά) το 2000. Η πιο πρόσφατη έκδοση ονομάζεται ISO 

9000:2000 οικογένεια προτύπων (Evans & Lindsay, 2002).

Η λέξη “ISO” χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ονομασία του οργανισμού όσο και την 

ονομασία των προτύπων. Δεν είναι ακρωνύμιο διότι αν ήταν έτσι ο οργανισμός θα έπρεπε να 

ονομαζόταν “IOS”. Iso είναι ένας επιστημονικός όρος που προέρχεται από το ελληνικό ίσος. 

Έτσι οι οργανισμοί που πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9000 είναι διασφαλισμένοι ότι 

έχουν ποιότητα ισοδύναμη με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς. Τα πρότυπα υιοθετήθηκαν 

στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων - American 

National Standards Institute (ANSI) σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Εταιρεία για την 

Ποιότητα - American Society for Quality (ASQ). Τα πρότυπα αναγνωρίστηκαν από 100 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ιαπωνίας.

To ISO 9000 ορίζει ως πρότυπα τις έγγραφες συμφωνίες που περιέχουν τεχνικές 

προδιαγραφές και άλλα ακριβή κριτήρια για να χρησιμοποιούνται σταθερά ως κανόνες, 

οδηγίες, ή ορισμοί χαρακτηριστικών, για να διασφαλίσουν ότι τα υλικά, τα προϊόντα, οι 

διαδικασίες και οι υπηρεσίες ταιριάζουν για το σκοπό τους.
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Τα πρότυπα δημιουργήθηκαν για να εκπληρώνουν τους παρακάτω πέντε στόχους 

(Evans & Lindsay, 2002):

1. να πετυχαίνουν και να διατηρούν τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος (συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες) σε σχέση με τις 

απαιτήσεις.

2. να βελτιώνουν την ποιότητα των λειτουργιών ώστε να εκπληρώνουν 

διαρκώς τις γνωστές αλλά και τις προκύπτουσες ανάγκες των πελατών και 

των stakeholders (αυτό συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, 

τους προμηθευτές, την κοινωνία γενικότερα, καθώς και όλους όσους έχουν 

οικονομικά συμφέροντα στην επιχείρηση).

3. να παρέχουν τη βεβαιότητα στην εσωτερική διοίκηση και στους άλλους 

εργαζόμενους ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της ποιότητας και ότι η 

βελτίωση λαμβάνει χώρα.

4. να παρέχουν τη βεβαιότητα στους πελάτες και στους άλλους stakeholders ότι 

οι απαιτήσεις της ποιότητας επιτυγχάνονται στο προϊόν που καταλήγει στον 

πελάτη.

5. να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι οι απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας 

εκπληρώνονται.

Τα πρότυπα καθορίζουν έγγραφα για όλες τις διαδικασίες που επηρεάζουν την 

ποιότητα και προτείνουν ότι η συμμόρφωση μέσα από την επιθεώρηση οδηγεί στη συνεχή 

βελτίωση. Τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών και των χημικών και σε υπηρεσίες όπως 

υγείας, τραπεζικές και μεταφορών. Σε κάποιες ξένες αγορές, οι εταιρείες δεν αγοράζουν από 

προμηθευτές που δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα. Για παράδειγμα, για 

πολλά προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη, όπως εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, ιατρικές 

συσκευές, εφαρμογές αερίου, παιχνίδια και προϊόντα κατασκευής, απαιτούνται 

πιστοποιητικά προϊόντος για να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Συχνά η πιστοποίηση κατά ISO 

είναι απαραίτητη για να πάρει το προϊόν πιστοποιητικό προϊόντος. Έτσι η υιοθέτηση των 

παραπάνω προτύπων γίνεται απαίτηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
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2.2 Η Δομή των Προτύπων της σειράς ISO 9000:2000.
Η ισχύουσα σειρά των προτύπων ISO 9000 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Επιτροπή 

176 (TC 176) του ISO.

Τα κύρια πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000 σήμερα είναι τα εξής:

ISO 9000: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο

ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις

ISO 9004: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -Οδηγίες για συνεχή βελτίωση

ISO 19011: Οδηγίες για την επιθεώρηση περιβαλλοντικών συστημάτων ή/και συστημάτων

ποιότητας.

To ISO 9000 παρέχει ορισμούς από όρους κλειδιά. To ISO 9001 παρέχει ένα σετ από τις 

ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 για ένα σύστημα 

διοίκησης ποιότητας και έχει ως στόχο να είναι σε συμμόρφωση με τις αναγνωρισμένες 

αρχές ποιότητας από τους πελάτες. To ISO 9004 εστιάζει στη βελτίωση του συστήματος 

διοίκησης ποιότητας πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η αρχική σειρά προτύπων ISO 9000:1994 αποτελούνταν από 20 στοιχεία ενός 

συστήματος ποιότητας. Η σειρά προτύπων ISO 9000:2000 δομείται από 21 στοιχεία τα 

οποία χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

> Ευθύνη της Διοίκησης

> Διοίκηση Πόρων

> Υλοποίηση Προϊόντος

> Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση.

Οι παραπάνω τομείς περιγράφουν τις τέσσερις φάσεις μιας βασικής ιδέας (που 

στηρίζεται στις Αρχές Διοίκησης Ποιότητας) για το νέο πρότυπο που αναφέρεται ως 

Μοντέλο Διεργασιών.

Γενικά το αναθεωρημένο πρότυπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση της Ανώτατης 

Διοίκησης, στην ικανοποίηση του πελάτη, στις οργανωτικές διαδικασίες και στη διαρκή 

βελτίωση.
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2.3 Οι παράγοντες που οδήγησαν στο ISO 9000:2000
Τα αρχικά πρότυπα και η αναθεώρηση του 1994 απαιτούσαν μόνο ο οργανισμός να 

έχει διαδικασίες εξακριβωμένες και τεκμηριωμένες από έγγραφα, σε θέση να διασφαλίζουν 

ότι ο οργανισμός παράγει αυτό που λέει ότι παράγει. Μία εταιρεία μπορούσε να 

συμμορφώνεται με το πρότυπο αλλά να παράγει ένα χαμηλής ποιότητας προϊόν εφόσον το 

κάνει σταθερά. Η μη ικανοποίηση από το ISO 9000 οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

παραθέσει το γεγονός ότι οι εταιρείες ενδιαφέρονται περισσότερο να «περάσουν τη 

δοκιμασία» παρά να επικεντρώσουν τις ενέργειες τους σε διαδικασίες ποιότητας. Η 

Αυστραλιανή κυβέρνηση σταμάτησε να απαιτεί πιστοποίηση κατά ISO 9000 στα 

κυβερνητικά συμβόλαια. Το Αυστραλιανό Business Review Weekly σημείωνε ότι «η φήμη 

του προτύπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει να χειροτερεύει». Μερικές μικρές 

επιχειρήσεις είχαν σχεδόν καταστραφεί με το να εφαρμόσουν ακριβά και επίσημα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 τα οποία σχετίζονταν ελάχιστα με το 

αντικείμενο τους (Evans & Lindsay, 2002).

Έτσι η σειρά ISO 9000:2000 είναι η απάντηση στην ευρεία δυσαρέσκεια από τα παλιά 

πρότυπα. Τα νέα πρότυπα έχουν μία εντελώς νέα δομή που στηρίζεται σε οχτώ αρχές οι 

οποίες αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας. Οι οχτώ αυτές αρχές οι 

οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια ψηφίστηκαν και έγιναν αποδεκτές σε μία σύσκεψη το 

1997 από 36 αντιπροσώπους χωρών οι οποίοι συμμετείχαν στην τεχνική επιτροπή TC 176 

και ήταν υπεύθυνοι για την αναθεώρηση των προτύπων ISO 9000.

Κατά την εκπόνηση των αναθεωρήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000 λήφθηκαν 

υπόψη παράγοντες όπως:

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

χρόνια,

> η συνύπαρξη παγκόσμιων και τοπικών αγορών,

> η διαφορετική στάθμη λειτουργίας των κοινωνιών σε τοπικό και περιφερειακό ή 

διεθνές επίπεδο,

> οι πολιτικές και πολιτισμικές καταβολές και επιρροές,

> η ελεγχόμενη ανάπτυξη, με δεδομένη την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των 

φυσικών πόρων,

> η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της γνώσης.
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2.4 Οι Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας του ISO 9000:2000
Πριν να παρατεθούν οι Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί η 

έννοια της “Αρχής Διαχείρισης Ποιότητας”. Ως τέτοια λοιπόν νοείται κάθε βασικός και 

περιεκτικός κανόνας για τη διοίκηση και τη λειτουργία ενός φορέα με σκοπό τη συνεχή και 

σε βάθος χρόνου βελτίωση των επιδόσεων του απέναντι στους πελάτες του και έναντι των 

προσδοκιών των φορέων που έχουν κάθε είδους συμφέρον από αυτόν (Μάτσας, 2000).

Αρχή 1 .'Εστίαση στον Πελάτη

Οι οργανισμοί εξαρτώνται από τους πελάτες τους και για αυτό το λόγο πρέπει να κατανοούν 

τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τους ανάγκες, να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις τους και να 

καταφέρνουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.

Αρχή 2:Ηγεσία

Οι ηγέτες προσδιορίζουν την ενότητα του σκοπού και της κατεύθυνσης του οργανισμού. 

Πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν ένα τέτοιο εσωτερικό περιβάλλον όπου όλοι να 

εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Αρχή 3:Σομμετοχή Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα είναι ο κορμός του οργανισμού και η πλήρης συμμετοχή 

τους επιτρέπει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους προς όφελος της επιχείρησης.

Αρχή 4.'Προσέγγιση Διαδικασιών

Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πιο εύκολα όταν οι δραστηριότητες και οι 

συσχετιζόμενοι πόροι διαχειρίζονται ως μία ενιαία διεργασία.

Αρχή 5:Προσέγγιση Συστήματος στη Διοίκηση

Η αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση ενός συστήματος αλληλοσχετιζόμενων 

διεργασιών βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και την επάρκεια του να 

πετύχει τους στόχους του.
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Αρχή 6:Συνεχής Βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισμού πρέπει να είναι μόνιμος 

αντικειμενικός στόχος του οργανισμού.

Αρχή 7:Συγκεκριμένη Προσέγγιση στη Αήψη Αποφάσεων

Οι αποτελεσματικές αποφάσεις στηρίζονται στην ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών. 

Αρχή 8.Σχέσεις με τους Προμηθευτές Αμοιβαίας Ωφέλειας

Ο οργανισμός και οι προμηθευτές του είναι ανεξάρτητοι και μία σχέση αμοιβαίας ωφέλειας 

αναπτύσσει την ικανότητα και των δύο πλευρών να βελτιώσουν την εμπορική τους αξία

2.5 Σχηματική παρουσίαση του Μοντέλου Διεργασιών του Προτύπου 

ISO 9000:2000
Οι διεργασίες που συνθέτουν την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9000:2000 είναι οι ακόλουθες:

0 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

0 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ.

0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

0 ΜΕΤΡΗΣΗ.

Η μορφή του Μοντέλου Διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

στηρίζεται στην μεθοδολογία Σ.Ε.Ε.Ε. (Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Ενεργώ) και 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιγειρηματικής Αριστείου

Διαρκής βελτίωση
α) των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
β) της ικανοποίησης των πελατών 
γ) της λειτουργίας του εργοστασίου και του κόστους παραγωγής 
δ) του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

'Οπου:

• ---------------- ► Δραστηριότητες που προσθέτουν αξία.

• ----------------► Ροή πληροφοριών.

Σχήμα 1: Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας βασισμένο στην
προσέγγιση ως διεργασία.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά η πλήρης ανάπτυξη των διεργασιών .
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0 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

0 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) Απαραίτητη ικανότητα του 
προσωπικού το οποίο εκτΕλεί 
εργασίες που επηρεάζουν την 
ποιόπιπι του προϊόντος, 

β) Απαιτήσεις για την 
επίτευξη πις συμμόρφωσης 
του προϊόντος.

V) Απαπήσεις των πελατών 

ως προς το προϊόν.

S) Προδιαγραφές προϊόντος 
(απαπήσεις προτύπων ή 
επιχειρησιακών ή εγχώριων ή 

διεθνών).

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 
α) Ανάγκες σε 
ανθρώπινους πόρους (νέο, 
εκπαίδευση).

Ρ) Ανάγκες σε κτίρια, 
χώρους εργασίας, 
βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό διεργασιών 
και υπηρεσίες 
υποστήριξης.

γ) Διαχείριση του
περιβάλλοντος
Εργασίας.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείο»:

0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αγορές.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη.

Έλεγχος των συσκευών 
παρακολούθησης και 

μέτρησης

Παραγωγή και 
Παροχή Υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ
α) θέσπιση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα και τις απαιτήσεις για το προϊόν, 

β) Καθιέρωση διεργασιών, εγγράφων και διάθεση πόρων.
γ) Θέσπιση συγκεκριμένων για το προϊόν απαιτούμενων δραστηριοτήτων επαλήθευσης, 

επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιμών, καθώς και κριτηρίων αποδοχής του προϊόντος.

δ) Δημιουργία αρχείων που χρειάζονται για την παροχή αποδείξεων σι οι διεργασίες 
υλοποίησης και το προκύπτον προϊόν, ικανοποιούν τις απαιτήσεις.

FI7FPXOMFNA

α) Προσδιορισμένες απαιτήσεις 
που σχετίζονται με το προϊόν, 

β) Απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το προϊόν μετά 
από ανασκόπηση, 

γ) Απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το προϊόν και 
προσδιορίζονται από την 
επικοινωνία με τους πελάτες.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

ά) Έλεγχος παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών, 

β) Επικύρωση 
διεργασιών παραγωγής 
και παροχής υπηρεσιών, 

γ) Απόδοση ταυτότητας 
και ιχνηλασιμότητας.

δ) Φροντίδα της 
ιδιοκτησίας του πελάτη, 

ε) Διατήρηση της 
συμμόρφωσης του 
προϊόντος.

0 ΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
α) Η απόδειξη της συμμόρφωσης του προϊόντος.
β) Η εξασφάλιση της συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, 
γ) Η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

α) Μετρήσεις από την 
ικανοποίηση των πελατών 

β) Αναφορές των εσωτερικών 
επιθεωρήσεων 

γ) Μετρήσεις διεργασιών, 
δ) Μετρήσεις προϊόντων, 

ε) Αναφορές μη 
συμμορφούμενου προϊόντος.

]
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) Διαρκής βελτίωση, 
β) Διορθωτικές Ενέργειες, 

γ) Προληπτικές Ενέργειες
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιγειρηματικικ Αριστεία^

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

3.1 Η Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας
Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας θεσπίστηκε από το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης της Ποιότητας (EFQM - European Foundation for Quality 

Management) που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να προάγει τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ο οποίος ιδρύθηκε από τους προέδρους δεκατεσσάρων (14) 

από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ο οργανισμός αυτός προσφέρει σήμερα σε 

περισσότερες από 800 εταιρείες γνώση και εμπειρία για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

και τις καθοδηγεί στην πορεία προς την Επιχειρηματική Αριστεία. Αποστολή του EFQM 

είναι να αποτελεί την κινητήρια δύναμη που θα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις του 

Ευρωπαϊκού χώρου να κατακτούν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσα από 

την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Τον Οκτώβριο του 1991 το EFQM σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ποιότητα (EOQ) ανακοίνωσαν τη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA - European Quality Award). Το βραβείο 

σχεδιάστηκε για να αναπτύξει τη συνειδητοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 

επιχειρήσεις ειδικότερα, της σημασίας της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στην 

αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά (Evans & Lorentz, 2002).

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας αποτελεί ένα πρότυπο 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) που δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό να 

αυτοαξιολογηθεί. Οι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός συστήματος ΔΟΠ είναι η 

ανάπτυξη διαδικασιών στους τομείς διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της πολιτικής και 

στρατηγικής και των πόρων του οργανισμού , κάτω από την καθοδήγηση της ηγεσίας 

του. Έτσι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι η ικανοποίηση των 

εξωτερικών πελατών (τελικών χρηστών), των εσωτερικών πελατών (εργαζομένων) και οι 

θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Το Σχήμα 2 απεικονίζει τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης 

ενός οργανισμού κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας.
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Καθένα από τα πλαίσια του σχήματος περιλαμβάνει ένα από τα κριτήρια 

αυτοελέγχου με βάση τα οποία μπορεί η επιχείρηση να αξιολογήσει την πρόοδό της ως 

προς την εφαρμογή του Μοντέλου.

Σχήμα 2. Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας.

Η αρχή με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που 

καταθέτουν σχετική αίτηση για το βραβείο είναι: « οι διαδικασίες μιας επιχείρησης είναι 

τα μέσα με τα οποία η επιχείρηση ελέγχει, αναπτύσσει και αξιοποιεί τις ικανότητες και 

τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού της ». Η σχηματική απεικόνιση της δομής με 

βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων και τα αντίστοιχα ποσοστά 

βαρύτητας του κάθε κριτηρίου παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 1.

Με βάση το παραπάνω Σχήμα μπορούμε να περιγράφουμε σε γενικές γραμμές τη 

φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης και ποιο είναι το πρότυπο 

που μπορεί να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη πορεία για την επιχείρηση στο χώρο της 

ποιότητας. Έτσι, η ικανοποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών (καταναλωτές 

και εργαζόμενοι της επιχείρησης αντίστοιχα) καθώς και οι επιπτώσεις στο κοινωνικό 

σύνολο είναι αποτελέσματα που προέρχονται από την καθοδήγηση της Ανώτατης
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Διοίκησης, την πολιτική και στρατηγική που ακολουθείται, τη διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού, τους πόρους και τις διαδικασίες και οδηγούν τελικά στα επιθυμητά άριστα 

οικονομικά αποτελέσματα που είναι άλλωστε ο απώτερος σκοπός κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Είναι φανερό ότι η επιτροπή αξιολόγησης βασίζεται στα παραπάνω 9 κριτήρια 

από τα οποία η ενότητα των αποτελεσμάτων παρουσιάζει το τι έχει επιτύχει ο 

οργανισμός και η ενότητα των προϋποθέσεων τον τρόπο που ακολουθήθηκε για να 

επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα.

Τα βέλη τονίζουν τη δυναμική φύση του μοντέλου. Δείχνουν ότι η καινοτομία και 

η μάθηση βοηθούν στη βελτίωση των προϋποθέσεων , η οποία στη συνέχεια οδηγεί στη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Το βραβείο αφορά ευρεία γκάμα επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μέσα στην 

Ευρώπη. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και 

να έχουν επιτύχει τουλάχιστον 350 μονάδες από τις 1000. Υπάρχουν συνολικά τέσσερις 

(4) κατηγορίες βραβείων ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης:

1) Μεγάλες Επιχειρήσεις

2) Λειτουργικές Μονάδες Επιχειρήσεων

3) Επιχειρήσεις Δημόσιου Τομέα

4) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (<250 άτομα).

Η αξιολόγηση γίνεται από ειδικούς ελεγκτές ποιότητας (quality assesors) οι 

οποίοι είναι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί με μεγάλη εμπειρία και ευρύτατο πεδίο 

γνώσεων και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του ποιοτικού ελέγχου και των 

σύγχρονων τεχνικών βελτιώσεων της ποιότητας. Οι ελεγκτές είναι όλο μέλη του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση της 

Ποιότητας (Τσιότρας, 2002)

3.2 Η πορεία προς την Επιχειρηματική Αριστεία
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα 

επιχειρηματικής αριστείας, για επιχειρήσεις που έχουν πετύχει παγκόσμιας κλάσης 

επιδόσεις. Για το λόγο αυτό το EFQM έχει θεσπίσει και Εθνικά Βραβεία Αναγνώρισης 

της Επιχειρηματικής Αριστείας.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείο»:

Η όλη πορεία προς την επίτευξη της αριστείας αποτελείταν από τρεις βαθμίδες:

1. τη Δέσμευση για την Αριστεία,

2. την Επίτευξη Αριστείας,

3. το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας του EFQM.

1. Αναγνώριση της Δέσμευσης για την Αριστεία

Είναι η πρώτη βαθμίδα και αποτελεί Εθνικό Βραβείο. Επιβραβεύει οργανισμούς που 

δεν αισθάνονται ότι έχουν την επιχειρηματική ή οργανωτική ωριμότητα για να 

διακριθούν στην επιχειρηματική αριστεία, αλλά που επιθυμούν να την πλησιάσουν 

σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. Η προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης 

και η μεθοδολογία για την αναγνώριση της δέσμευσης της διοίκησης έχουν λιγότερες 

απαιτήσεις συγκριτικά με τις δύο ανώτερες βαθμίδες.

Στόχος της Αναγνώρισης της Δέσμευσης για Αριστεία είναι να βοηθήσει τους 

οργανισμούς:

■ να κατανοήσουν το υφιστάμενο επίπεδο των επιδόσεων τους,

■ να καθιερώσουν προτεραιότητες για βελτίωση

■ και λιγότερο να αξιολογηθούν για την αναγνώριση των επιδόσεων τους.

Το βραβείο της Αναγνώρισης της Δέσμευσης για Αριστεία, απονέμεται από τους 

Εθνικούς Εταίρους του EFQM, που στην Ελλάδα είναι η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων).

2. Αναγνώριση της Επίτευξης Αριστείας

Είναι η δεύτερη βαθμίδα και αποτελεί Εθνικό Βραβείο. Επιβραβεύει οργανισμούς 

που έχουν πραγματοποιήσει επιτυχείς προσπάθειες για την εφαρμογή:

■ Επιχειρηματικής Αριστείας και

■ Ορθών Πρακτικών

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πετύχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο 

οργανισμός που συμμετέχει αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η 

βαθμολόγηση από το EFQM για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας.
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Το βραβείο της Αναγνώρισης της Επίτευξης Αριστείας, απονέμεται από τους 

Εθνικούς Εταίρους του EFQM, που στην Ελλάδα είναι η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία 

Διοίκησης Επιχειρήσεων).

3. Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας

Είναι η τρίτη και υψηλότερη βαθμίδα και αποτελεί Ευρωπαϊκό Βραβείο. Επιβραβεύει 

τον οργανισμό που έχει επιτύχει επιχειρηματική αριστεία παγκόσμιας κλάσης σε όλους 

τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του.

Στη βαθμίδα αυτή, αναγνωρίζεται επίσης το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής 

αριστείας όσων οργανισμών έφτασαν στο τελικό στάδιο επιλογής, αλλά δεν πρώτευσαν 

ώστε να τους απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας αξιολογείται και απονέμεται στις Βρυξέλλες από 

το EFQM.

3.3 Οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αρστείας
Οι οκτώ (8) βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας είναι οι εξής:

1. Προσανατολισιιός στα αποτελέσιιατα

Η αρίστευση βασίζεται στην επίτευξη των κατάλληλων ισορροπιών και στην 

ικανοποίηση όλων των stakeholders (αυτό συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους, 

τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινωνία γενικότερα, καθώς και όλους 

όσους έχουν οικονομικά συμφέροντα στην επιχείρηση).

2. Εστίαση στον Πελάτη

Ο πελάτης είναι ο τελικός παραλήπτης του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας. Η 

εμπιστοσύνη του πελάτη, η διατήρησή του και η αύξηση του μεριδίου αγοράς 

επιτυγχάνονται καλύτερα μέσα από την εστίαση στις ανάγκες των τωρινών και 

μελλοντικών πελατών.

3. Ηγεσία και Συνέπεια στο Σκοπό

Η συμπεριφορά των ηγετικών στελεχών μιας επιχείρησης συντελεί στην 

ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου και ενιαίου σκοπού μέσα στην επιχείρηση, καθώς και
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στη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο η επιχείρηση και οι άνθρωποι της 

μπορούν να διαπρέψουν.

4. Διοίκηση βάσει Διαδικασιών και Στοιγείων

Οι επιχειρήσεις αποδίδουν πιο αποτελεσματικά όταν όλες οι αλληλοσυνδεόμενες 

δραστηριότητες γίνονται κατανοητές και διαχειρίζονται συστηματικά, ενώ οι 

αποφάσεις σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία και τις μελλοντικές βελτιώσεις 

τους βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν όλους τους 

stakeholders.

5. Ανάπτυξη και Συαιιετογή Ανθρώπινου Δυναμικού

Το μέγιστο των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης 

απελευθερώνεται καλύτερα μέσα από την ανάπτυξη κοινών αξιών καθώς και από 

την ανάπτυξη κουλτούρας εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων, η 

οποία ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων.

6. Συνεπής Μάθηση Καινοτομία και Βελτίωση

Η επιχειρησιακή απόδοση μεγιστοποιείται όταν βασίζεται στη σωστή διαχείριση 

και μοίρασμα της γνώσης μέσα από μία κουλτούρα συνεχούς μάθησης, 

καινοτομίας βελτίωσης.

7. Ανάπτυξη Συνεργασιών

Η επιχείρηση δουλεύει πιο αποτελεσματικά όταν έχει αναπτύξει σχέσεις 

αμοιβαίας ωφέλειας, οι οποίες στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στο μοίρασμα της 

γνώσης και στην ολοκλήρωση με τους Συνεργάτες της.

8. Κοινωνική Ευθύνη

Μακροπρόθεσμα, το συμφέρον των ανθρώπων μιας επιχείρησης υπηρετείται 

καλύτερα μέσα από την υιοθέτηση ηθικής προσέγγισης, η οποία ξεπερνάει τις 

απλές προσδοκίες και τους υφιστάμενους κανονισμούς της ευρύτερης κοινωνίας 

μέσα στην οποία λειτουργεί.

3.4 Τα Εργαλεία Αξιολόγησης.
Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

πραγματοποιήσουν την πορεία τους προς την επιτυχία, μετρώντας την εξελικτική τους
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πορεία προς την τελειότητα - Αριστεία, εντοπίζοντας τις αδυναμίες τους με στόχο την 

ενεργοποίηση μηχανισμών για την ανεύρεση εφικτών και αποτελεσματικών λύσεων.

Η συμβολή του EFQM έγκειται στη συνεχή έρευνα και αναθεώρηση του 

Επιχειρηματικού Μοντέλου με την εφαρμογή Καλών Πρακτικών χιλιάδων επιχειρήσεων 

μέσα και έξω από το ευρωπαϊκό περιβάλλον του «επιχειρείν», διασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό τη δυναμικότητα του μοντέλου και τη συμβατότητα με τις σύγχρονες τάσεις 

διοίκησης.

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί σε περιπτώσεις Αυτό-αξιολόγησης, Αξιολόγησης Τρίτων, Συγκριτικής 

Ανάλυσης Καλών Πρακτικών στο περιβάλλον των επιχειρήσεων (Benchmarking) αλλά 

και σαν βάση για την εταιρική υποβολή υποψηφιότητας για το Ευρωπαϊκό Βραβείο 

Ποιότητας.

Για το σκοπό αυτό, το EFQM παρέχει τα δύο παρακάτω εργαλεία αξιολόγησης:

Ε Κάρτα Προσδιορισμού της παρούσας θέσης της επιχείρησης σε σχέση με την 

έννοια της Επιχειρηματικής Αριστείας - Pathfinder Card,

2. τη Μήτρα Μέτρησης Αποτελεσμάτων, Μεθοδολογίας, Χρήσης Μεθοδολογίας, 

Αξιολόγησης και Ανασκόπησης - RADAR.

1. Η Μεθοδολογία της Κάρτας Pathfinder

Η μέθοδος Pathfinder χρησιμοποιείται σαν εργαλείο επιχειρηματικής αυτό- 

αξιολόγησης ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό ευκαιριών βελτίωσης και την επιλογή 

κατάλληλων σχεδίων υλοποίησης της βελτίωσης αυτής. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 

αποτελεί εργαλείο βαθμολόγησης της επιχείρησης, αλλά αποτελείται από μία σειρά 

ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ειδικά διαμορφωθεί για γρήγορες απαντήσεις, για τη 

διενέργεια αυτό-αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται τόσο σε επίπεδο κριτηρίων του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, όσο και σε επίπεδο υποκριτηρίων.

2. Η Μεθοδολογία RADAR

Στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία γνωστή σαν RADAR, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
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Results:

Approach:

Deployment:

Assessment:

Review:

Αποτελέσματα, 

Μεθοδολογία, 

Ανάπτυξη, 

Αξιολόγηση και 

Ανασκόπηση.

Η λογική της μεθόδου όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 3 αποτυπώνει την ανάγκη 

μιας επιχείρησης:

> να προσδιορίζει τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύει, σαν μέρος της 

πολιτικής και της στρατηγικής που αναπτύσσει η επιχείρηση. Τα 

αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στην απόδοση της επιχείρησης, τόσο από 

οικονομικής άποψης, όσο και από λειτουργικής, λαμβάνοντας υπόψη όλους 

τους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξέχουν στο χώρο τους, τα αποτελέσματα 

θα πρέπει να εμφανίζουν θετικές τάσεις, οι στόχοι θα πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί, η αποδοτικότητα να είναι ανταγωνίσιμη και να προκύπτει από την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ενώ το εύρος των 

αποτελεσμάτων θα αναφέρεται σε αντίστοιχες περιοχές προς μελέτη.

> να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες Μεθοδολογίες ικανές να 

αποδώσουν τα ζητούμενα αποτελέσματα στο παρόν και στο μέλλον. Στις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξέχουν στο χώρο τους, οι Μεθοδολογίες θα 

πρέπει να είναι αξιόπιστες, ορθολογικές, να περιγράφουν ξεκάθαρες 

διαδικασίες και να είναι ολοκληρωμένες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

στηρίζουν την πολιτική και τη στρατηγική της επιχείρησης, αλλά και να 

συσχετίζονται με άλλες μεθοδολογίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

> να εφαρμόζει συστηματικά τη μεθοδολογία της ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης εφαρμογή της.

> να αξιολογεί και να κάνει τις απαραίτητες ανασκοπήσεις της μεθοδολογίας , 

βάσει ελέγχου και αναλύσεων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί 

καθώς και των δραστηριοτήτων συνεχούς επιμόρφωσης και να εντοπίζει, να 

σχεδιάζει και να πραγματοποιεί βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Στις περιπτώσεις
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επιχειρήσεων που εξέχουν στο χώρο τους, τόσο η μεθοδολογία όσο και η 

εφαρμογή της θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικές μετρήσεις, να 

παρουσιάζουν έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα, ενώ τα αποτελέσματα θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό, το σχεδίασμά και την 

πραγματοποίηση βελτιώσεων.

Προσδιορισμός
Απαιτούμενων

Αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση & Ανασκόπηση 
της Μεθοδολογίας 
και της χρήσης της

Σχεδιασμός ΛΑνάπτυξη 
Μεθοδολογίας

Σχήμα 3. Λογική Μεθοδολογίας RADAR

Η μεθοδολογία RADAR είναι δυνατόν να εφαρμοστεί για κάθε υποκριτήριο της 

κάθε μιας από τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας.

3.5 Αυτό-αξιολόγηση
Με βάση τον ορισμό που δίνει το EFQM η αυτό-αξιολόγηση είναι μία κυκλική, 

κατανοητή συστηματική και σε μόνιμη βάση ανασκόπηση των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της , με αναφορά στα κριτήρια/ υποκριτήρια του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας. Η αυτό-αξιολόγηση αποτελεί μια
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διαδικασία διαγνωστικού χαρακτήρα και επιτρέπει στην επιχείρηση να διαχωρίζει 

αποτελεσματικά περιοχές όπου είναι ισχυρή, καθώς και περιοχές στις οποίες επιδέχεται 

ενέργειες βελτίωσης. Στη συνέχεια της διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα, μέσα από την 

αποτύπωση της κατάστασης, να σχεδιάζονται ενέργειες βελτίωσης οι οποίες θα 

παρακολουθούνται ως προς την εξέλιξη τους. Επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή δεύτερης 

κατά σειρά αυτό-αξιολόγησης με στόχο τη σύγκριση των δύο προσπαθειών.

Μέσα από αυτή τη σύγκριση προκύπτουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

ισχυρές περιοχές, τις περιοχές για βελτίωση καθώς και τις περιοχές στις οποίες πρέπει να 

εστιαστεί η προσοχή για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Για να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα η αυτό-αξιολόγηση και να αποφέρει τα 

μέγιστα οφέλη στην επιχείρηση, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

διαδικασίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ώστε να συνεισφέρει στη χάραξη της 

στρατηγικής που επιλέγει η επιχείρηση και να υλοποιείται σε περιόδους εργασιακής 

γαλήνης και ασφάλειας.

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για σωστή 

υλοποίηση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης. Το κύριο ζητούμενο είναι η κατανόηση 

της φιλοσοφίας που απορρέει μέσα από τη διαδικασία και κυρίως η συνειδητοποίηση της 

σημασίας που έχει η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και πολύ περισσότερο των 

περιοχών εκείνων στις οποίες μπορούν να γίνουν ενέργειες βελτίωσης. Για να γίνει όμως 

αυτό η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ή να αναπτύξει εκείνο το σχήμα που θα 

καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της και θα της αποδώσει τα μέγιστα οφέλη 

(Βαλασόγλου, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ TO ISO 9001:2000 ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

4.1 Σύγκριση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 

με το Πρότυπο ISO 9001:2000.
Στο σημείο αυτό θα γίνει μία παρουσίαση διαφορετικών απόψεων από τη 

βιβλιογραφία με θέμα αν το ISO 9001:2000 βοηθά ή εμποδίζει την επιδίωξη της 

Επιχειρηματικής Αριστείας, μέσα από τη σύγκριση του ISO 9001:2000 και του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 εισάγει κάποιες έννοιες που συμβαδίζουν 

περισσότερο με ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως η δέσμευση της 

διοίκησης , ο προσανατολισμός στον πελάτη και συνεχής βελτίωσης τα οποία δεν είχαν 

ληφθεί υπόψη από τα προηγούμενα πρότυπα. Επιπλέον, οι βασικές αρχές της νέας σειράς 

προτύπων συμβαδίζουν αρκετά με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και με τις 

αρχές των πιο γνωστών βραβείων ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας, όπως το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας - European Quality Award και το Malcolm Baldrdge 

Quality Award. Έτσι, αν η πιστοποίηση κατά το προηγούμενο πρότυπο θεωρούνταν ως 

ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας , το νέο πρότυπο 

μπορεί να θεωρηθεί το επόμενο σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας και την 

επιχειρηματική αριστεία. Αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό για τις πιστοποιημένες 

επιχειρήσεις, είναι ότι τα νέα στοιχεία τα οποία εισάγονται από την αναθεωρημένη σειρά 

των προτύπων ανήκουν σε αυτά που ονομάζονται “απαλά στοιχεία” της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι τα σημαντικά σε ένα σύστημα 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με πολύ ισχυρή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης 

(Costa & Martinez-Lorente, 2003).

Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, εφαρμόζοντας τις αρχές του προτύπου ISO 9001:2000 

επιτυγχάνονται πολλοί από τους στόχους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως αυτοί 

ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται μέσα από τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας, όπως η (Μάτσας, 2000):
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> Ικανοποίηση των πελατών, αφού απολαμβάνουν προϊόν που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις τους, είναι αξιόπιστο, είναι διαθέσιμο όταν το χρειάζονται και είναι 

εύκολα συντηρήσιμο.

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

καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας, απολαμβάνουν 

σταθερότητα απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδρομή τους στις 

δραστηριότητες στο φορέα στον οποίο απασχολούνται.

> Ικανοποίηση των προμηθευτών, καθώς υπάρχει σταθερή σχέση με τους 

προμηθευόμενους , ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και αμοιβαία 

κατανόηση.

> Ικανοποίηση των μετόχων και επενδυτών, καθώς υπάρχει αυξημένη απόδοση της 

επένδυσης τους, αύξηση του μεριδίου της αγοράς και βελτιωμένα λειτουργικά 

αποτελέσματα.

> Ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αφού πληρούνται όλες οι κανονιστικές και 

νομικές απαιτήσεις, μειώνονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους γύρω από την επιχείρηση 

χώρους.

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM δεν περιέχει απαιτήσεις όπως τα 

τυποποιημένα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, διότι το EFQM αναγνωρίζει ότι 

υπάρχουν πολλοί τρόποι προσέγγισης για την επίτευξη μακροχρόνιας αριστείας από μία 

επιχείρηση. Αντί για απαιτήσεις, το Μοντέλο του EFQM, περιέχει βασικές ιδέες που οι 

επιχειρήσεις καλούνται να ακολουθήσουν προσαρμόζοντας την υλοποίηση τους στις 

δικές του ιδιαιτερότητες, αλλά και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την 

αυτοαξιολόγηση τους. Συνεπώς, το Μοντέλο του EFQM δεν είναι ένα Πρότυπο με το 

οποίο πρέπει μία επιχείρηση υποχρεωτικά να συμμορφωθεί, αλλά ένα Υπόδειγμα από το 

οποίο μπορεί να εμπνευστεί σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας έρευνας του πανεπιστημίου του Leicester 

υποστηρίζεται θετικά η άποψη ότι το ISO 9001:2000 μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη 

της Επιχειρηματικής Αριστείας και επισημαίνεται ταυτόχρονα η αλλαγή στη φιλοσοφία 

του προτύπου. Υπάρχει μία σύνδεση με τη συνεχή βελτίωση , τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

της διοίκησης (ηγεσία) και την υψηλότερη προτεραιότητα στην εξέταση των πόρων με
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το νέο πρότυπο και αυτό οδηγεί περισσότερο στην επίτευξη της Επιχειρηματικής 

Αριστείας (Bendell & Boulter, 2002).

Μια άλλη άποψη που παρουσιάζεται είναι ότι η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ 

του ISO 9001:2000 και του μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας είναι ότι η 

Επιχειρηματική Αριστεία αντιμετωπίζεται σαν μία φιλοσοφία συνεχούς προσπάθειας για 

την κατάκτηση της ποιότητας ενώ το ISO 9001:2000 συγκεκριμενοποιεί τα απαραίτητα 

ώστε να κερδίσει ο οργανισμός την πιστοποίηση. Τα παραπάνω δύο μοντέλα 

παρουσιάζουν τις εξής ομοιότητες (Dwyer, 2002):

> Και τα δύο έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν νέα κουλτούρα στους 

οργανισμούς η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη της αλλαγής.

> Και τα δύο προσπαθούν να κάνουν τους οργανισμούς να αναπτύξουν τους 

ανθρώπινους πόρους , ως ανεξάρτητες μονάδες και ως ομάδες στο μέγιστο 

δυνατό.

> Και τα δύο εστιάζονται στην ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων 

όλων των stakeholders.

> Και τα δύο επιμένουν στο σχηματισμό και στην επίλυση προβλημάτων με 

πληροφορίες βασισμένες σε γεγονότα.

> Και τα δύο δίνουν έμφαση στην μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι σε μία 

γρήγορη τοποθέτηση.

> Και τα δύο είναι σχεδιασμένα με βάση τη γνώση διαφορετικών επιστημονικών 

πεδίων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύγκριση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας και του ISO 9001 η οποία πραγματοποιήθηκε από τους 

Tummala & Tang.

• Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (ΕΜΕΑ) είναι στα πλαίσια 

του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA), δηλαδή ενός βραβείου, ενώ το ISO 

9001 αποτελεί ένα πρότυπο διασφάλισης ποιότητας το οποίο μπορεί να αποκτηθεί 

με εγγραφή.

• Και το ΕΜΕΑ και το ISO 9001 αποτελούν μοντέλα/ πρότυπα βασισμένα στα 

αποτελέσματα.
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• Οι βασικοί στόχοι του ΕΜΕΑ, μέσα από το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, είναι 

να προάγει την ευαισθησία για την ποιότητα , να αυξήσει τη συναγωνιστικότητα, 

να γίνουν κατανοητές οι απαιτήσεις της αριστείας στην ποιότητα και να 

προσφέρει την αναγνώριση στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν επιτύχει 

εξαιρετική διοίκηση ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, ο βασικός στόχος του ISO 

9001 είναι να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας που θα 

προάγει την εμπιστοσύνη στους πελάτες ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

παρέχονται πληρούν σταθερά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Το ΕΜΕΑ δίνει έμφαση σε δύο παράγοντες συναγωνιστικότητας: παροχή 

προστιθέμενης αξίας στους πελάτες και βελτίωση της συνολικής λειτουργικής 

απόδοσης της επιχείρησης . Επίσης, το ΕΜΕΑ εστιάζει στη χρηματοοικονομική 

απόδοση της επιχείρησης. To ISO 9001 , από την άλλη πλευρά, εστιάζει μόνο στη 

συμμόρφωση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ,εγκαθιστώντας και διατηρώντας 

καταγεγραμμένο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης.

• To ISO 9001 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της επιθεώρησης και της δοκιμής. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μία από τις βασικές αρχές του είναι η 

ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός καταγεγραμμένου συστήματος ποιότητας. Από 

την άλλη, το ΕΜΕΑ, υποστηρίζει ότι η επιθεώρηση και η δοκιμή αντικαθίστανται 

από την πρόληψη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αριστεία στην ποιότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών.

• Η συμμετοχή του προσωπικού και των συνεργατών και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός για την ποιότητα δεν αναφέρονται καθόλου στις απαιτήσεις του ISO 

9001, ενώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό και στην εφαρμογή 

στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του 

ΕΜΕΑ.

• Η συνεχής βελτίωση αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την ικανοποίηση των 

κριτηρίων του ΕΜΕΑ, στην οποία όμως δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του ISO 9001. Η συνεχής βελτίωση, πέρα από τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ISO 9001 είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ολικής 

ποιότητας.
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• Η εστίαση στον πελάτη, η ηγεσία και η διοίκηση βασισμένη σε γεγονότα είναι 

σημαντικά για το ISO 9001 μόνο στο επίπεδο της εγκατάστασης και της 

διατήρησης ενός καταγεγραμμένου συστήματος ποιότητας που διασφαλίζει τους 

πελάτες ότι τα προϊόντα η οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με συγκεκριμένες 

απαιτήσεις. Δεν χρειάζεται να εξεταστούν κριτικά οι σχέσεις της επιχείρησης με 

τους πελάτες και η γνώση των απαιτήσεων των πελατών καθώς τα κριτήρια του 

ΕΜΕΑ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εστίαση στον πελάτη. Αυτό που πρέπει να 

κάνουν τα μεσαία στελέχη είναι να δεσμευτούν για την εγκατάσταση και τη 

διατήρηση ενός καταγεγραμμένου συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ISO 9001. Δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων για μία χρονική 

περίοδο ώστε να προχωρήσουν σε ανάλυση τάσεων ή benchmarking. Επίσης, δεν 

χρειάζεται να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με εκείνα των ανταγωνιστών τους 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001. Από την άλλη πλευρά, και τα τρία 

παραπάνω στοιχεία αποτελούν βασικές αρχές και παίζουν ζωτικό ρόλο στην 

εφαρμογή σχεδίων ποιότητας που ικανοποιούν τα κριτήρια του ΕΜΕΑ.

• Η μόνη μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του προτύπου ISO 9001 και του ΕΜΕΑ είναι 

στη σχεδιασμένη ποιότητα, στην ταχύτητα και στην πρόληψη. Ωστόσο, πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις του ISO 9001 δεν αναφέρονται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων, αλλά αντί για αυτό αναφέρονται στα συστήματα 

που τα παράγουν, παρέχοντας εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν 

σταθερά την ποιότητα που προσδοκούν οι πελάτες. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

ISO 9001 δεν απαιτείται ταχύτητα ή χρονικοί κύκλοι για να γίνει η επιχείρηση 

ανταγωνιστική στην ταχύτητα παράδοσης προϊόντων ή υπηρεσιών στα σημεία 

πώλησης, στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια του ΕΜΕΑ.

• Εκτός από την επιθεώρηση και τη δοκιμή, η συμμόρφωση και η τήρηση 

εγγράφων παίζουν ζωτικό ρόλο στο σχεδίασμά και στην εφαρμογή ενός 

καταγεγραμμένου συστήματος ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

ISO 9001. Στα παραπάνω στοιχεία δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια 

του ΕΜΕΑ.

• Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν απαιτείται κατά το πρότυπο ISO 9001.
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• Οι απαιτήσεις του ISO 9001 δεν περιέχουν ζωτικά τεχνολογικά και 

συναγωνιστικά στοιχεία.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αρχές του προτύπου ISO 9001:2000 σε 

σχέση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας .

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής 

Αριστείας του EFQM (1999)

ISO 9001 (2000)

Ηγεσία με όραμα Αρχή που αναπτύσσεται κατά τον ίδιο 

τρόπο

Αριστεία που οδηγείται από τον πελάτη Αρχή που αναπτύσσεται κατά τον ίδιο 

τρόπο

Οργανωτική και προσωπική μάθηση Αρχή που αναπτύσσεται μερικώς κατά 

τον ίδιο τρόπο (εστίαση στη συνεχή 

βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης)

Δίνοντας αξία στους εργαζόμενους και στους 

συνεργάτες

Αρχή που αναπτύσσεται μερικώς κατά 

τον ίδιο τρόπο (εστίαση στην εμπλοκή 

του προσωπικού και των προμηθευτών)

Διοίκηση με νεωτερισμούς Αρχή που δεν αναπτύσσεται

Διοίκηση βάσει διεργασιών Αρχή που αναπτύσσεται κατά τον ίδιο 

τρόπο

Κοινωνική ευθύνη Αρχή που δεν αναπτύσσεται

Εστίαση στα αποτελέσματα και στη δημιουργία 

αξίας

Αρχή που αναπτύσσεται κατά τον ίδιο 

τρόπο

Πίνακας 1. Αρχές του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM 

και του ISO 9001:2000
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4.2 Η απόσταση μεταξύ του προτύπου ISO 9001:2000 και της 

Επιχειρηματικής Αριστείας (Van der Wiele et al.’s , 2000).
Δύο είναι οι προσεγγίσεις που επικρατούν τελευταία για τα θέματα της αξιολόγησης 

και της επιθεώρησης. Η πρώτη είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το 

πρότυπο ISO 9001:2000 το οποίο είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα που ελέγχει 

την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ποιότητας, της τυποποίησης των διαδικασιών, τα 

συστήματα για διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες και την ανασκόπηση από τη 

διοίκηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η δεύτερη προσέγγιση είναι πιο 

ευρεία και βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας το οποίο 

στηρίζεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Το Μοντέλο και τα εργαλεία αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε όλο τον κόσμο άλλα οι αρχές παραμένουν οι 

ίδιες.

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας εστιάζει στην βελτίωση όλων 

των δραστηριοτήτων και την εξάλειψη των απωλειών. Υπάρχει επίσης η απαίτηση για 

την επανατοποθέτηση των δραστηριοτήτων και των εργαζομένων με στόχο την εστίαση 

στον πελάτη (εξωτερικό και εσωτερικό), κατανοώντας και εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

του και τις μελλοντικές του προσδοκίες και για την εμπλοκή και την ανάπτυξη όλων των 

μελών του οργανισμού. Το μοντέλο εφαρμόζει τη χρήση ποικίλων οργάνων, εργαλείων 

και τεχνικών και υιοθετεί πολιτική ώστε να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες στην 

κατεύθυνση της Αριστείας. Το Μοντέλο επίσης ενθαρρύνει την επίτευξη της πλήρης 

ικανοποίησης του πελάτη, αναγνωρίζοντας και κατασκευάζοντας με βάση τις καλύτερες 

πρακτικές στις διεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η φιλοσοφία της αυτό-αξιολόγησης 

χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας έχει να κάνει με 

την αλλαγή της κουλτούρας και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς των εργαζόμενων στον 

οργανισμό , κάνοντας καλύτερη χρήση των προσόντων και της γνώσης τους.

Η περιοχή εκείνη όπου φαίνεται να συμπίπτουν αρκετά το πρότυπο ISO 9001:2000 

και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας είναι το κριτήριο 5 του 

Μοντέλου το οποίο αφορά στις διεργασίες. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του Μοντέλου 

αγγίζουν και κάποιες άλλες κατηγορίες όπως η διαχείριση των συνεργατών και των 

πόρων, η ικανοποίηση των πελατών και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα.. Από την 

πλευρά του προτύπου ISO 9001:2000, οι διεργασίες πρέπει να περιγράφονται
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λεπτομερώς με σεβασμό στις διαδικασίες τα ελαττωματικά πρέπει να διαχειρίζονται με 

καθορισμένο τρόπο. Σε αντίθεση, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 

απαιτεί πολύ περισσότερο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο με τον οποίο οι 

διεργασίες σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική και τους στόχους του οργανισμού και 

εστιάζει στην διαφορετικότητα τους και στον έλεγχο. Έτσι, το πρότυπο ISO 9001:2000 

και το Μοντέλο του EFQM , ως ένα συστήματα επιθεώρησης έχουν ξεκάθαρα 

διαφορετικούς στόχους και ορίζουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε διαφορετικά 

επίπεδα ωριμότητας.

Εφόσον το πρότυπο ISO 9001:2000 είναι χρήσιμο και περισσότερο ξεκάθαρο και 

απλό συγκριτικά με τα μοντέλα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας , δεν προκαλεί έκπληξη 

το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκίνησαν το ταξίδι τους στην ποιότητας 

παίρνοντας την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001:2000.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει την 

πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000, επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι της ποιότητας 

προς την κατεύθυνση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Υπάρχει λοιπόν διαφωνία για το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Από τη μία πλευρά υπάρχει η άποψη ότι δεν μπορεί κάποιος 

οργανισμός να περάσει από το πρότυπο ISO 9001:2000στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

αλλά πρέπει να εστιάσει μόνο στην τελευταία . Από την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι το 

πρότυπο ISO 9001:2000 αποτελεί το πρώτο βήμα που θα οδηγήσει στη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας . Υπάρχει επίσης και η άποψη ότι οι δραστηριότητες της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ακολουθούνται λίγο πολύ αυτόματα μετά την πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2000 ή επιβάλλονται από τις τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις ως μέρος της 

επιτήρησης του συστήματος.

Τα αποτελέσματα μίας από τις λίγες μελέτες που έχει πραγματοποιηθεί πάνω στο 

συγκεκριμένο ζήτημα στην Αυστραλία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Βρέθηκε , με βάση 

την έρευνα ότι οι οργανισμοί χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη είναι μία 

μικρή ομάδα οργανισμών οι οποίοι πέρασαν απευθείας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

χωρίς να προσπαθήσουν πρώτα να πιστοποιηθούν κατά. ISO 9001:2000. Αυτή είναι μία 

πολύ συνηθισμένη κατάσταση σε μερικές χώρες όπως η Ιαπωνία, οι οποίες έχουν 

ιδιαίτερα ισχυρή παράδοση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πολλά χρόνια πριν να
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εμφανιστούν τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Η δεύτερη , επίσης μικρή ομάδα, 

αποτελείται από οργανισμούς οι οποίοι αντιμετώπισαν την πιστοποίηση κατά ISO 9000 

ως ένα μέρος του σχεδίου τους να εισαχθούν και να αναπτύξουν σταδιακά τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας. Αλλά , με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη ομάδα οργανισμών 

πιστοποιήθηκαν πρώτα κατά ISO 9001:2000 πριν να περάσουν στα επόμενα βήματα για 

τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, θεωρώντας το κάποιοι από αυτούς ως δύο εντελώς 

διαφορετικά και ανεξάρτητα βήματα. Επίσης μέσα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα 

οργανισμών κρίθηκε αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των οργανισμών που 

αναγκάστηκαν να κάνουν την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 εξαιτίας της απαίτησης 

των πελατών τους και των οργανισμών που έκαναν την πιστοποίηση εθελοντικά επειδή 

το ήθελαν οι ίδιοι και όχι κάτω από την πίεση εξωτερικών παραγόντων. Από τους 

οργανισμούς που έκαναν την πιστοποίηση εξαιτίας της απαίτησης των πελατών τους , 

ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 85% , δεν προχώρησαν προς την κατεύθυνση της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το υπόλοιπο 15% , παρόλο που η πιστοποίηση κατά τους 

είχε επιβληθεί, μέσα από τη διαδικασία αυτήν αναγνώρισαν την αξία της ποιότητας και 

προχώρησαν προς την κατεύθυνση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Από τους 

οργανισμούς που έκαναν την πιστοποίηση κατά 9001:2000 εθελοντικά , η μεγαλύτερη 

πλειονότητα δεσμεύτηκε να προχωρήσει στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4.3 Τα Βήματα για το πέρασμα από το Πρότυπο ISO 9001:2000 στο 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (Van der Wiele et al.’s , 

2000).

Βήμα 1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000/ Έλεγχος διεργασιών.

Ένα λογικό σημείο αφετηρίας για τους οργανισμούς είναι η πιστοποίηση κατά το 

πρότυπο της σειράς ISO 9001:2000 ή μία ωριμότητα ελέγχου διεργασιών σε συγκρίσιμο 

επίπεδο και η ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. Ένας άλλος λόγος για να ληφθεί 

ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως βάση είναι ότι η συνεχής βελτίωση είναι 

αποτελεσματική μόνο όταν ένας οργανισμός κατανοεί τις διεργασίες που στηρίζουν τις 

δραστηριότητες που χρειάζεται να βελτιωθούν. Η σειρά ISO 9000 επιβάλλει σε έναν 

οργανισμό να περιγράφει τις διεργασίες κλειδιά και να τις κάνει πιο διαφανείς.
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Βήμα 2. Όραμα που στηρίζεται στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας.

Αφού ο οργανισμός διαθέτει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά 

ISO 9000 , πρέπει να μελετήσει το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας ώστε να 

κατανοήσει γιατί είναι σημαντικό να αναπτύξει μία προσέγγιση Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας για να διοικήσει την επιχείρηση. Αυτό είναι απαραίτητο ειδικά στις 

περιπτώσεις που ο οργανισμός δεν έχει στηριχθεί στο παρελθόν στη δομημένη συνεχή 

βελτίωση και δεν έχει κατανοήσει τη σημασία της ποιότητας. Σε μία τέτοια κατάσταση, η 

πρώτη ενέργεια είναι να αναπτύξει αυτή τη φιλοσοφία στους εργαζόμενους και να 

διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στις ενέργειες βελτίωσης.

Βήμα 3.Ανάπτοξη ενός σχεδίου για να εισαχθούν τα βασικά στοιχεία Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας.

Ο οργανισμός, αφού έχει προσδιορίσει την απόσταση, χρειάζεται να βρει μεθόδους για 

να εισάγει τα βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση με συγγράμματα των ειδικών πάνω στη διοίκηση ποιότητας όπως είναι ο 

Crosby, ο Deming, ο Feigenbaum και ο Juran και με άλλους τρόπους καθοδήγησης. 

Αφού οι δραστηριότητες βελτίωσης και τα βασικά στοιχεία της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (εσωτερική δομή βελτίωσης, ανάπτυξη οράματος και δηλώσεων της 

αποστολής του, χρήση και εφαρμογή των εργαλείων και των τεχνικών μέσα σε μία 

δομημένη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων και εκτίμηση των απόψεων των 

εργαζομένων και των πελατών για τη διοίκηση και την απόδοση της επιχείρησης) γίνουν 

οικεία για τον οργανισμό , πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την αυτό-αξιολόγηση 

για να εκτιμήσει την πρόοδο και να εντοπίσει τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Βήμα 4. Ανάπτυξη της δέσμευσης στην αυτό-αξιολόγηση.

Εφόσον έχει ληφθεί η απόφαση για την πραγματοποίηση της αυτό-αξιολόγησης, το 

πρώτο βήμα είναι να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση στην ομάδα διοίκησης για το 

Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Τα κριτήρια του Μοντέλου θα βοηθήσουν τα 

στελέχη να κατανοήσουν πιο συγκεκριμένα τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Ωστόσο θα 

πρέπει να δουλέψουν ώστε να προσαρμόσουν τα κριτήρια του Μοντέλου στη δική τους
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επιχείρηση. Ως μέρος αυτού του βήματος μπορεί να είναι και η ανάπτυξη από τα μεσαία 

στελέχη μία μήτρας ωριμότητας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στην οποία για κάθε 

κατηγορία του Μοντέλου, τα κριτήρια συγκεκριμενοποιούνται σύμφωνα με το επίπεδο 

ωριμότητας με όρους που έχουν σημασία για τον οργανισμό. Αναπτύσσοντας τη μήτρα, 

η διοίκηση κατανοεί καλύτερα το Μοντέλο και η μήτρα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των 

αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας μέσα από την ιεραρχία του οργανισμού.

Βήμα 5.Ξεκίνημα της αυτό-αξιολόγησης.

Το επόμενο βήμα, είναι να δημιουργηθεί εντός του οργανισμού , κατάλληλη εξειδίκευση 

πάνω στην αυτό-αξιολόγηση. Ένας τρόπος είναι να σταλθούν τα στελέχη για 

εκπαίδευση έτσι ώστε να κατανοήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία στη διαδικασία της 

αυτό-αξιολόγησης. Με αυτόν τρόπο τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν θα αποτελόσουν 

τον κρίσιμο πυρήνα στον οργανισμό για να ξεκινήσουν και την εσωτερική εκπαίδευση 

των υπόλοιπων στελεχών. Αν κρίνεται αναγκαίο η αρχική εκπαίδευση μπορεί να 

υποστηριχθεί και από έναν εξωτερικό σύμβουλο. Αφού εκπαιδευτεί η πρώτη ομάδα 

στελεχών , η εκπαίδευση πρέπει να περάσει σταδιακά και σε όλα τα επίπεδα 

εργαζομένων του οργανισμού.

Είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των μονάδων της 

επιχείρησης όπου θα εφαρμοστούν τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα αυτό-αξιολόγησης. 

Σε αυτό το στάδιο δεν θα υπάρχουν καλές αντιδράσεις από όλες τις ομάδες εργασίας για 

τη δραστηριότητα της αυτό-αξιολόγησης. Έτσι, είναι χρήσιμο, να γίνει το ξεκίνημα με 

εκείνες τις ομάδες που υποστηρίζουν περισσότερο το πρόγραμμα ή με εκείνες οι οποίες 

προσαρμόζονται πιο εύκολα. Είναι επίσης σημαντικό να επενδυθούν επαρκείς πόροι για 

να δοθεί στα στελέχη και στους εργαζόμενους ο απαιτούμενος χρόνος για τη 

δραστηριότητα της αυτό-αξιολόγησης. Στην πρώτη προσπάθεια αυτό-αξιολόγησης 

απαιτείται αρκετή δουλειά για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων. Η 

μέθοδος και η προσέγγιση της αξιολόγησης πρέπει επίσης να επιλεχθεί και να 

συμφωνηθεί. Συχνά, ένας οργανισμός ξεκινά με μία από τις απλούστερες μεθόδους , 

όπως το εργαστήριο και πηγαίνει σταδιακά στη χρήση πιο περίπλοκων μεθόδων όπως η 

προσέγγιση προσομοίωσης του βραβείου.
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Βήμα ό.Ολοκληρωμένη αοτό-αξιολόγηση.

Μετά από έναν μικρό αριθμό από πιλοτικά προγράμματα αυτό-αξιολόγησης χρειάζεται 

να ληφθεί μία απόφαση ποια μέθοδος θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή της αυτό- 

αξιολόγησης σε όλο τον οργανισμό. Ο μόνος τρόπος για να εμπλακούν όλες οι μονάδες 

της επιχείρησης είναι είτε με την εφαρμογή πίεσης, είτε δημιουργώντας μία σύνδεση με 

τα έξτρα παροχές των στελεχών είτε με απόφαση του προέδρου να κάνει την αυτό- 

αξιολόγηση μέρος της εργασίας του κάθε στελέχους. Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθεί 

ότι και τα μεσαία στελέχη πρέπει να εφαρμόσουν την αυτό-αξιολόγηση στο δικό τους 

ρόλο και στις δραστηριότητες τους.

Βήμα 7.Κύκλοι αυτό-αξιολόγησης.

Η αυτό- αξιολόγηση χρειάζεται να γίνει μία δραστηριότητα που θα μετράει την 

ωριμότητα του οργανισμού στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και ένα κίνητρο για να 

δημιουργηθούν δομημένες , σχεδιασμένες ενέργειες συνεχούς βελτίωσης. Αφού οι 

δραστηριότητες της αυτό-αξιολόγησης έχουν ξεκινήσει σε όλες τις μονάδες της 

επιχείρησης , η μετάδοση της γνώσης μεταξύ τους μπορεί να αποτελέσει κίνητρο, 

καθιστώντας, για παράδειγμα, υπεύθυνα τα στελέχη μιας μονάδας για να βοηθήσουν 

στην αυτό-αξιολόγηση μιας άλλης μονάδας της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο η 

δημιουργία καλών πρακτικών και η μεταφορά τους μέσα στον οργανισμό διευκολύνεται. 

Σε αυτό το στάδιο τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της αυτό - αξιολόγησης χρειάζεται 

να κοινοποιούνται ώστε ο οργανισμός να μαθαίνει. Ωστόσο δεν κοινοποιούν όλοι οι 

οργανισμοί τα αποτελέσματα τις αυτό-αξιολόγησης. Κλειδί για την επιτυχία της αυτό - 

αξιολόγησης, σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί, είναι η καταγραφή της 

αξιολόγησης από τους αξιολογητές (Van der Wiele et al.’s , 1996b). Αν η αξιολόγηση 

είναι καθαρά προφορική έχει λιγότερη δύναμη. Αυτό που καταγράφεται μένει στο 

πέρασμα του χρόνου και μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό ξανά και ξανά. Μπορεί να 

συσχετίζεται με το πλάνο της επιχείρησης , με ένα πλάνο διαδοχικής βελτίωσης και να 

αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός πλάνου που δρα με κυκλικούς ελέγχους. Οι 

καταγεγραμμένες αξιολογήσεις επίσης λαμβάνονται πιο σοβαρά και από τους 

αξιολογητές και από αυτούς που αξιολογούνται.
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Βήμα β.Συνδέοντας το πλάνο της επιχείρησης με την αυτό-αξιολόγηση.

Η πλήρης εφαρμογή της αυτό-αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν η διαδικασία 

αυτή είναι συνδεδεμένη με το πλάνο της επιχείρησης και με τις διαδικασίες ανάπτυξης 

της πολιτικής της επιχείρησης. Τα συμπεράσματα από την αυτό-αξιολόγηση θα πρέπει 

να οδηγούν σε σχέδια βελτίωσης τα οποία θα αποτελούν εισροές στις παραπάνω δύο 

διαδικασίες. Μόνο όταν η επιχείρηση έχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που έχει 

γνωστοποιηθεί σε όλες τις επιχειρηματικές της μονάδες και το σχέδιο έχει συγκεκριμένα 

στοιχεία για βελτίωση που σχετίζονται με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, 

μπορεί η αυτό-αξιολόγηση να θεωρηθεί επιτυχία. Το όραμα και η αποστολή του 

οργανισμού μπορούν να μεταφραστούν σε στρατηγική και σε στόχους, οι οποίοι πρέπει 

να συσχετιστούν με το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας. Ωστόσο, σε κάποιο στάδιο 

μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη για τον οργανισμό να τροποποιήσει τα κριτήρια του 

μοντέλου, κάνοντας τα περισσότερα επεξηγηματικά. (Van der Wiele et al.’s , 2000)
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4.4 Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας
Στο κομμάτι αυτό θα πραγματοποιηθεί μία αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων 

εκείνων του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM που 

ικανοποιούνται πλήρως ή σε κάποιο βαθμό από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

9001:2000. Αρχικά παρουσιάζονται επιγραμματικά οι απαιτήσεις του ISO 9001:2000 

και ακολουθούν αναλυτικά του κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας του EFQM. Η σύγκριση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κριτήρια του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, δηλαδή μετά από την παρουσίαση 

του κάθε κριτηρίου θα παρουσιάζονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία ικανοποιούνται 

πλήρως ή σε κάποιο βαθμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000. 

Στόχος της παρακάτω ανάλυσης είναι να εξεταστεί κατά πόσο είτε είναι απαραίτητη είτε 

διευκολύνει η ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σε 

μία επιχείρηση για το πέρασμα της στην Επιχειρηματική Αριστεία.

Απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000
1. Αντικείμενο

1.1 Γενικά

1.2 Εφαρμογή

2. Τυποποιητική παραπομπή

3. Όροι και ορισμοί

4. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας

4.1 Γενικές απαιτήσεις

4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση

4.2.1 Γενικότητες

4.2.2 Εγχειρίδιο για την ποιότητα

4.2.3 Έλεγχος Εγγράφων

4.2.4 Έλεγχος αρχείων

5. Ευθύνη της Διοίκησης

5.1 Δέσμευση της Διοίκησης
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5.2 Εστίαση στον πελάτη

5.3 Πολίτικη για την ποιότητα

5.4 Σχεδίαση

5.4.1 Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα

5.4.2 Σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

5.5 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία

5.5.1 Ευθύνες και αρμοδιότητες

5.5.2 Εκπρόσωπος της Διοίκησης

5.5.3 Εσωτερική επικοινωνία

5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

5.6.1 Γενικότητες

5.6.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση

5.6.3 Εξερχόμενα από την ανασκόπηση

6. Διαχείριση πόρων

6.1 Διάθεση πόρων

6.2 Ανθρώπινοι πόροι

6.2.1 Γενικότητες

6.2.2 Ικανότητα, ενημέρωση και εκπαίδευση

6.3 Υποδομή

6.4 Περιβάλλον εργασίας

7. Υλοποίηση προϊόντος

7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος

7.2 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες

7.2.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν

7.2.2 Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν

7.2.3 Επικοινωνία με τους πελάτες

7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη

7.3.1 Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

7.3.2 Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

7.3.3 Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

7.3.4 Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
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7.3.5 Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

7.3.6 Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης

7.3.7 Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδίασμά και στην ανάπτυξη

7.4 Αγορές

7.4.1 Διεργασία αγορών

7.4.2 Πληροφορίες αγορών

7.4.3 Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται

7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών

7.5.1 Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών

7.5.2 Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών

7.5.3 Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα

7.5.4 Ιδιοκτησία του πελάτη

7.5.5 Διατήρηση του προϊόντος

7.6 Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης.

8. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

8.1 Γενικότητες

8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση

8.2.1 Ικανοποίηση των πελατών

8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση

8.2.3 Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών

8.2.4 Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος

8.3 Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος

8.4 Ανάλυση δεδομένων

8.5 Βελτίωση

8.5.1 Διαρκής βελτίωση

8.5.2 Διορθωτικές ενέργειες

8.5.3 Προληπτικές ενέργειες

48



Η ιιετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιγειρηματικήα Αριστείου

Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM

Κριτήριο 1

Ηγεσία

Ορισμός

Οι Άριστοι Ηγέτες αναπτύσσουν και διευκολύνουν την επίτευξη της αποστολής και του 

οράματος. Αναπτύσσουν οργανωσιακές αξίες και συστήματα αναγκαία για την επιτυχία 

και τα εφαρμόζουν στις ενέργειες τους και στη συμπεριφορά τους. Κατά τη διάρκεια 

περιόδων αλλαγής διατηρούν τη σταθερότητα του στόχου τους. Όπου απαιτείται, τέτοιοι 

ηγέτες αλλάζουν την κατεύθυνση του οργανισμού και εμπνέουν και τους υπόλοιπους να 

τους ακολουθήσουν.

Υποκριτήρια

Ια. Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και την ηθική και 

αποτελούν μοντέλα πρότυπα μίας κουλτούρας Αριστείας.

1 β. Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά στο να διαβεβαιώσουν ότι στο σύστημα διοίκησης 

του οργανισμού αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και διαρκώς βελτιώνεται.

1γ. Οι ηγέτες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εκπροσώπους 

της κοινωνίας.

1δ. Οι ηγέτες ενδυναμώνουν μία κουλτούρα Αριστείας στους ανθρώπους του 

οργανισμού.

1ε. Οι ηγέτες αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την οργανωσιακή αλλαγή.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείου

Σχολιασμός Κριτηρίου 1
Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται με τη συντομογραφία ΕΜΕΑ χάριν συντομίας, καθορίζει σαν πρώτο 

κριτήριο το θέμα της ηγεσίας. Το συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται και στις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001:2000 στην παράγραφο 5.1 που είναι η εξής:

5.1 Δέσμευση της Διοίκησης

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσμευσης της για την ανάπτυξη 

και τη θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και για τη διαρκή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του , μέσω

α) της γνωστοποίησης στον οργανισμό της σημασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων 

των πελατών , καθώς επίσης των νομικών και των κανονιστικών απαιτήσεων , 

β) της καθιέρωσης της πολιτικής για την ποιότητα,

γ) της εξασφάλισης ότι καθιερώνονται οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα, 

δ) της διεξαγωγής ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, και 

ε) της εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των πόρων.

Παρατηρούμε ότι και στο πρότυπο ISO 9001:2000 αναφέρεται ότι για την λειτουργία 

ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 

δέσμευση της διοίκησης.

Επίσης, κοινό στοιχείο του προτύπου και του μοντέλου αποτελεί ότι οι ηγέτες / 

διοίκηση είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη , τη θέση σε εφαρμογή και για τη διαρκή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης του οργανισμού 

(υποκριτήριο 1 β του ΕΜΕΑ).

Στις απαιτήσεις του προτύπου δεν αναφέρεται καθόλου ότι η ηγέτες θα πρέπει να 

περνούν την κουλτούρα της ποιότητας σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού 

(υποκριτήριο 1δ του ΕΜΕΑ) όπως επίσης και ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να 

επιβραβεύουν την πρωτοβουλία και την οργανωτική αλλαγή από την πλευρά των 

εργαζομένων (υποκριτήριο 1ε του ΕΜΕΑ).

Ενώ, σύμφωνα με το πρότυπο η διοίκηση οφείλει να αναπτύσσει πολιτική για την 

ποιότητα όπως αναφέρεται και στο ΕΜΕΑ, ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός
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ότι και οι ίδιοι θα πρέπει με τις ενέργειες και τη γενικότερη συμπεριφορά τους να 

αποτελούν μοντέλα πρότυπα μιας κουλτούρας με κεντρικό στοιχειό την 

ποιότητα.(υποκριτήριο Ια του ΕΜΕΑ).

Υπάρχει αναφορά στο πρότυπο για την ευθύνη της διοίκησης για την ικανοποίηση 

των πελατών αλλά δεν αναφέρεται η έννοια της αλληλεπίδρασης της διοίκησης με τους 

συνεργάτες και τους εκπροσώπους της κοινωνίας (υποκριτήριο 1γ του ΕΜΕΑ).

Συμπερασματικά, οι ηγέτες μίας επιχείρησης που διαθέτει ήδη ένα ΣΔΠ κατά ISO 

9001:2000 και θέλει να αναπτύξει το ΕΜΕΑ θα έχουν το θετικό στοιχείο ότι έχουν μάθει 

να έχουν την ευθύνη τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση ενός ΣΔΠ και να 

αναπτύσσουν πολιτική για την ποιότητα. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στο πέρασμα της κουλτούρας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού όπως και 

στη διαδικασία μεγαλύτερης εμπλοκής των εργαζομένων . Ο εργαζόμενος θα πρέπει να 

νιώθει ότι συμβάλλει στα αποτελέσματα της επιχείρησης και ότι επηρεάζει κατά ένα 

μέρος τη λήψη αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι 

προσπάθειες του εργαζόμενου , να επιβραβεύονται και να γνωστοποιούνται τα καλά 

αποτελέσματα εντός της επιχείρησης με στόχο την παρακίνηση και του υπόλοιπου 

προσωπικού για συμμετοχή στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επίγειουιιατικτηc Αριστείαο

Κριτήριο 2

Πολιτική και Στρατηγική

Ορισμός

Οι άριστοι οργανισμοί εφαρμόζουν την αποστολή και το όραμα αναπτύσσοντας μία 

στρατηγική εστιασμένη στους stakeholders (όλοι εκείνοι που ενδιαφέρονται για τον 

οργανισμό, τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του και περιλαμβάνονται οι πελάτες, 

οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες, η κυβέρνηση και οι νομοθέτες) 

η οποία λαμβάνει υπόψη την αγορά και τον τομέα στον οποία λειτουργεί. Πολιτικές, 

σχέδια, στόχοι και διεργασίες αναπτύσσονται για να επιτευχθεί η στρατηγική.

Υποκριτήρια

2α. Η πολιτική και η στρατηγική βασίζονται στις παρούσες και στις μελλοντικές ανάγκες 

και προσδοκίες των stakeholders.

2β. Η πολιτική και η στρατηγική βασίζονται στη μέτρηση της απόδοσης, στην έρευνα, 

στην εκπαίδευση και στις εξωτερικές σχετιζόμενες δραστηριότητες.

2γ. Η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται, αναθεωρούνται και ενημερώνονται

2δ. Η πολιτική και η στρατηγική επικοινωνούν και αναπτύσσονται μέσα από ένα πλαίσιο 

καίριων διεργασιών.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρτιιχατικής Αριστείαο

Σχολιασμός Κριτηρίου 2
Αντικείμενο του 2ου κριτηρίου του ΕΜΕΑ είναι η χάραξη πολιτικής και στρατηγικής 

της επιχείρησης. Σχετικές αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 

9001:2000 γίνονται στις παραγράφους 5.3 , 5.4.1 και 5.6 που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια.

5.3 Πολιτική για την Ποιότητα

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι η πολιτική για την ποιότητα 

α) είναι κατάλληλη για το σκοπό του οργανισμού,

β) περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας,

γ) παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των αντικειμενικών 

σκοπών για την ποιότητα,

δ) γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός του οργανισμού, και 

ε) ανασκοπείται για τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της

5.4.1 Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι στις σχετικές λειτουργίες και στα 

επίπεδα εντός του οργανισμού καθιερώνονται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων για το 

προϊόν. Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και 

συνεπείς με την πολιτική για την ποιότητα.

5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να ανασκοπεί σε προγραμματισμένα διαστήματα το ΣΔΠ 

του οργανισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα , η επάρκεια και 

η αποτελεσματικότητα του. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

των ευκαιριών για βελτίωση και τις ανάγκες για αλλαγές στο ΣΔΠ , 

συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για την ποιότητα και των αντικειμενικών σκοπών 

για την ποιότητα.
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Η υετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Apureiac

Το κοινό στοιχείο στο πρότυπο ISO 9001:2000 και στο ΕΜΕΑ είναι ότι θεωρείται 

αναγκαία προϋπόθεση η ανάπτυξη πολιτικής για την ποιότητα.

Η βασική διάφορα είναι ότι στο ΕΜΕΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η 

στρατηγική της επιχείρησης πρέπει είναι εστιασμένη στους stakeholders ενώ στο 

πρότυπο δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε αυτό (υποκριτήριο 2α του ΕΜΕΑ).

Επίσης , σύμφωνα με το ΕΜΕΑ η πολιτική και η στρατηγική της επιχείρησης 

βασίζονται στη μέτρηση της απόδοσης, στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στις 

εξωτερικές σχετιζόμενες δραστηριότητες, θέματα για τα οποία δεν γίνεται κάποια 

αναφορά στις αντίστοιχές παραγράφους του προτύπου (υποκριτήριο 2β του ΕΜΕΑ). Η 

μόνη σχετική αναφορά που εντοπίζεται στο πρότυπο είναι ότι οι αντικειμενικοί σκοποί 

για την ποιότητα πρέπει να είναι μετρήσιμοι.

Τόσο στο ΕΜΕΑ όσο και στο πρότυπο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη 

ανασκόπησης της πολιτικής για την ποιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα 

της (υποκριτήριο 2γ του ΕΜΕΑ).

Τέλος, στο ΕΜΕΑ αναφέρεται ότι η πολιτική και η στρατηγική αναπτύσσονται μέσα 

από ένα πλαίσιο καίριων διεργασιών (υποκριτήριο 2δ του ΕΜΕΑ). Σύμφωνα με το 

πρότυπο η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι στις σχετικές λειτουργίες και στα επίπεδα 

εντός του οργανισμού καθιερώνονται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα οι οποίοι 

πρέπει να είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την πολιτική για την ποιότητα. Έτσι η 

ανάπτυξη στρατηγικής κατά το ΕΜΕΑ η οποία πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική 

που έχει υιοθετηθεί , αντιστοιχεί στην καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών οι οποίοι 

πρέπει να είναι συνεπείς με την πολιτική για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο. 

Παρατηρούμε μία αναλογία μεταξύ του προτύπου και του ΕΜΕΑ στο υποκριτήριο αυτό.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένας οργανισμός που διαθέτει ΣΔΠ κατά ISO 

9000:2000, σύμφωνα με το οποίο είναι απαραίτητη η ύπαρξη πολιτικής για την ποιότητα 

, η ύπαρξη αντικειμενικών στόχων όπως επίσης και η ανασκόπηση των παραπάνω σε 

προγραμματισμένα διαστήματα , καθώς γνωρίζει και έχει λειτουργήσει με τις παραπάνω 

έννοιες , του είναι πιο εύκολα να περάσει στο ΕΜΕΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές για να επιτευχθεί η επικέντρωση της στρατηγικής 

του σε όλους τους stakeholders και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί η μέτρηση της απόδοσης 

στην έρευνα, στην απόδοση και στις εξωτερικές σχετιζόμενες δραστηριότητες.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματική Αριστείου

Κριτήριο 3 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ορισμός

Οι Αριστοι οργανισμοί διαχειρίζονται, αναπτύσσουν και απελευθερώνουν όλο το 

δυναμικό των ανθρώπων τους σε ένα ανεξάρτητο, βασισμένο σε ομάδες και 

οργανωσιακό επίπεδο. Προωθούν τη δικαιοσύνη και στην ισότητα και εμπλέκουν και 

ενθαρρύνουν τους ανθρώπους τους. Νοιάζονται για να επικοινωνούν, να ανταμείβουν και 

να αναγνωρίζουν, με έναν τρόπο που δίνει κίνητρα στο προσωπικό και προκαλεί τη 

δέσμευση να χρησιμοποιούν τα προσόντα τους και τις γνώσεις τους προς όφελος του 

οργανισμού.

Υποκριτήρια

3α. Οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται.

3β. Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων αναγνωρίζονται, αναπτύσσονται και 

διατηρούνται.

3γ. Οι άνθρωποι εμπλέκονται και ενθαρρύνονται.

3δ. Οι άνθρωποι και ο οργανισμός έχουν διάλογο.

3ε. Οι άνθρωποι χρειάζονται επιβράβευση, αναγνώριση και να αισθάνονται ότι ο 

οργανισμός νοιάζεται για αυτούς.
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Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιγειρηιιατικής Αριστείου

Σχολιασμός Κριτηρίου 3
Αντικείμενο του 3ου κριτηρίου του ΕΜΕΑ είναι η διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. Σχετικές αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 9001:2000 

γίνονται στις παραγράφους 6.2,6.2.1 6.2.2 που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

6.2 Ανθρώπινοι πόροι

6.2.1 Γενικά

Προσωπικό το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, 

πρέπει να είναι ικανό με βάση την κατάλληλη μόρφωση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες 

και την εμπειρία.

6.2.2 Ικανότητα, ενημέρωση και εκπαίδευση

Ο οργανισμός πρέπει να

α) προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες 

που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος,

β) παρέχει εκπαίδευση ή να εκτελεί άλλες ενέργειες για να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, 

γ) αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που εκτελούνται, 

δ) εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ενήμερο της σχέσης και της σπουδαιότητας 

των δραστηριοτήτων του και πως αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των αντικειμενικών 

σκοπών για την ποιότητα και

ε) διατηρεί κατάλληλα αρχεία μόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας.

Η σημαντικότερη διαφορά στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι το πρότυπο αναφέρεται 

στο προσωπικό εκείνο της επιχείρησης το οποίο συμμετέχει σε εργασίες οι οποίες 

επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος και όχι σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης στο οποίο αναφέρεται το ΕΜΕΑ.

Σύμφωνα με το ΕΜΕΑ είναι καθοριστική η αποδέσμευση του δυναμικού του 

προσωπικού με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Γίνεται λόγος 

για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας , της ενθάρρυνσης , της ανταμοιβής 

και της αναγνώρισης του ανθρώπινου δυναμικού με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται η 

δέσμευση του για τη χρησιμοποίηση των προσόντων και των γνώσεων προς όφελος του
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οργανισμού (υποκριτήρια 3γ και 3ε του ΕΜΕΑ) . Για όλες αυτές τις έννοιες δεν γίνεται 

καθόλου λόγος στο πρότυπο ISO 9001:2000.

Στο ΕΜΕΑ αναφέρεται ότι οι ανθρώπινοι πόροι σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και 

βελτιώνονται (υποκριτήριο 3α). Ο οργανισμός συγκεντρώνει και αναπτύσσει το 

προσωπικό με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης, κάνει σχέδια για το 

προσωπικό που συμβαδίζουν με τη στρατηγική και τα προγράμματα (πρόσληψη, 

εκπαίδευση, μετεκπαίδευση) και συμφωνεί και ανασκοπεί τους στόχους του κάθε 

εργαζομένου ή ομάδας εργαζομένων σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο. Το μόνα 

σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρότυπο είναι ότι το προσωπικό πρέπει να είναι 

ικανό (μόρφωση, εκπαίδευση, δεξιότητες, εμπειρία) για την διεκπεραίωση της εργασίας 

για την οποία έχει προσληφθεί και ότι οι ενέργειες του προσωπικού αξιολογούνται ως 

προς την αποτελεσματικότητα τους.

Σύμφωνα με το ΕΜΕΑ οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων αναγνωρίζονται, 

αναπτύσσονται και διατηρούνται (υποκριτήριο 3β). Στο συγκεκριμένο ζήτημα το 

πρότυπο απαιτεί ο οργανισμός να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του.

Τέλος, σύμφωνα με το ΕΜΕΑ το ανθρώπινο δυναμικό και ο οργανισμός πρέπει να 

έχουν διάλογο (υποκριτήριο 3δ). Αυτό το στοιχείο δεν αναφέρεται καθόλου στο 

πρότυπο.

Συμπεραίνεται ότι στο επίπεδο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχει 

μεγάλη απόσταση μεταξύ του ΕΜΕΑ και του προτύπου ISO 9001:2000. Για να περάσει 

ένας οργανισμός την Επιχειρηματική Αριστεία θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης 

του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακίνηση του 

προσωπικού η οποία πηγάζει από την κάλυψη των αναγκών του. Πέρα από την 

ικανοποίηση των βασικών αναγκών όπως είναι η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων 

και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, όσο αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει η επιχείρηση ν 

δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και σε άλλα θέματα. Η αναγνώριση των προσπαθειών των 

εργαζομένων και η δημιουργία προοπτικών καριέρας αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα 

οποία οδηγούν στην ικανοποίηση του προσωπικού και στην υψηλότερη απόδοση με 

άμεσο θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης.
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Η ιιετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείου

Κριτήριο 4

Διαχείριση των πόρων

Ορισμός

Οι Άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους 

προμηθευτές και τους εσωτερικούς πόρους με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν την 

πολιτική τη στρατηγική και την αποτελεσματική λειτουργία των διεργασιών. Ενώ 

σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τους συνεργάτες και τους πόρους , εξισορροπούν τις 

παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού, της κοινότητας και του 

περιβάλλοντος.

Υποκριτήρια

4α. Διαχείριση εξωτερικών συνεργατών.

4β.Διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων.

4γ.Διαχείριση κτιρίων, εξοπλισμού και υλικών.

4δ.Διαχείριση τεχνολογίας.

4ε.Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης.
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Σχολιασμός Κριτηρίου 4
Αντικείμενο του 4ου κριτηρίου του ΕΜΕΑ είναι η διαχείριση των πόρων 

(συνεργάτες, χρηματοοικονομικοί πόροι, κτίρια, εξοπλισμός και υλικά, τεχνολογία, 

πληροφορία και γνώση). Σχετικές αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 

9001:2000 γίνονται στις παραγράφους 6.1 και 6.3 που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

6.1 Διάθεση πόρων

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει και να διαθέτει τους πόρους που χρειάζονται για 

α) να θέτει σε εφαρμογή και να διατηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και για να 

βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του, και

β)να αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 

τους.

6.3 Υποδομή

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει , να διαθέτει και να διατηρεί την υποδομή που 

χρειάζεται για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το προϊόν. Η 

υποδομή περιλαμβάνει όπου εφαρμόζεται,

α) κτίρια, χώρους εργασίας και συνδεόμενες βοηθητικές καταστάσεις, 

β) εξοπλισμό διεργασιών (τόσο υλισμικό, όσο και λογισμικό), και 

γ) υπηρεσίες υποστήριξης (όπως μεταφορές ή επικοινωνίες).

Στο πρότυπο ISO 9001:2000 δεν γίνεται καμία αναφορά στη διαχείριση των 

εξωτερικών συνεργατών, των χρηματοοικονομικών πόρων και των πληροφοριών και της 

γνώσης (υποκριτήρια 4α, 4β και 4ε του ΕΜΕΑ).

Το πρότυπο αναφέρεται στη διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλικών 

με στόχο τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του προϊόντος, στοιχείο που αναφέρεται 

και στο ΕΜΕΑ αλλά σε μία πιο γενική τοποθέτηση, δηλαδή όχι μόνο σε σχέση με τη 

συμμόρφωση τους ως προς το προϊόν (υποκριτήριο 4ε του ΕΜΕΑ).

Επίσης, αναφέρεται στο πρότυπο, πολύ περιορισμένα όμως , η διαχείριση της 

τεχνολογίας στο επίπεδο του λογισμικού εξοπλισμού των διεργασιών και τονίζεται η 

ανάγκη ύπαρξης και διατήρησης του με στόχο και πάλι τη συμμόρφωση με τις
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απαιτήσεις του προϊόντος. Στο ΕΜΕΑ , γίνεται αναφορά στη διαχείριση της τεχνολογίας 

αλλά σε ένα πιο γενικό πλαίσιο(υποκριτήριο 4δ του ΕΜΕΑ).

Παρατηρούμε ότι σε αυτό το κριτήριο του ΕΜΕΑ υπάρχει πολύ Περιορισμένη 

κάλυψη από τις απαιτήσεις του προτύπου. Έτσι, ένας οργανισμός που θέλει να περάσει 

στην υιοθέτηση του ΕΜΕΑ θα πρέπει να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα 

εξασφαλίζουν τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να υποστηρίζουν την πολιτική και τη στρατηγική του οργανισμού όπως επίσης και 

την αποτελεσματική λειτουργία των διεργασιών του.

Ο οργανισμός θα πρέπει να διατηρεί με τους συνεργάτες του σχέσεις συνεργασίας 

και εμπιστοσύνης. Θεωρείται από πολλές επιχειρήσεις ότι οι συνεργάτες (π.χ. 

προμηθευτές) αποτελούν μέρος της αλυσίδας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στα 

προϊόντα εμπλέκοντας του με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

Ταυτόχρονα , ο οργανισμός οφείλει να διαχειρίζεται την επιλογή και την αξιολόγηση των 

συνεργατών του.

Επίσης , ο οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτεί αποδοτικά τις δραστηριότητες του 

και να έχει υπό έλεγχο τις βασικές χρηματοοικονομικές παραμέτρους. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να επαναπροσδιορίζει και να χρησιμοποιεί τους χρηματοοικονομικούς πόρους 

στην υποστήριξη της στρατηγικής και του σχεδιασμού της επιχείρησης , να αξιολογεί τις 

επενδυτικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο. Το σύστημα διαχείρισης πρέπει 

να περιλαμβάνει το συνεχή έλεγχο και τη βελτίωση των παραμέτρων οι οποίοι οδηγούν 

τελικά στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης μέσα από την ορθολογική χρήση των 

χρηματοοικονομικών πόρων.

Ακόμη, όσον αφορά τη διαχείριση των υλικών, ο οργανισμός θα πρέπει να 

βελτιστοποιεί τη διαδικασία απόθεσης και περιβαλλοντικής επίδρασης των πρώτων 

υλών, να βελτιστοποιεί τα αποθέματα και την κυκλοφορία τους και να συντηρεί τους 

παγκοσμίως μη ανανεώσιμους πόρους , να ανακυκλώνει και να ελαχιστοποιεί τα 

απόβλητα.

Ταυτόχρονα ο οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να 

λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και να οδηγήσει τελικά σε αρνητικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία του οργανισμού. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στον τρόπο διαχείρισης του 

μεγάλου όγκου πληροφοριών που διακινούνται με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων
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επικοινωνίας. Στόχος θα πρέπει να είναι ο κάθε εργαζόμενος να τροφοδοτείται με τις 

πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση της εργασίας του. Για να επιτευχθεί αυτό 

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και διακίνησης πληροφοριών με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η περιττή ροή πληροφοριών η οποία δημιουργεί 

υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το αποτέλεσμα του φόρτου πληροφοριών είναι η μείωση 

της αποτελεσματικότητας της εργασίας του προσωπικού και σε ορισμένες περιπτώσεις η 

λήψη λανθασμένων αποφάσεων με αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα του 

οργανισμού. Οι πληροφορίες που διακινούνται θα πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστες 

πηγές , να είναι επίκαιρες, περιεκτικές και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στα 

άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα για τη λήψη αυτών.

Ο οργανισμός θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις νέες και 

αναδυόμενες τεχνολογίες, να υλοποιεί τις τεχνολογίες με σκοπό τη δημιουργία 

εμπορικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να προστατεύει την πνευματική 

ιδιοκτησία, τη γνώση και τις πρωτοβουλίες.
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Κριτήριο 5 

Διεργασίες

Ορισμός

Ο Άριστος σχεδιασμός του οργανισμού, διαχειρίζεται και βελτιώνει τις διεργασίες έτσι 

ώστε να ικανοποιεί πλήρως και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και 

τους υπόλοιπους stakeholders.

Υποκριτήρια

5α. Οι διεργασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται συστηματικά.

5β. Οι διεργασίες βελτιώνοντας όπως χρειάζεται, χρησιμοποιώντας την καινοτομία έτσι 

ώστε να ικανοποιούν πλήρως και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες 

και τους υπόλοιπους stakeholders.

5γ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα και ανεπτυγμένα με βάση τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.

5δ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγοντας παραδίδονται και παρέχονται.

5ε. Οι σχέσεις με τους πελάτες διαχειρίζονται και βελτιώνονται.
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Σχολιασμός Κριτηρίου 5
Αντικείμενο του 5ου κριτηρίου του ΕΜΕΑ είναι η διαχείριση των διεργασιών με 

στόχο την ικανοποίηση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες και τους 

υπόλοιπους stakeholders. Αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι του ΕΜΕΑ διότι οι 

διεργασίες είναι αυτές που μετατρέπουν τις εισροές της επιχείρησης σε αποτελέσματα. 

Σχετικές αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 9001:2000 γίνονται στις 

παραγράφους 7.2, 7.2.1, 7.2.2 7.2.3, 8 και 8.1 που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

7.2 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες

7.2.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει

α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους πελάτες , συμπεριλαμβανομένων των

απαιτήσεων για παράδοση και δραστηριότητες μετά την παράδοση ,

β) τις απαιτήσεις που δεν δηλώνονται από τους πελάτες αλλά είναι απαραίτητες για

καθορισμένη χρήση ή γνωστές για σκοπούμενη χρήση , όπου αυτές είναι γνωστές,

γ) νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το προϊόν,

δ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισμό.

7.2.2 Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν

Ο οργανισμός πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με το προϊόν. Η 

ανασκόπηση αυτή πρέπει να διεξάγεται πριν από τη δέσμευση του οργανισμού να 

προμηθεύσει ένα προϊόν στον πελάτη (π.χ. υποβολή προσφορών, αποδοχή συμβάσεων ή 

παραγγελιών , αποδοχή αλλαγών σε συμβάσεις ή σε παραγγελίες) και πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι

α) οι απαιτήσεις για το προϊόν είναι καθορισμένες,

β) απαιτήσεις της σύμβασης ή της παραγγελίας που διαφέρουν από εκείνες που 

προηγούμενα εκφράστηκαν, επιλύονται, και

γ) ο οργανισμός έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις καθορισμένες απαιτήσεις.
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7.2.3 Επικοινωνία με τους πελάτες

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει και να διαθέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικές 

διευθετήσεις για την επικοινωνία με τους πελάτες σε σχέση με 

α) πληροφορίες για το προϊόν

β) αιτήσεις για πληροφορίες, συμβάσεις ή χειρισμό παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων 

των τροποποιήσεων, και

γ) ανατροφοδότηση από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων των πελατών.

8. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

8.1 Γενικά

Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να θέτει σε εφαρμογή τις διεργασίες 

παρακολούθησης , μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που χρειάζονται για να 

α) αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος,

β) εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, και

γ) βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της

ποιότητας.

Η βασική διαφορά στο κριτήριο αυτό μεταξύ του ΕΜΕΑ και του προτύπου ISO 

9001:2000 είναι ότι σύμφωνα με το ΕΜΕΑ οι διεργασίες σχεδιάζονται με βάση την 

ικανοποίηση των πελατών άλλα και των υπόλοιπων stakeholders, ενώ στο πρότυπο 

γίνεται αναφορά μόνο στην ικανοποίηση των πελατών.

Σύμφωνα με το ΕΜΕΑ οι διεργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να διαχειρίζονται 

συστηματικά το οποίο αναφέρεται και στο πρότυπο με τη μορφή των ανασκοπήσεων 

που σχετίζονται με το προϊόν (υποκριτήριο 5α του ΕΜΕΑ).

Τόσο στο ΕΜΕΑ όσο και στο πρότυπο αναφέρεται ότι οι διεργασίες πρέπει να 

βελτιώνονται διαρκώς έτσι ώστε να ικανοποιούν τους πελάτες , απλά στο ΕΜΕΑ 

τονίζεται ότι πρέπει να δίνεται έμφαση και στην ικανοποίηση των υπόλοιπων 

stakeholders (υποκριτήριο 5β του ΕΜΕΑ).

Επίσης και στο ΕΜΕΑ και στο πρότυπο αναφέρεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και ότι τα 

προϊόντα παράγονταν, παραδίδονται και παρέχονται (υποκριτήριο 5γ και 5δ του ΕΜΕΑ).
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Επίσης στο πρότυπο τονίζεται η σημασία των σχέσεων του οργανισμού με τους 

πελάτες στο σημείο εκείνο που γίνεται αναφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες αλλά 

δεν αναφέρεται ότι οι σχέσεις πρέπει να βελτιώνονται όπως υποστηρίζει το ΕΜΕΑ 

(υποκριτήριο 5ε του ΕΜΕΑ).

Παρατηρούμε ότι καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό αυτό το κριτήριο του ΕΜΕΑ από τις 

απαιτήσεις του προτύπου. Εκεί που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι η 

ικανοποίηση και των υπόλοιπων stakeholders πέρα των πελατών. Επίσης το ΕΜΕΑ δίνει 

έμφαση στην ύπαρξη διεργασίας συνεχούς βελτίωσης. Σκοπός πλέον είναι όχι απλά η 

διατήρηση των διεργασιών στο αρχικό επίπεδο όπως ήταν όταν καθορίσθηκαν αλλά η 

επανεξέταση τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παραμέτρων που τις επηρεάζουν 

και κατ’ επέκταση και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν.
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Κριτήριο 6

Αποτελέσματα στους Πελάτες

Ορισμός

Οι Αριστοι οργανισμοί μετράνε και επιτυγχάνουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα με 

σεβασμό στους πελάτες τους.

Υποκριτή ρια

6α. Μετρήσεις αντιλήψεων.

6β. Δείκτες απόδοσης.
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Σγολιασιιός Κριτηρίου 6
Στο 6ο κριτήριο του ΕΜΕΑ εξετάζονται οι επιδόσεις της επιχείρησης όσον αφορά 

την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της. Ειδικότερα εξετάζεται τόσο η εικόνα που 

έχει ο πελάτης για την επιχείρηση από τη δική του σκοπιά όσο και οι προσπάθειες που 

κάνει η επιχείρηση για να αξιολογήσει, αν είναι δυνατόν με μετρήσιμα μεγέθη, την 

ικανοποίηση του πελάτη. Σχετική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 

9001:2000 γίνεται στην παράγραφο 8.2.1 που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

8.2.1 Ικανοποίηση των πελατών

Ως μία από τις μετρήσεις της επίδοσης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ο 

οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί τις πληροφορίες τις σχετικές με την αντίληψη των 

πελατών κατά πόσο ο οργανισμός έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις τους.

Το κριτήριο είναι το πρώτο σε σειρά αναφοράς στον τομέα αποτελεσμάτων του 

ΕΜΕΑ και ταυτόχρονα συνεισφέρει τους περισσότερους βαθμούς σύμφωνα με το 

ΕΜΕΑ, στοιχείο που αποδεικνύει τη σημαντικότητα που έχει ο πελάτης.

Το κριτήριο αυτό του ΕΜΕΑ φαίνεται να καλύπτεται από το πρότυπο και ως προς το 

πρώτο σκέλος του που αφορά τη μέτρηση της αντίληψης που έχει ο πελάτης για τον 

οργανισμό (υποκριτήριο 6α του ΕΜΕΑ) και ως προς το δεύτερο σκέλος της μέτρησης 

της ικανοποίησης του πελάτη (υποκριτήριο 6β του ΕΜΕΑ).

Η τελική αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

δύο κατηγοριών πληροφοριών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις πληροφορίες που 

συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων, συμπληρωμένων από τους πελάτες, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και συνεχώς. Το πρόβλημα που δημιουργείται με τα 

ερωτηματολόγια είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας που δημιουργείται για τη σωστή 

επεξεργασία τους. Για το λόγο θα πρέπει η επιχείρηση να δημιουργήσει ένα σύστημα 

δεικτών με το οποίο θα παρακολουθεί έμμεσα την ικανοποίηση των πελατών χωρίς 

μεγάλη επιβάρυνση για την ίδια. Το σύστημα αυτό πρέπει να μπορεί και πρέπει να 

λειτουργήσει σαν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την επιχείρηση ούτως ώστε να 

ληφθούν προληπτικά διορθωτικά μέτρα πριν τα προβλήματα αυτά επηρεάσουν τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα και τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης.
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Κριτήριο 7

Αποτελέσματα στο Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ορισμός

Ον Αρνστοι οργανισμοί μετράνε και επιτυγχάνουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα με 

σεβασμό στους ανθρώπους τους.

Υποκριτή ρια

7α. Μετρήσεις αντιλήψεων.

7β. Δείκτες απόδοσης.
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Σγολιασίίός Κριτηρίου 7

Στο 7ο κριτήριο του ΕΜΕΑ εξετάζονται οι ενέργειες της επιχείρησης στην 

κατεύθυνση ικανοποίησης του προσωπικού της. Σχετική αναφορά δεν γίνεται για το 

συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 9001:2000.

Έτσι, είναι φανερό ότι ένας οργανισμός που θέλει να περάσει στην υιοθέτηση του 

ΕΜΕΑ θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλες αλλαγές στη φιλοσοφία του 

ως προς την αντιμετώπιση του προσωπικού.

Το προσωπικό αποτελεί ουσιαστικά το σημαντικότερο “κεφάλαιο” της επιχείρησης 

επειδή αυτό είναι που θα εφαρμόσει στην πράξη την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του προσωπικού και στη συνέχεια 

με την παρακίνηση να ενταχθεί στη διαδικασία συνεχούς βελτίωση η οποία και θα 

βελτιώσει τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Σημεία αναφοράς για το υποκριτήριο 7α μπορεί να είναι οι πληροφορίες που έχει 

πάρει η επιχείρηση από το προσωπικό της και που της επιτρέπει να αξιολογήσει , να 

μετρήσει και να κατανοήσει πόσο καλά ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Τέτοιες 

πληροφορίες είναι το περιβάλλον εργασίας, η επικοινωνία, οι προοπτικές καριέρας, η 

αξιολόγηση, η αναγνώριση , η εκπαίδευση , οι συνθήκες απασχόλησης. Την 

πληροφόρηση την αποκτά κανείς συνήθως μέσα από έρευνα προσωπικού με 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή δομημένων συνεντεύξεων.

Σημεία αναφοράς για το υποκριτήριο 7β μπορεί να είναι οι πρόσθετες πληροφορίες 

που αξιοποιεί η επιχείρηση για να μετρήσει το βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού. 

Τέτοια παραδείγματα είναι οι απουσίες, οι ασθένειες και η εναλλαγή προσωπικού.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κάθε εργαζόμενος αντιλαμβάνεται με διαφορετικό 

τρόπο τις συνθήκες μέσα στο περιβάλλον στο οποίο κινείται, δηλαδή δεν μπορεί να 

αξιολογήσει σωστά την προσωπική του εργασία ή ακόμη και την αμοιβή του. Οι λόγοι 

για τους οποίους δεν μπορεί να αντιληφθεί τα παραπάνω θέματα αντικειμενικά είναι 

συνήθως:

- Έλλειψη πλήρους ενημέρωσης για τις προσδοκίες που έχει η επιχείρηση από τον 

ίδιο.

- Έλλειψη γενικότερης ενημέρωσης.

Ελλιπής επικοινωνία με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.
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Κριτήριο 8

Αποτελέσματα στην Κοινωνία

Ορισμός

Οι Άριστοι οργανισμοί μετράνε και επιτυγχάνουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα με 

σεβασμό στην κοινωνία.

Υποκριτήρια

8α. Μετρήσεις αντιλήψεων.

8β. Δείκτες απόδοσης.
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Σχολιασμός Κριτηρίου 8
Στο 8ο κριτήριο του ΕΜΕΑ εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία 

μιας επιχείρησης από την κοινωνία και ειδικότερα από την τοπική κοινότητα που την 

περιβάλλει. Σχετική αναφορά δεν γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 

9001:2000.

Συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση που θέλει να περάσει στην υιοθέτηση του ΕΜΕΑ θα 

πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλες αλλαγές στη φιλοσοφία της και στις 

λειτουργίες της ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Η επιχείρηση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της στην κατεύθυνση της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων της κοινωνίας. Πεδία στα οποία θα πρέπει να στρέψει το 

ενδιαφέρον της η ευρωπαϊκή επιχείρηση είναι:

> Κοινωνική υπευθυνότητα.

Μερικά από τα θέματα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι η 

δημιουργία θέσεων εκπαίδευσης, η διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων όπως επίσης και η δημιουργία εγκαταστάσεων περίθαλψης 

και υγείας.

> Προστασία των φυσικών πόρων.

Παράδειγμα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, οι δραστηριότητες 

ανακύκλωσης και η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων.

> Προστασία του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα της ευαισθησίας αυτής που δείχνει η επιχείρηση στα παραπάνω 

θέματα είναι η βελτίωση της εικόνας της προς τα έξω. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει την 

καλή λειτουργία της επιχείρησης στο βαθμό που βελτιώνει τις σχέσεις με το προσωπικό. 

Ταυτόχρονα έχει θετικές επιδράσεις και στις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες και 

τους προμηθευτές, όπως επίσης και στις σχέσεις με την πολιτική ηγεσία και τις διάφορες 

τοπικές αρχές.

Σημεία αναφοράς μπορούν να είναι η μείωση και η πρόληψη του θορύβου και της 

μόλυνσης , η μείωση και η αποφυγή κινδύνων υγείας και ασφάλειας, η μείωση 

απορριμμάτων και η χρήση ανακυκλούμενων υλικών και η άποψη που έχουν οι 

κοινότητες για την επιχείρηση βάσει στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέσω ερευνών ή 

άλλων μέσων.
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Κριτήριο 9

Επιχειρησιακά Αποτελέσματα

Ορισμός

Οι Άριστοι οργανισμοί μετράνε και επιτυγχάνουν αξιοσημείωτα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα

Υποκριτήρια

9α. Μετρήσεις αντιλήψεων.

9β. Δείκτες απόδοσης
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Σχολιασμός Κριτηρίου 9
Στο 9ο κριτήριο του ΕΜΕΑ εξετάζεται η κερδοφορία της επιχείρησης, μέσα από τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα, η οποία διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα της. 

Σχετική αναφορά δεν γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα στο πρότυπο ISO 9001:2000.

Έτσι, είναι φανερό ότι η επιχείρηση που θέλει να περάσει στην υιοθέτηση του ΕΜΕΑ 

θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αναπτυχθεί στο επίπεδο αυτό.

Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα δίνουν ενδείξεις και για τη λειτουργία των 

διεργασιών στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Η δημοσίευση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης, σε ετήσια βάση και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, αποτελεί ένα μέσο για τη γνωστοποίηση της 

πορείας της επιχείρησης στο κοινό. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να δώσουν μία πλήρη 

εικόνα της επιχείρησης και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται και άλλα στοιχεία 

όπως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η συνεχής παρακολούθηση των στοιχείων αυτών 

βοηθά την επιχείρηση στον έγκαιρο εντοπισμό αδύναμων σημείων, τα οποία και θα 

πρέπει να ξεπεράσει με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Τα παραπάνω στοιχεία 

μπορούν να είναι είτε χρηματοοικονομικά είτε άλλα γενικά στοιχεία ενδεικτικά για την 

πορεία της επιχείρησης.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορούν να είναι η απόδοση των επενδυμένων 

κεφαλαίων, οι χρηματικές ροές, η αύξηση της αξίας της μετοχής κ.α. Η επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί σε σχέση με τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη λειτουργία της επιχείρησης γιατί έτσι καλύπτονται σε 

μεγάλο βαθμό οι απαιτήσεις των επενδυτών και γενικότερα των ενδιαφερομένων για την 

επιχείρηση ομάδων.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να είναι η εξέλιξη του απαιτούμενου 

χρόνου για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, η εξέλιξη του ποσοστού των 

παραγόμενων ελαττωματικών, η κυκλοφορία των αποθεμάτων κ.α. Το αποτέλεσμα της 

παρακολούθησης και βελτίωσης του συνόλου των παραπάνω δεικτών έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης τόσο των πελατών όσο και των επενδυτών.
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4.5 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο είναι απαραίτητη ή 

έστω χρήσιμη η ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001:2000 σε μία επιχείρηση για τη μετάβαση στην Επιχειρηματική 

Αριστεία μέσα από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας.

Το θέμα προσεγγίστηκε αρχικά βιβλιογραφικά και στη συνέχεια έγινε πλήρης 

ανάλυση με βάση τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας, 

ένα προς ένα.

Η βασική διαφορά είναι ότι το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας 

αναφέρεται στην ποιότητα ενώ το ISO 9001:2000 στην τυποποίηση , βασίζονται 

δηλαδή σε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Ωστόσο, μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση επικράτησε η άποψη ότι το αναθεωρημένο πρότυπο μπορεί να αποτελέσει 

ένα πρώτο αλλά σταθερό σκαλοπάτι στην άνοδο προς την Επιχειρηματική Αριστεία.

Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας βρέθηκαν αρκετά υποκριτήρια και κάποια κριτήρια στα 

οποία δεν γίνεται καθόλου αναφορά στο πρότυπο ISO 9001:2000. Υπήρξε όμως και ένας 

σημαντικός αριθμός στοιχείων των κριτηρίων του μοντέλου που συναντούνται και στις 

απαιτήσεις του προτύπου.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο δρόμος για την κατάκτηση της Επιχειρηματικής 

Αριστείας δεν είναι εύκολος και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια τόσο από τη διοίκηση 

όσο και από όλους τους ανθρώπους ενός οργανισμού. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 διευκολύνει 

το δρόμο αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5.1 Επιτυχημένη Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις

Τα παραδείγματα των εταιρειών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια και οι οποίες 

χρησιμοποίησαν το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM αποδεικνύουν ότι, 

ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, μπορεί να επιτύχει 

την επιχειρηματική τελειότητα από τη στιγμή που θα εφαρμόσει τις σωστές μεθόδους. Οι 

μέθοδοι αυτές μπορεί να διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Υπάρχουν όμως 

κοινοί παράγοντες σε όλες.

Η επιχειρηματική αριστεία και η ευρωπαϊκή διάκριση που προσφέρει σε δεκάδες 

οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα από την 

επιτυχημένη υποστήριξη της (Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων) ΕΕΔΕ, 

αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας των επιχειρήσεων. Η επιτυχία αυτή 

οφείλεται στο ότι το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM και η 

εκτεταμένη εφαρμογή του μέσα από τα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM 

συνδυάζει όλα τα απαραίτητα όπλα για την απόκτηση μοναδικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και των επιχειρησιακών τομέων. 

Ενδεικτική των ανωτέρω είναι η εμπειρία τριών επιχειρησιακών τομέων και 

επιχειρήσεων από την Ελλάδα, που διακρίθηκαν φέτος για την «Αναγνώριση για την 

Επιχειρηματική Αριστεία» (Recognized for Excellence).

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ABE

Η άμεση σχέση μας με τον όμιλο της BSH, σημειώνεται από την εταιρεία, αντανακλάται 

στο γεγονός ότι υιοθετούμε τα αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια, όπως και όλες οι 

θυγατρικές της BSH. Η ποιότητα για εμάς συνίσταται τόσο στο κατασκευαστικό και 

τεχνολογικό σκέλος της παραγωγής όσο και στην αισθητική των συσκευών μας. Το 

2003, η εταιρεία συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας και, μετά την
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αξιολόγηση, βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας 

(EFQM) με το βραβείο «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία». Έτσι, γίνεται η 

πρώτη εταιρεία στον όμιλο της BSH που έχει επιτύχει παρόμοια διάκριση. «Το ταξίδι της 

εταιρείας για διαρκή βελτίωση ξεκίνησε το 1996, με την εφαρμογή προγράμματος 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας του EFQM, μετά την απόφαση της διοίκησής μας. Η εταιρεία είναι 

αφοσιωμένη στους πελάτες της (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Σε ολόκληρο το φάσμα, 

από τους προμηθευτές ως και την τεχνική εξυπηρέτηση και από τους υπαλλήλους ως 

τους εμπόρους, έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή, ανταγωνιστική και κερδοφόρα επιχείρηση. 

Αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. 

Διοργανώνονται διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμόζονται ιδέες τις οποίες 

προτείνουν οι πελάτες και οι εργαζόμενοι, ώστε η εταιρεία να ανταποκριθεί 

ικανοποιητικά στις προσδοκίες τους. Επίσης, έχει αναληφθεί η δέσμευση η εταιρεία να 

διαδραματίσει έναν υπεύθυνο ρόλο στην κοινωνία, διευκολύνοντας την εξέλιξή της 

βάσει των γνώσεων, της εμπειρίας και της ευρωστίας της».

SIEMENS ΑΕ (UNIT DI&P)

Ο όμιλος Siemens στην Ελλάδα είναι ένας από τους πρώτους του οποίου οι εταιρείες 

έχουν εντάξει την ποιότητα στη γενικότερη επιχειρησιακή φιλοσοφία τους και χαράσσει 

την πολιτική με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει. Ειδικότερα, εφαρμόζει από το 1989 ένα δυναμικό Σύστημα Διαχείρισης της 

Ποιότητας, το οποίο επιβεβαιώνεται με την πιστοποίησή του από τον ΕΛΟΤ για 

συμμόρφωση ως προς το πρότυπο ISO 9001, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες και τα 

περισσότερα τμήματά του. Άμεση υποστήριξη σε αυτά προσφέρει η ανάπτυξη και 

προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, μέσα 

από το Ευρωπαϊκό Μοντέλο EFQM για Επιχειρηματική Αριστεία. Η σταδιακή εφαρμογή 

του έχει ξεκινήσει από το τέλος του 1996.

Στο πλαίσιο αυτό κινούμενη και η Διεύθυνση Development, Innovations & Projects - 

DI&P είναι πιστοποιημένη από το 1996 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 1994 για το 

«Σχεδίασμά, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού», πιστοποίηση 

την οποία αναβάθμισε πρόσφατα (Ιούλιος 2002) σύμφωνα με το πρότυπο
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ISO 9001:2000.

Πιο φιλόδοξο στόχο αποτελούν τα βήματα της DI&P προς την Επιχειρηματική Αριστεία 

μέσα από το μοντέλο EFQM. Από τη διεργασία της «αυτό-αξιολόγησης», έγιναν σαφή 

τα δυνατά σημεία της και εντοπίσθηκαν εκείνα που μπορούν ακόμη να βελτιωθούν. Αυτό 

οδήγησε σε δράσεις οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά για την 

αποτελεσματικότητά τους. Μια πρώτη επιβράβευση των προσπαθειών αυτών ήρθε το 

2002, με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «EFQM Levels of Excellence» (EFQM / ΕΕΔΕ). 

H DI&P βραβεύτηκε με το πρώτο επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας «Committed to 

Excellence». Στη συνέχεια αυτής της πορείας, η DI&P συμμετείχε επιτυχώς και το 2003 

στο πρόγραμμα «EFQM Levels of Excellence», όπου βραβεύτηκε με το δεύτερο επίπεδο 

Επιχειρηματικής Αριστείας «Recognized for Excellence» και κατοχύρωσε επίπεδο 

βαθμολογίας άνω των 400 βαθμών. Μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα 

«EFQM Levels of Excellence», δόθηκε τη ευκαιρία στην DI&P, με την παρουσία 

καταρτισμένων εξωτερικών αξιολογητών, να έχει και την τεκμηριωμένη άποψη τρίτων 

για τη δράση της. Μέσω των βραβεύσεων πετυχαίνεται εξάλλου και η παρακίνηση 

(motivation) και ενδυνάμωση του προσωπικού της DI&P για την εφαρμογή του 

μοντέλου EFQM, προϋπόθεση απαραίτητη για την μακρά και επίπονη πορεία προς την 

Επιχειρηματική Αριστεία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Ο ΔΑΑ θεωρεί ότι ο κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών είναι 

στρατηγικής σημασίας και δίνει έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής έχουν αναγνωριστεί με τη διάκριση 

«Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία - Committed to Excellence» το Μάρτιο του 

2002, καθώς και πρόσφατα με τη διάκριση «Αναγνώριση στην Επιχειρηματική Αριστεία 

- Recognized for Excellence». Η τελευταία αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο διάκρισης 

του EFQM και αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τον ΔΑΑ, καθώς είναι το πρώτο μείζον 

αεροδρόμιο στην Ευρώπη που διακρίνεται από το EFQM. Ο στόχος και επόμενος 

σταθμός του ταξιδιού είναι η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ποιότητας (EQA).
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Συνοψίζοντας τα οφέλη από τη συμμετοχή του ΔΑΑ στο πρόγραμμα Αναγνώρισης 

Επιχειρηματικής Αριστείας:

> Η διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης συνδράμει στην αξιολόγηση της 

επίδρασης των διοικητικών ενεργειών στη βελτίωση της απόδοσης. Η συμμετοχή 

στην ομάδα έργου (αυτό - αξιολόγησης) στελεχών από όλες τις βαθμίδες 

συνετέλεσε ώστε να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση, με απώτερο σκοπό τη 

βελτίωση.

> Η δημιουργία αξίας για τον οργανισμό, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού 

και της συμμετοχής του σε ενέργειες βελτίωσης, αποτελεί μια ισχυρή βάση 

ανάπτυξης. Σημαντικός αριθμός του προσωπικού της Διεύθυνσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών εκπαιδεύτηκε πάνω στο 

μοντέλο του EFQM και την προσέγγιση αξιολόγησης RADAR. Επίσης, τρία 

στελέχη του ΔΑΑ εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν ως αξιολογητές για τα 

επίπεδα «Committed» και «Recognized» και συμμετείχαν με επιτυχία στις 

διεργασίες αξιολόγησης υποψήφιων εταιρειών.

> Η αναφορά των ανεξάρτητων αξιολογητών προσφέρει μια αμερόληπτη «τρίτη 

ματιά», η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια για βελτίωση. Η 

ομάδα έργου συνεχίζει τις συναντήσεις της και μετά το πέρας της διαδικασίας της 

επιτόπιας επίσκεψης, με σκοπό την ανάλυση των συμπερασμάτων των 

αξιολογητών, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

> Η διάκριση χρησιμοποιείται για την προώθηση του οργανισμού, ώστε να 

γνωστοποιηθεί σε πελάτες και προμηθευτές η πορεία της προς την 

Επιχειρηματική Αριστεία. Αυτό γίνεται μέσω των δελτίων τύπου, των 

ενημερωτικών φυλλαδίων που εκδίδονται και διανέμονται από τον ΔΑΑ, καθώς 

και μέσω ειδικών εκδηλώσεων. Τέλος, η επίτευξη της διάκρισης γνωστοποιήθηκε 

εσωτερικά στη διοίκηση της εταιρείας, ώστε η επιτυχία αυτή να λειτουργήσει 

σταδιακά ως μοχλός ανάπτυξης σε εταιρικό επίπεδο
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ΕΛΑΙΣ

Η Ελαίς, η οποία ήταν η μία από τις δύο πρώτες εταιρίες της Ευρώπης για το 1999, 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Αριστείου Ποιότητας, είναι ήδη Παγκόσμιο 

Πρότυπο (Role Model) σε ορισμένους δείκτες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως 

είναι το ποσοστό συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού της στη συστηματική βελτίωση 

της ποιότητας. Για την αποτελεσματική σύγκριση των επιδόσεών της και των πρακτικών 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί, η εταιρία χρησιμοποιεί δεδομένα 

και επιδόσεις, από γνωστές εταιρίες της αγοράς (που δεν είναι κατ' ανάγκη άμεσοι 

ανταγωνιστές της).

Το σύστημα ανταμοιβών προσωπικού, προβλέπει μεταξύ άλλων αμοιβές σύμφωνα με τα 

παρακάτω κριτήρια:

• Απόδοση

• Δυναμική προσωπικής Ανάπτυξης και Εξέλιξης

• Επίπεδο ευθύνης και

• Μετρήσιμα αποτελέσματα εργασίας

Το σύστημα που χρησιμοποιεί η Ελαίς για την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

της είναι αποδεδειγμένα πλέον αποτελεσματικό.

Η Συντονιστική επιτροπή Στελεχών, (SC), επικοινωνεί και κατευθύνει τις Ομάδες 

καθοδήγησης των προϊσταμένων τμημάτων, (LT's) οι οποίες συντονίζουν το έργο των 

ομάδων εστίασης των εργαζομένων (FT's). Το σύστημα αυτό:

> Διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διοίκησης και του προσωπικού, στη 

Συστηματική Βελτίωση

> Διευκολύνει τη συστηματική επικοινωνία Στόχων Βελτίωσης από τη Διοίκηση προς 

το Προσωπικό

> Διασφαλίζει τη ροή Δημιουργικών Ιδεών προς τη Διοίκηση
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5.2 Μελέτη Περίπτωσης: Η μετάβαση από το ISO 9001:2000 στο 

Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας στην εταιρεία 

COCO-MAT

Παρουσίαση της εταιρείας

Η εταιρεία COCO-MAT ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα , όπου αρχικά 

δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή στρωμάτων από φυσικά υλικά. Από τότε 

επεκτάθηκε, και το 1992, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στη Βιομηχανική περιοχή 

της Ξάνθης, όπου τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται σε εργοστάσιο συνολικής 

έκτασης 123.000 m2, με κτιριακές εγκαταστάσεις 25.000 m2. Σήμερα η COCO-MAT 

απασχολεί 218 εργαζόμενους ( μία αύξηση τον τελευταίο χρόνο περίπου 5%).

Από τα πρώτα της βήματα, η εταιρεία ανέπτυξε μία πολιτική εστιασμένη στην 

ποιότητα και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας από το 

1997.

Το όραμα των ιδρυτών της COCO-MAT ήταν να κατακτήσουν την υψηλότερη , 

παγκόσμια στην παραγωγή φυσικών προϊόντων ύπνου και να επιτύχουν μία κουλτούρα 

εργασίας βασισμένη στην αειφορία , που θα αγκαλιάζει όλους του τύπους της 

ανθρώπινης δραστηριότητας - δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξάρτητα από την 

εθνικότητα, τη θρησκεία , το χρώμα ή τη σωματική ανικανότητα.

Οι διεργασίες κλειδιά της εταιρείας είναι οι εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑ <-------- ΠΑΡΑΑΟΣΗ

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΩΑΗΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
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Στην COCO-MAT εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , τα οποί σχεδιάστηκαν και λειτουργούν στη βάση των 

απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2000 και ISO 14001 αντίστοιχα.

Η πολιτική της COCO-MAT βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και εστιάζεται σε 

τέσσερις βασικούς άξονες :

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΑΑΤΗ

3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Η αετάβαση από το ISO 9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επινειρτηιατικτίΰ 

Αριστείας στην εταιρεία COCO-MAT

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η επικοινωνία που είχα με τον κ. Νίκο Πάρη, 

στέλεχος του Τμήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας της εταιρείας COCO-MAT με 

σκοπό να παραθέσει τις εμπειρίες του και τις απόψεις του για τη μετάβαση από το ISO 

9001:2000 στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας

> Ποιοι λόγοι και σε ποιο βαθμό οδήγησαν την εταιρεία σας στην εφαρμογή τοο 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000;

“Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ήταν κυρίως το να αποκτήσει η επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης, η 

γενικότερη πολιτική ποιότητας και η βελτίωση της ποιότητας των τελικών 

υπηρεσιών, ενώ σε μικρό βαθμό έπαιξαν ρόλο και η πρόβλεψη μελλοντικής 

απαίτησης των πελατών και η συμμόρφωση σε οδηγίες στρατηγικών 

συνεργατών.”

> Ποιοι λόγοι και σε ποιο βαθμό οδήγησαν την εταιρεία σας στην εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας;

“Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας ήταν το να αποκτήσει η επιχείρηση ανταγωνιστικό
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πλεονέκτημα, η καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης, η γενικότερη πολιτική 

ποιότητας και η βελτίωση της ποιότητας των τελικών υπηρεσιών

> Πιστεύετε ότι η ύπαρξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 

9001:2000 έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

“To ISO 9001:2000 όχι μόνο δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας αλλά αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα λόγω της λανθασμένης αντίληψης που δημιουργεί στον τρόπο 

αντίληψης του τι είναι η ποιότητα εσωτερικών και εξωτερικών πελατών.”

> Η ύπαρξη ποιών συγκεκριμένων διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 βοήθησε στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας;

“Εκτός από το κλίμα που δημιουργείται στην εταιρεία κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του ISO 9001:2000, το οποίο προωθεί αλλαγές στην ποιότητα και 

ευνοεί θεωρητικά και όχι πρακτικά την μετακίνηση προς το Ευρωπαϊκό Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας, καμία διαδικασία του ISO 9001:2000 δεν βοηθά 

ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Μοντέλο.”

> Ποιες είναι κατά την άποψη σας οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας;

“Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας αναφέρεται στην ποιότητα 

ενώ το ISO 9001:2000 στην τυποποίηση. Επομένως, ξεκινώντας από διαφορετική 

αρχή έχουν μόνο διαφορές εκτός από το ότι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα 

της ποιότητας.”
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> Ποιες από τις παρακάτω αρχές σε ποιο βαθμό ίσχυαν στην εταιρεία σας πριν 

περάσετε στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας, διαθέτοντας όμως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 

9001:2000;

“Πριν την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 

ίσχυαν σε μικρό βαθμό η εστίαση στον πελάτη ,η ηγεσία με συνέπεια στο σκοπό, 

η ανάπτυξη και η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού , η συνεχής μάθηση και 

η καινοτομία, η ανάπτυξη συνεργασιών και η κοινωνική ευθύνη και σε μέτριο 

βαθμό ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα και η διοίκηση βάσει διαδικασιών 

και στοιχείων.”

> Ποιες από τις παρακάτω αρχές σε ποιο βαθμό ισχύουν στην εταιρεία σας μετά 

την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας;

“Μετά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 

ισχύουν σε μεγάλο βαθμό όλες οι αρχές που αναφέρθηκαν στην απάντηση της 

προηγούμενης ερώτησης εκτός από την ανάπτυξη συνεργασιών που ισχύει σε 

μέτριο βαθμό.”

> Ποια προβλήματα και σε ποιο βαθμό αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή το» 

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας;

“ Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε μικρό βαθμό ήταν η απώλεια 

πολύτιμου χρόνου εργασίας λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού, η έλλειψη 

δέσμευσης από τη διοίκηση και η έλλειψη στελεχών με γνώσεις πάνω στο 

αντικείμενο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε μέτριο βαθμό ήταν η 

αντίδραση των εργαζομένων, η έλλειψη προηγούμενης οργάνωσης, το υψηλό 

κόστος εφαρμογής και η έλλειψη χρόνου προσαρμογής. Δεν αντιμετωπίσαμε 

κανένα πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό.”
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> Αναπτύξτε την άποψη σας για αυτό που θεωρήσατε πιο σημαντικό με βάση την 

πρακτική εμπειρίας σας στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας στην επιχείρηση σας.

“Το σημαντικότερο στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας είναι το πάθος για ποιότητα το οποίο σε 

συνδυασμό με τη γνώση και τη διάθεση για δημιουργία διασφαλίζει την 

επιτυχία. Φυσικά, υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαντικά στοιχεία όπως στήριξη 

από την ηγεσία, ικανοποιητικό δυναμικό, διάθεση για αλλαγή και αφοσίωση 

στην προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου και όχι στην απονομή του 

βραβείου.”

Σγολιασιιός

Μετά από την επικοινωνία με στέλεχος του Τμήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

της εταιρείας COCO-MAT, είναι αξιοσημείωτη η άποψη που εκφράζεται ότι η ύπαρξη 

του ISO 9001:2000 δεν βοήθησε σε κανένα επίπεδο στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας. Η ύπαρξη του μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και 

προβλήματα διότι δημιουργεί λανθασμένη αντίληψη για το τι είναι ποιότητα εσωτερικών 

και εξωτερικών πελατών. Επίσης, καμία από τις διαδικασίες του ISO δεν βοηθά στην 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρείας COCO-MAT το πρότυπο ISO 9001:2000 

και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας έχουν μόνο διαφορές καθώς το 

πρώτο αναφέρεται στην τυποποίηση και το δεύτερο στην ποιότητα.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί, όπως φαίνεται από την επικοινωνία με τον υπεύθυνο της 

εταιρείας COCO-MAT, περίπου οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση του ISO 

9001:2000 οδήγησαν και στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας. Διαφοροποίηση παρουσιάζεται στο ότι για την υιοθέτηση του ISO 9001:2000 

έπαιξαν ρόλο και οι μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών και η συμμόρφωση σε οδηγίες 

στρατηγικών συνεργατών.

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν αντιμετωπίστηκε κανένα πρόβλημα σε μεγάλο 

βαθμό από την εταιρεία κατά την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας.
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