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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

στον τεχνικό κλάδο σε θεωρητική βάση, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά 

και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της μελέτης περίπτωσης σε συγκεκριμένη τεχνική 

εταιρεία. Αρχικά εξετάζονται οι έννοιες του έργου και της διαχείρισης έργων και 

τονίζεται πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη της διαχείρισης έργων σε τεχνικές εταιρείες 

για να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι τους. Στη συνέχεια εξετάζεται η έννοια της 

διαχείρισης ποιότητας έργων και αναλύονται τα οκτώ στοιχεία που είναι αναγκαία να 

υπάρχουν στις τεχνικές εταιρείες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 

επίπεδα ποιότητας που θα διέπουν τα έργα και θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

ικανοποίηση των πελατών τους. Γίνεται επίσης αναφορά στη συμβολή των προτύπων 

ISO στην διαχείριση έργων. 

 

Εν συνεχεία ερευνάται με την μέθοδο της μελέτης περίπτωσης μια τεχνική εταιρεία και 

εξετάζεται ο βαθμός που τα στοιχεία διαχείρισης ποιότητας έργων εφαρμόζονται, τα 

κενά που υπάρχουν και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν για να διορθωθούν τα 

προβλήματα που προκύπτουν λόγω μη σωστής διαχείρισης της ποιότητας. 

 

Η κύρια διαπίστωση της παρούσας διπλωματικής είναι ότι η διαχείριση ποιότητας 

έργων είναι πολύ σημαντική στον τεχνικό κλάδο, βοηθά και αναβαθμίζει κάθε τεχνική 

εταιρεία που την εφαρμόζει με σωστό και αποδοτικό τρόπο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ολοένα και περισσότερο γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η υψηλή ποιότητα του προϊόντος 

και των υπηρεσιών και η σύνδεσή τους με την ικανοποίηση του πελάτη, είναι το κλειδί 

για την επιβίωση οποιασδήποτε επιχείρησης. Η φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού 

απαιτεί, γενικά από κάθε εταιρεία, τέσσερις κατηγορίες χαρακτηριστικών που αφορούν 

στις ικανότητες: 

 

1.της κατανόησης του τί επιθυμεί ο πελάτης και της παροχής αυτού, αμέσως μόλις 

ζητηθεί με το χαμηλότερο κόστος. 

2.της συνεπούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και πιστότητας. 

3.της συμπόρευσης με τον ρυθμό των αλλαγών όταν αυτές συμβαίνουν σε τεχνολογικό 

καθώς και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και 

4.του να βρίσκεται κανείς ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες του πελάτη, δηλαδή να 

προβλέπει τί θα επιθυμήσει ο πελάτης σε ένα ή σε δέκα χρόνια από σήμερα. 

 

Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής, να τονίσει την σημασία της 

διαχείρισης ποιότητας έργων σε τεχνικές εταιρείες για την ικανοποίηση των πελατών 

τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αναλύονται οι 

έννοιες του έργου, της διαχείρισης έργων, αναφέρεται η σημασία της διαχείρισης 

ποιότητας έργων και εξετάζονται τα οκτώ στοιχεία που πρέπει να εφαρμόζει η κάθε 

τεχνική εταιρεία για να αποκτά τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας. Στο τέλος του 

δεύτερου κεφαλαίου αναφέρεται η συμβολή των προτύπων ISO στην διαχείριση έργων. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο μέσω της μεθοδολογίας της μελέτης περίπτωσης σε μια 

συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία, εξετάζεται ο βαθμός που τα στοιχεία διαχείρισης 

ποιότητας έργων εφαρμόζονται, τα κενά που υπάρχουν και οι λύσεις που πρέπει να 

δοθούν για να διορθωθούν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω μη σωστής 

διαχείρισης της ποιότητας. Τέλος, στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Το έργο είναι μια οργανωμένη προσπάθεια με στόχο την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης 

εργασίας μη συνηθισμένης ή χαμηλού όγκου. Μολονότι τα έργα δεν είναι 

επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται να απαιτούν πολύ χρόνο και να είναι επαρκώς μεγάλα ή 

πολύπλοκα ώστε να θεωρούνται ξεχωριστές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να 

υποβάλλονται σε διαχείριση ως τέτοιες (Avraham et al., 2005). 

Για να γίνει μια διάκριση μεταξύ του έργου και της διαχείρισης των έργων, είναι 

απαραίτητο να οριστούν με σαφήνεια οι έννοιες. Το έργο μπορεί να θεωρηθεί ως η 

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από 

δραστηριότητες και υποστόχους που απαιτούν πόρους. Πρέπει επίσης να 

ολοκληρώνεται μέσα στα πλαίσια καθορισμένων προδιαγραφών, έχοντας συγκεκριμένη  

έναρξη και λήξη.  

Αντίθετα, η διαχείριση των έργων μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία για την επίτευξη 

των στόχων των έργων. Η διαχείριση γίνεται χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 

οργανωτικές δομές, τους πόρους, τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, χωρίς να 

διαταράσσεται η ομαλή καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.  

Αρχικά αυτές οι δύο έννοιες φαίνεται να επικαλύπτονται. Και τα δύο είναι 

προσανατολισμένα στην επίτευξη του έργου. Το έργο ενδιαφέρεται για τον καθορισμό 

και την επιλογή των στόχων που θα ωφελήσουν τελικά και ολόκληρη την επιχείρηση. 

Αυτό το όφελος μπορεί να είναι οικονομικό, εμπορικό ή τεχνικό, αλλά αυτό θα τείνει 

να είναι μακροπρόθεσμης φύσης, προσανατολισμένο στον συνολικό κύκλο ζωής του 

έργου. Στην περίπτωση ενός κατασκευαστικού έργου τα οφέλη θα μπορούσαν να 

αναφέρονται και σε 50-100 έτη μετά. Αντίθετα, η διαχείριση των έργων είναι 

προσανατολισμένη προς τον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Η έγκαιρη παράδοση, ο 

σωστός προϋπολογισμός και τα κατάλληλα πρότυπα περιλαμβάνονται στην διαχείριση 

των έργων. Αυτό είναι το πλαίσιο της βραχυπρόθεσμης ζωής των έργων. Μόλις 

επιτευχθεί η παράδοση του έργου, έχει ολοκληρωθεί και η διαχείριση του. Η εστίαση, 

επομένως, της διαχείρισης των έργων είναι ευδιάκριτη από αυτή του έργου χωριστά 

επειδή είναι βραχυπρόθεσμη, μέχρι την παράδοση του έργου. Αντίθετα το έργο είναι 

μακροπρόθεσμο, βασισμένο σε ολόκληρη την ζωή του και όχι μόνο στη φάση της 

ανάπτυξης (Munns and Bjeirmi, 1996).  
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Η διαχείριση των έργων έχει προκύψει ως ανάγκη των επιχειρήσεων για να επιτύχουν 

τους επιχειρησιακούς στόχους τους. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις χειρίζονται μεγάλο 

αριθμό έργων, αυξήθηκε και η ζήτηση για τα άτομα που θα τα διαχειρίζονται με το 

σωστό τρόπο και έτσι αυξήθηκε και το ενδιαφέρον για τον τομέα διαχείρισης των 

έργων. Η ικανότητα της διαχείρισης των έργων είναι σημαντική καθώς έχει αντίκτυπο 

στην απόδοση της επιχείρησης (Crawford, 2007). 

Η διαχείριση των έργων γίνεται γρήγορα μια κρίσιμη μέθοδος που την χρησιμοποιούν 

ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανωθούν έτσι 

ώστε οι σύνθετες, μη προγραμματισμένες προσπάθειες τους που υπόκεινται στον 

περιορισμό του χρόνου, του προϋπολογισμού, των πόρων, και των προδιαγραφών να 

μπορούν να ολοκληρωθούν με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών (Gray and Larson, 2003). Οι λόγοι πίσω από την αύξηση των έργων είναι 

πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού και των 

γρηγορότερων κύκλων παραγωγής των προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη για 

βελτίωση της διαχείρισης των έργων στις επιχειρήσεις και έτσι, την εμφάνιση της 

διαχείρισης των έργων ως τεχνικό κομμάτι που απαιτεί γνώση και εκπαίδευση, για να 

επιτευχθεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το έργο (Hacker and Doolen, 2007). 

Ο ρόλος της διαχείρισης των έργων είναι να πετυχαίνει τον στόχο και να παράγει 

αποτέλεσμα μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο κόστος. Η παραδοσιακή 

διαχείριση των έργων εστιάζει στα αποτελέσματα, στο σχεδιασμό, στους στόχους και 

στην κινητοποίηση των πόρων. Κυρίως, η παραδοσιακή διαχείριση των έργων εξετάζει 

τα «σκληρά» στοιχεία μιας επιχείρησης, και λιγότερο τα «μαλακά» που είναι και τα 

λιγότερο απτά στοιχεία σε μια επιχείρηση, εκτός όμως από τον καθορισμό του ρόλου 

του διευθυντή έργων και τον καθορισμό της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τη 

διεκπεραίωση του έργου (Grundy,1998). 

Η διαχείριση των έργων αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης και τον έλεγχο των πόρων με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου και 

προκαθορισμένου στόχου. Όσον αφορά τον σχεδιασμό περιλαμβάνει τον καθορισμό 

των απαιτήσεων εργασίας, τον ποσοτικό προσδιορισμό της αναγκαίας εργασίας και τον 

καθορισμό των απαραίτητων πόρων. Όσο αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

περιλαμβάνει την καταγραφή της εξέλιξης της εκτέλεσης του έργου, την σύγκριση της 

προβλεπόμενης και της πραγματικής εξέλιξης, την ανάλυση των επιπτώσεων και τον 

καθορισμό των αναγκαίων προσαρμογών στον σχεδιασμό. 
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Η επιτυχής διαχείριση των έργων προϋποθέτει την επίτευξη των στόχων του έργου στα 

προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, στα πλαίσια του προκαθορισμένου κόστους, στο 

επιθυμητό επίπεδο απόδοσης / τεχνολογίας και με την αποδοτική και αποτελεσματική 

χρήση των πόρων που ανατέθηκαν στην εκτέλεση του έργου. 

 

Τα οφέλη από τη σωστή διαχείριση έργων είναι: 

 Προσδιορισμός των υπευθυνοτήτων ανά επιμέρους δραστηριότητα. 

 Προσδιορισμός των χρονικών περιθωρίων για την εκτέλεση κάθε 

δραστηριότητας. 

 Ποσοτικοποίηση των πραγματοποιηθέντων δραστηριοτήτων σε σχέση με τα 

προγραμματισθέντα. 

 Έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων, ώστε να είναι δυνατόν να 

ξεκινήσουν διορθωτικές ενέργειες. 

 Βελτίωση της δυνατότητας εκτιμήσεων για τον μελλοντικό σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων του ίδιου ή άλλων έργων. 

 Έγκαιρη γνώση των επιτεύξιμων στόχων, καθώς και της πιθανότητας να 

ξεπερασθούν οι περιορισμοί (κόστους, διαθέσιμου δυναμικού κλπ). 

 

Η επιτυχία της διαχείρισης των έργων έχει συνδεθεί συχνά με την τελική έκβαση του 

έργου. Με τον καιρό έχει αποδειχθεί ότι η διαχείριση των έργων δεν καταλήγει πάντα 

σε επιτυχία. Οι στόχοι της διαχείρισης των έργων αλλά και του έργου μεμονωμένα είναι 

διαφορετικοί και ο έλεγχος του χρόνου, του κόστους και της προόδου, τα οποία είναι 

και οι στόχοι της διαχείρισης των έργων, δεν πρέπει να συγχέονται με την εκτίμηση αν 

το έργο είναι τελικά πετυχημένο ή όχι. Επίσης, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι δυνατό 

ένα έργο να θεωρηθεί επιτυχημένο και σε περιπτώσεις που η διαχείριση του δεν ήταν 

επιτυχής αλλά και το αντίστροφο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα έργων που ήταν 

επιτυχή παρότι δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ή ήταν πέρα από τον προϋπολογισμό. 

Επομένως μπορεί να υποστηριχτεί ότι η σχέση μεταξύ των δύο είναι λιγότερο 

εξαρτώμενη από ότι αρχικά θεωρήθηκε (Munns and Bjeirmi, 1996). 

Ο χρόνος που αφιερώνει ένας ιδιώτης ή μια οργανωσιακή μονάδα σε ένα έργο μπορεί 

να διαφέρει σημαντικά. Κάποιος που απασχολείται στον επιχειρησιακό τομέα μπορεί να 

εργάζεται μόνο με μέλη του προσωπικού που απασχολούνται στον ίδιο τομέα σε ένα 

έργο ή με μια ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς από διαφόρους λειτουργικούς τομείς 
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για τη μελέτη και την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή για την εκτέλεση 

μιας δευτερεύουσας εργασίας. 

Η διαχείριση ενός έργου διαφέρει από πολλές απόψεις από τη διαχείριση μιας τυπικής 

οργάνωσης. Στόχος της ομάδας ενός έργου είναι να φέρει σε πέρας την αποστολή που 

της ανατέθηκε και να διαλυθεί. Λίγες είναι οι εταιρείες που υπάρχουν επιχειρηματικά 

μόνο για να εκτελέσουν μια εργασία και στην συνέχεια να εξαφανιστούν. Επειδή το 

έργο έχει εξαρχής πεπερασμένη διάρκεια, οι υπάλληλοι σπάνια προσλαμβάνονται με 

σκοπό να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους μέσω αυτού. Αντιθέτως, συστήνεται μια 

ομάδα για έναν ειδικό σκοπό από άτομα που κανονικά εκτελούν καθήκοντα σε άλλα 

τμήματα της οργάνωσης. Τα άτομα αυτά μπορεί να κληθούν να εργασθούν στο έργο με 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης μέχρι την ολοκλήρωση τους ή μπορεί να κληθούν να 

εργαστούν στο έργο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, διατηρώντας τα συνήθη 

καθήκοντα τους τον υπόλοιπο χρόνο. Το έργο μπορεί να αφορά μια εργασία που θα 

εκτελεστεί βραχυπρόθεσμα σε μερικές ημέρες ή μπορεί να διαρκέσει για χρόνια. Μετά 

την ολοκλήρωση του, η ομάδα κανονικά διαλύεται και τα μέλη της επιστρέφουν στα 

αρχικά καθήκοντα τους.  

Η διαχείριση παραγωγής και εργασιών περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες 

συστημάτων: (1) εκείνα που έχουν σχεδιασθεί για μαζική παραγωγή, (2) εκείνα που 

έχουν σχεδιασθεί για την παραγωγή παρτίδων και (3) εκείνα που έχουν σχεδιασθεί για 

την ανάληψη μη επαναλαμβανόμενων έργων που συνηθίζονται στον κατασκευαστικό 

τομέα. Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές απαντάται τόσο στον τομέα της μεταποίησης 

όσο και στον τομέα των υπηρεσιών (Avraham et al., 2005). 

 

2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

O τεχνικός κλάδος συχνά επικρίνεται ότι δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό αποδίδεται στην περίπλοκη και μοναδική προέλευση των 

έργων. Αυτά τα έργα είναι δυναμικά και επαναλαμβάνονται με συνεχείς αλλαγές κατά 

την διάρκεια της ανάπτυξης και της εκτέλεσης τους. Σε αυτές τις συνθήκες ο έλεγχος 

της διαχείρισης των έργων είναι πολύ σημαντικός. Για να ελεγχθεί σωστά ένα έργο θα 

πρέπει να ορισθούν σωστά οι στόχοι του (Hapohava and Al-Jibouri,2010). 

Οι διαχειριστές των κατασκευαστικών έργων είναι αρμόδιοι για τη γενική επιτυχία της 

παράδοσης του έργου στον ιδιοκτήτη λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο 
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κόστος, στον προγραμματισμό και στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Από την 

αρχή της δεκαετίας του '90 το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο των κατασκευών 

αντιμετωπίζει ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Η εμφάνιση των μελετοκατασκευών ως μία 

εναλλακτική στις μέχρι τώρα πιο παραδοσιακές επιλογές των ανοικτών ανταγωνιστικών 

υποβολών προσφορών σε δημόσια έργα, και η διαδεδομένη υιοθέτησή τους είναι 

αρμοδιότητα των διαχειριστών των έργων. Μέσα σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον στον κλάδο των κατασκευών, οι διαχειριστές έργων δεν είναι μόνο 

υπεύθυνοι για το τεχνικό μέρος των έργων, αλλά και για τον προγραμματισμό και την 

κοστολόγηση τους (Edum-Fotwe and McCaffer, 2000). 

Το έργο για τον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να οριστεί ως η προσπάθεια που γίνεται 

για να παραχθούν τα αποτελέσματα που περιμένουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα έργο 

αποτελείται από τρεις συνιστώσες: σκοπό, προϋπολογισμό, και προγραμματισμό. Όταν 

ένα έργο ανατεθεί στο διευθυντή του έργου, θα πρέπει να έχουν ήδη καθορισθεί αυτές 

οι τρεις συνιστώσες. Με την λέξη σκοπό εννοούμε την εργασία που πρέπει να 

εκτελεσθεί όπως η ποσότητα και η ποιότητα της εργασίας. Με τον όρο προϋπολογισμό 

αναφέρονται οι δαπάνες, που μετριούνται σε εργατοώρες. Ο προγραμματισμός 

αναφέρεται στην χρονολογική σειρά των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν. 

Η πηγή πολλών προβλημάτων που συμβαίνουν σε ένα έργο είναι η αποτυχία να 

καθοριστεί με τον σωστό τρόπο ο σκοπός. Πάρα πολύ συχνά η εστίαση γίνεται μόνο 

στον προϋπολογισμό και στον προγραμματισμό. Όχι μόνο θα πρέπει ο σκοπός, ο 

προϋπολογισμός, και ο προγραμματισμός να καθοριστούν σωστά, αλλά και το καθένα 

θα πρέπει να συνδεθεί με το άλλο δεδομένου ότι η μία συνιστώσα επηρεάζει την άλλη 

χωριστά αλλά και συλλογικά. 

Δεδομένου ότι ο σκοπός του έργου καθορίζει την εργασία που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί, πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος σε κάθε έργο, πριν από την 

ανάπτυξη του προϋπολογισμού ή του προγραμματισμού. Οι έμπειροι διευθυντές έργων 

συμφωνούν ότι ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός προέρχεται από το σκοπό 

του έργου. Πάρα πολύ συχνά, η ανώτερη διοίκηση καθορίζει τον προϋπολογισμό ή 

προγραμματισμό και στη συνέχεια ζητά από την ομάδα να καθορίσει τον σκοπό του 

έργου ο οποίος να είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν είναι ορθή 

πρακτική διαχείρισης έργων. Είναι καθήκον του διευθυντή έργων να εξασφαλίσει ότι ο 

σκοπός του έργου, ο προϋπολογισμός, και ο προγραμματισμός θα συνδέονται μεταξύ 

τους. 
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Η δημιουργία του προϋπολογισμού είναι σημαντική επειδή καθορίζει το χρηματικό 

ποσό που θα δαπανηθεί και το ποσό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 

και η κατασκευή του έργου. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ενδιαφέρεται για το κόστος 

επειδή επηρεάζει την αποδοτικότητα και δημιουργεί ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ 

των ενδιαφερομένων. 

Ο προγραμματισμός είναι σημαντικός επειδή συγκεντρώνει τον σκοπό του έργου, το 

ανθρώπινο δυναμικό, το κόστος, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα, και τις μεθόδους 

που καθορίζουν ποια είναι η σωστή αλληλουχία των δραστηριοτήτων στο έργο. Το 

χρονοδιάγραμμα είναι το τελικό στάδιο της διαχείρισης ενός έργου και θέτει τη βάση 

για να μετρηθούν όλες οι δραστηριότητες. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των έργων 

δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πραγματοποίηση ενός σωστού και ακριβούς 

προγραμματισμού και χρονοδιαγράμματος (Oberlender, 2000) 

Αυτές οι τρεις συνιστώσες θα πρέπει να μεταφραστούν στην περιγραφή ενός κτηρίου, 

ενός εργοστασίου, μιας γέφυρας ή κάποιου άλλου φυσικού αντικειμένου, και 

συγχρόνως σε οργανωτικές ρυθμίσεις με σκοπό να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

ολοκλήρωση του έργου. Αυτό το πλαίσιο σχεδίου και διαχείρισης πρέπει να αναπτυχθεί 

περαιτέρω σε καθορισμένες και συντονισμένες δραστηριότητες που η καθεμία από 

αυτές θα ανατεθεί στην ευθύνη ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Ο διευθυντής έργων 

χρησιμοποιώντας προγράμματα, προϋπολογισμούς, ποιοτικούς ελέγχους, συναντήσεις 

ενημέρωσης της προόδου του έργου, συμβατικές ρυθμίσεις, ικανότητες ηγεσίας και 

πολλά περισσότερα είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει ότι ο καθένας που ασχολείται 

με το έργο πραγματοποιεί με επιτυχία την κάθε δραστηριότητα που είναι υπεύθυνος. 

Αυτές οι σχέσεις μπορούν να εκφραστούν υπό μορφή διαγράμματος όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1 : Βασικές σχέσεις στην διαχείριση έργων (Bennett, 2006) 

Το σχήμα αποτυπώνει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές φάσεις στη διαχείριση έργων. 

Στη πρώτη φάση περιλαμβάνεται η στρατηγική και επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία 

μεταξύ των στόχων, την περιγραφή του έργου και τις οργανωτικές ρυθμίσεις. Είναι μια 

φάση που διαφέρει από έργο σε έργο. Μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα απόγευμα ή να 

πάρει πολλά έτη. Μπορεί να περιλάβει ένα πρόσωπο ή εκατοντάδες. Δεν υπάρχουν 

καθορισμένοι κανόνες που να προσδιορίζουν την καλύτερη μέθοδο εφαρμογής. 

Υπάρχουν, εντούτοις, μερικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν για να είναι επιτυχής 

η στρατηγική. Η δεύτερη φάση αφορά την εκτέλεση των σαφώς καθορισμένων 

δραστηριοτήτων. Είναι χρήσιμο να εξεταστεί η φύση των δραστηριοτήτων πριν 

ενσωματωθούν στα έργα (Bennett, 2006) 

 

2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Η διαχείριση της ποιότητας του έργου περιλαμβάνει τις εξής τρεις διεργασίες : 

 

 Σχεδιασμός ποιότητας: προσδιορισμός των προτύπων ποιότητας που είναι 

συναφή με το έργο και καθορισμός των τρόπων ικανοποίησης τους 

Συγκεκριμένες 

Δραστηριότητες 
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 Διασφάλιση ποιότητας: όλες οι προγραμματισμένες και συστηματικές 

δραστηριότητες που εφαρμόζονται προκειμένου να δημιουργηθεί πίστη στην 

ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας από το έργο 

 Έλεγχος ποιότητας: παρακολούθηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων του έργου 

ώστε να καθορισθεί κατά πόσον συμμορφώνονται με τα συναφή πρότυπα και 

προσδιορισμός τρόπων εξάλειψης των αιτίων ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός των διεργασιών αυτών είναι να διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί 

τις ανάγκες για τις οποίες αναλήφθηκε (Avraham et al., 2005). 

 

Οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι δεξιότητες, και η ομαδική εργασία της ποιοτικής 

διαχείρισης των έργων εξασφαλίζουν ότι τα έργα διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο, με 

λιγότερα λάθη, αλλαγές, ή άλλες πηγές σύγκρουσης. Πολλοί, εάν όχι η πλειοψηφία, των 

προβλημάτων κατασκευής (και των προκυπτουσών διαφωνιών) εμφανίζονται λόγω των 

φτωχών πρακτικών διαχείρισης έργων (Pinnell,1999). Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο 

σημαντικό να ελέγχεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και να μετριούνται και να 

ελέγχονται και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την μελέτη και κατασκευή ενός 

έργου (Hapohava and Al-Jibouri,2010). 

Οι Jiang et al. (2007) επεσήμαναν ότι η αποτυχία ενός έργου ορίζεται κυρίως από τους 

προϋπολογισμούς του κόστους και του χρόνου. Οι Nguyen et al. (2008), πρότειναν ότι 

μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου 

συνήθως διεξάγεται σε ένα περιβάλλον με πολλά κριτήρια, που ως επί το πλείστον 

εξαρτάται από την υποκειμενική κρίση των φορέων λήψης αποφάσεων και είναι 

επηρεασμένο από την αβεβαιότητα και την ασάφεια του κάθε επιμέρους 

κατασκευαστικού έργου. Έτσι, η επιλογή της πιο κατάλληλης ομάδας μηχανικών και η 

υποστήριξη των λειτουργιών και των επιχειρήσεων να ασχοληθούν με όλα τα είδη της 

αβεβαιότητας γίνονται τα πρωταρχικά καθήκοντα της ανώτατης διοίκησης για να 

εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης (Kuo and Kuo, 2010). 

 

Τα πιο πολλά έργα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τον χρόνο και το κόστος. Για άλλα 

έργα, η ποιότητα είναι το πιο σημαντικό κριτήριο. Ο χρόνος και το κόστος γίνονται 

δευτερεύοντα κριτήρια ενώ το τελικό παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι τα σημεία 

που πρέπει να γίνει η εστίαση (Atkinson,1999). 
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Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τον έλεγχο της απόδοσης των έργων, σε πολλά 

έργα υπάρχουν καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και υπερβάσεις κόστους, καθώς 

επίσης και δυσαρεστημένοι πελάτες. Αυτά τα προβλήματα έχουν εξεταστεί από 

πολλούς ερευνητές στο παρελθόν, που οι πιο πολλοί εξέτασαν τους λόγους για αυτές τις 

αστοχίες (Hapohava and Al-Jibouri,2010). 

 

Οι κύριοι των έργων μερικές φορές δεν προγραμματίζουν την σωστή στιγμή και 

καταλήγουν να υπάρχουν έργα με κακώς καθορισμένο σκοπό, με συντομότερα 

χρονοδιαγράμματα και ανεπαρκείς προϋπολογισμούς. Τα ίδια προβλήματα τα 

συναντούν οι μηχανικοί και οι ανάδοχοι των έργων (Pinnell,1999). 

 

Ο περιορισμένος χρόνος είναι ενδεχομένως το χαρακτηριστικό γνώρισμα που 

διαφοροποιείται η διαχείριση έργων από τους άλλους τύπους διαχείρισης. Μπορεί να 

συμβούν δύο τύποι λαθών στην διαχείριση έργων, το λάθος Τύπου Ι όταν γίνεται κάτι 

λανθασμένο, ενώ το λάθος τύπου ΙΙ είναι όταν κάτι δεν έχει γίνει όσο καλά θα 

μπορούσε καθώς κάτι έχει παραληφθεί. Το σημαντικό σημείο είναι ότι στη διαχείριση 

των έργων συμβαίνει το λάθος τύπου ΙΙ, και αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές δεν 

καταλήγουν σε επιτυχία (Atkinson,1999). 

 

Η ποιότητα επιτυγχάνεται από ανθρώπους που θέλουν να είναι υπερήφανοι για το έργο 

τους και έχουν τις αναγκαίες ικανότητες και την εμπειρία για να κάνουν την εργασία. Η 

πραγματική ποιότητα του έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο της 

κατασκευής, που είναι η κύρια ευθύνη του αναδόχου. Ό,τι αναφέρεται ως «ποιοτικός 

έλεγχος» που είναι ένα μέρος ενός προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας, είναι μια 

λειτουργία που για χρόνια είναι αναγνωρισμένη ως η επιθεώρηση δοκιμή υλικών και η 

εργασία για να επιβεβαιωθεί ότι το έργο πληροί τις απαιτήσεις των σχεδίων και των 

προδιαγραφών. 

 

Η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των συμμετεχόντων σε ένα έργο. Πολύ συχνά, η στάση 

είναι «τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε τον ποιοτικό έλεγχο;» ή «τι μπορούμε 

να κάνουμε, για να ξεπεράσουμε την επιθεώρηση;» Αντ ' αυτού, η στάση θα πρέπει να 

είναι, «τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσει το έργο και να είμαστε υπερήφανοι 

που πληροί τις προδιαγραφές και ικανοποιεί τον ιδιοκτήτη» Χωρίς τη σωστή στάση, 

ακόμη και το καλύτερο όσον αναφορά την ποιότητα πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι 

επιτυχές (Oberlender, 2000). 
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Ο σχεδιασμός έργου ορίζεται ως η δημιουργία επίσημων σχεδίων για την επίτευξη των 

στόχων του έργου. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στο 

διαχειριστή του έργου, που πρέπει να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται σωστά με την 

πλήρη ικανοποίηση όλων των σχετικών φορέων. 

 

Οι Meredith και Mantel (1995) βρήκαν έξι στάδια προγραμματισμού: προκαταρκτικός 

συντονισμός, λεπτομερής περιγραφή των καθηκόντων, προϋπολογισμός έργου, 

χρονοδιάγραμμα του έργου, ακριβής περιγραφή της κατάστασης και σχεδιασμός της 

περάτωσης του έργου. Οι Russell και Taylor (2003) προσδιόρισαν άλλες επτά 

διαδικασίες του σχεδιασμού: τον καθορισμό των στόχων του έργου, τον προσδιορισμό 

των δραστηριοτήτων, την προτεραιότητα σχέσεων, τις εκτιμήσεις χρόνου, τον 

καθορισμό χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, την σύγκριση του προγράμματος στόχων 

του έργου και τον καθορισμό των πόρων (Zwikal and Globerson, 2004). 

 

Η διαχείριση της ποιότητας είναι ένα συστατικό-κλειδί για ένα έργο και είναι στην 

υπευθυνότητα όλων αυτών που εμπλέκονται στο έργο για να υποστηρίξουν την 

ποιότητα του έργου και των παραδοτέων του. Ένα έργο, θα είναι επιτυχημένο, όταν : 

 

• Διαχειρίζεται αποδοτικά 

• Έχει μία κατάλληλη διοικητική δομή 

• Οι χορηγοί και η ομάδα του έργου συνεργάζονται στενά έτσι ώστε να 

παρακολουθούν αν τα παραδοτέα παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

στην ώρα τους και είναι σύμφωνα με το αρχικό προϋπολογισμό του έργου. 

• Εφαρμόζονται αποδοτικές διορθωτικές κινήσεις σε πιθανά ελαττώματα. 

• Γίνονται συχνές αναφορές για την ποιότητα κατά την διάρκεια του έργου 

• Επιλέγεται μία διαχείριση ποιότητας, η οποία έχει το μικρότερο ρίσκο αποτυχιών 

(Λογοθέτης, 2005). 

 

2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

2.4.1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας αναφέρεται στις στρατηγικές της επιχείρησης για 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της 

ανατροφοδότησης των πελατών, την αποτελεσματικότητα της συγκέντρωσης της 
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ανατροφοδότησης, την ενθάρρυνση ιδεών βελτίωσης ποιότητας εργαζομένων, καθώς 

και την παροχή ανταμοιβών για καινοτομίες βελτίωσης της ποιότητας (Kuo and Kuo, 

2010). 

 

Η φιλοσοφία της διαχείρισης του TQM (Total Quality Management) εστιάζει στην 

συνεχή βελτίωση της διαδικασίας, αντί στην προσπάθεια για επιθεώρηση ή έλεγχο του 

προϊόντος για την επίτευξη ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί τα στατιστικά 

στοιχεία για τον έλεγχο της διαδικασίας, όπου ο ρόλος της διοίκησης δεν είναι να λύσει 

όλα τα προβλήματα του συστήματος, αλλά να παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται για 

να διευθετηθούν αποτελεσματικά τα προβλήματα στο σύστημα. 

 

Μεγάλο μέρος της έννοιας του TQM αποδίδεται στις διδασκαλίες των W. Edward 

Deming και Joseph M. Juran, οι οποίοι, με άλλους εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, βοήθησαν τους Ιάπωνες να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων στις 

αρχές του 1950. Εκείνη τη στιγμή, τα ιαπωνικά προϊόντα ήταν επιβαρυμένα με 

ελαττώματα και θεωρούνταν κατώτερα προϊόντα που κατασκευάζονταν από άλλες 

χώρες. Ο Deming έκανε διάφορα ταξίδια στην Ιαπωνία για τη διεξαγωγή σεμιναρίων 

στατιστικού έλεγχου διεργασιών, καθώς και ποιότητας στη διαδικασία κατασκευής. 

Τόνισε ότι η πλειοψηφία των δυσκολιών στην κατασκευή αφορούν τη διαδικασία και 

ότι οι στατιστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας. 

Ο Juran περιέγραψε μια διαχειριστική προσέγγιση στην ποιότητα ελέγχου και 

επικεντρώθηκε στην επίτευξη ικανοποίησης πελατών μέσω της προσέγγισης της 

ομάδας έργου με την βελτίωση έργου με το έργο. Τόνισε τη σημασία της κατάρτισης σε 

όλα τα επίπεδα, από τους εργαζόμενους μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η έμφαση δόθηκε στην συνεχή βελτίωση (Jung and Wang, 2006). 

 

Ο κύκλος του Deming Plan – Do - Check - Act (PDCA), συμβολίζει την διαδικασία 

ανάλυσης ενός προβλήματος για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αναγκών των 

πελατών και την υπάρχουσα κατάσταση. Πρώτον, εξασφαλίζεται συνεχής σταδιακή 

βελτίωση σε μεθόδους και διαδικασίες, και δεύτερον, εξασφαλίζεται η διατήρηση των 

βελτιώσεων που έχουν ήδη γίνει.  

 

Την ικανότητα να εντοπίζεις τι αλλάζει στο περιβάλλον και να απαντάς προληπτικά 

μέσα από προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης έχει προβληθεί ως ένα βασικό στοιχείο που 

απαιτείται για την επιτυχία της οργάνωσης (Brown and Eisenhardt, 2000). 
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Για να επιτευχθεί η διοίκηση ολικής Ποιότητας σε τεχνικές εταιρείες, πρέπει να 

συμβούν δύο λειτουργίες. Πρώτον, να διατηρηθούν και να βελτιωθούν σταδιακά οι 

τρέχουσες μέθοδοι και διαδικασίες, μέσα από τη διαδικασία ελέγχου, και αφετέρου, να 

κατευθύνουν τις προσπάθειες που είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν σημαντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις στη μηχανική και στις διαδικασίες της μελέτης και της 

κατασκευής μέσω της καινοτομίας. 

 

Η σταδιακή βελτίωση και συντήρηση των λειτουργιών επιτυγχάνονται μέσα από την 

διαδικασία της βελτίωσης και του ελέγχου. Σε κάθε τεχνική εταιρεία, υπάρχουν 

διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται η όλη εργασία. Η κάθε φάση της διαδικασίας 

της μελέτης και κατασκευής, από την αρχική σύλληψη του σχεδιασμού μέχρι τις 

αναφορές close out θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν 

αμέτρητες διαδικασίες που συνθέτουν τη διαδικασία κατασκευής. 

 

Μέσω της χρήσης των διαγραμμάτων ροής, κάθε διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε 

στάδια όπου η εργασία ρέει, αλλάζει κατάσταση, και κινείται στο επόμενο στάδιο. 

Μέσα σε κάθε στάδιο μπορούν να διαδραματιστούν διάφορες αλλαγές εισόδου εξόδου, 

αλλά μέσω της συνεχούς βελτίωσης μπορεί να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο και να 

επιτευχθεί καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. Κάθε στάδιο συνεργάζεται στενά με τους 

προμηθευτές (προηγούμενο στάδιο) και τους πελάτες (επόμενο στάδιο) για τη 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Συνολικά όλα τα στάδια συνεργάζονται για να 

επιτύχουν ένα επίπεδο ποιότητας που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση του πελάτη 

(Oberlender, 2000). 

 

Μια σημαντική λειτουργία της διαχείρισης της ποιότητας είναι να υποστηρίξει, με 

έρευνα και ανάπτυξη, την πρόοδο των τεχνικών τεχνολογίας και διαχείρισης των 

κατασκευών. Μέσω της καινοτομίας, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές αλλαγές στα 

σημερινά επίπεδα απόδοσης των κατασκευών. Χωρίς οποιαδήποτε προσπάθεια προς τη 

σταθεροποίηση και την αναβάθμιση του νεοσύστατου συστήματος, η παρακμή θα είναι 

αναπόφευκτη. 

 

Υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της ζωτικότητας μιας εταιρείας και των 

προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης. Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η τεχνική 

εταιρεία χρειάζεται να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες στην έρευνα και 

ανάπτυξη. Η περισσότερη από την έρευνα και ανάπτυξη επιχορηγείται από τις εκάστοτε 
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κυβερνήσεις, καθώς και από τους κατασκευαστές εξοπλισμού. Σε γενικές γραμμές, οι 

τεχνικές εταιρείες δεν αφιερώνουν ουσιαστικά κανένα από τα έσοδά τους για έρευνα 

και ανάπτυξη (Jung and Wang, 2006). 

 

2.4.2 ΗΓΕΣΙΑ 

Η ικανότητα ηγεσίας αναφέρεται στην ικανότητα της διοίκησης να μεταλλάσει τις 

έννοιες της διαχείρισης ολικής ποιότητας σε επιχειρηματικές εφαρμογές προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο διευκολύνεται ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η επικοινωνία και η συμμετοχή σε έργα (Kuo and Kuo, 2010). 

 

Οι γνωστοί πρωτοπόροι της ποιότητας (Deming, 1986, Juran, 1986) τόνισαν το πώς η 

ηγεσία, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως το πλέον σημαίνον TQM στοιχείο, επηρεάζει 

άλλα στοιχεία του οργανισμού (Kaynak, 2003). Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

για την ποιότητα, που αντανακλάται στη στρατηγική του οργανισμού, είναι καίριας 

σημασίας για αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι 

πρακτικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ho et al., 1999). Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας θέτει σαφείς κατευθύνσεις και αξίες στην επιχείρηση, δημιουργώντας 

εστίαση στον πελάτη και δυναμώνοντας την επιχείρηση (Marwa et al., 2011). 

Οι διευθυντές των έργων πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα ικανότητας και εμπειρίας. 

Τριμηνιαίες συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται μεταξύ της ηγεσίας και των διευθυντών 

των έργων. Αλλά ακόμη και με όλα αυτά, τα έργα πολλές φορές δεν εφαρμόζονται 

σωστά. Πολλές φορές έχει συμβεί ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμφωνήσει για το 

ποιος είναι ο σκοπός του έργου, ακόμα να μη έχει συμφωνήσει και ευθυγραμμιστεί σε 

αυτό η ηγεσία (Hacker and Doolen, 2007). 

Πολλά έργα δεν οδηγούνται σε επιτυχία γιατί δεν έχει οριστεί με το σωστό τρόπο ο 

ρόλος της ηγεσίας και δεν έχει ευθυγραμμιστεί με την ομάδα του έργου. Η ηγεσία θα 

πρέπει να δίνει πολιτική υποστήριξης για την έναρξη και την ολοκλήρωση του έργου 

(Gray and Larson, 2003). Διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι ο πιο συχνός παράγοντας 

που επηρεάζει την επιτυχία των έργων είναι ο κακώς καθορισμένος σκοπός (Pinto and 

Slevin, 1988).  

Στις επιχειρήσεις, τα έργα έχουν χορηγούς και καθορισμένους με σαφήνεια σκοπούς 

που αναπτύχθηκαν και εγκρίθηκαν από την ηγεσία. Προβλήματα που αναπτύσσονται με 
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την ηγεσία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, βάζει την επιτυχία του έργου σε κίνδυνο 

(Hacker and Doolen, 2007). 

Πολλοί μηχανικοί διαχειρίζονται ανθρώπους που διαχειρίζονται έργα. Η επιτυχία των 

έργων έχει περιγραφεί ως ένα τρίποδο σκαμνί που το ένα πόδι αντιπροσωπεύει τους 

διευθυντές έργων, το άλλο πόδι αντιπροσωπεύει τους προϊσταμένους, και το άλλο 

αντιπροσωπεύει την ηγεσία. Το τρίτο πόδι του σκαμνιού, η ηγεσία, είναι κρίσιμη και 

απαραίτητη για την επιτυχία των έργων (Kerzner, 2003). Εάν το τρίτο πόδι είναι 

δυσλειτουργικό, τότε η επιτυχία του έργου είναι απίθανη. Δεν είναι μια νέα διαπίστωση 

ότι η επιτυχία των έργων επηρεάζεται έντονα από το βαθμό στον οποίο ένα έργο έχει 

την υποστήριξη της ηγεσίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και αν είναι καθορισμένος 

με σαφήνεια ο σκοπός του έργου, είναι ακόμα δυνατό να υπάρξουν τα ζητήματα 

ευθυγράμμισης και δέσμευσης στην κορυφή που μπορεί να βλάψει την επιτυχία του 

έργου. Ακόμα κι αν δίνεται έμφαση σε ένα κακώς καθορισμένο σκοπό, που είναι το πιο 

συνηθισμένο εμπόδιο στην επιτυχία του έργου, ένα καθορισμένος με σαφήνεια σκοπός 

δεν εγγυάται την δέσμευση και την ευθυγράμμιση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

(Gray and Larson, 2003).  

 

2.4.3 ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Η ποιότητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν οι άνθρωποι που εμπλέκονται άμεσα 

εκτελώντας τις δραστηριότητες τους, δείξουν ενεργό ενδιαφέρον για την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα αυτών που κάνουν (Stamatls, 1994). 

 

Το TQM μπορεί να είναι επιτυχές μόνο στο πλαίσιο ενός συστήματος ανώτερων 

διοικητικών στελεχών που ενδιαφέρονται ειλικρινά για την μακροπρόθεσμη ευημερία 

της εταιρείας. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αγκαλιάσει αυτές τις στάσεις και να τις 

ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Αυτή η δέσμευση πρέπει να 

συνοδεύεται από μια βαθύτερη κατανόηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που 

επιτρέπει σε μέλη της ανώτερης διοίκησης να οδηγήσουν την εταιρεία σε μια 

επανάσταση ποιότητας. Υποστηριζόμενοι από αυτή τη δέσμευση και κατανόηση, τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη μπορούν προσωπικά να θεσπίσουν νέους στόχους και 

κατευθύνσεις για την εταιρεία και να οδηγήσουν τις ομάδες διαχείρισης προς την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων και κατευθύνσεων (Oberlender, 2000). 
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Οι άνθρωποι που εργάζονται συνήθως σε έργα γνωρίζουν ότι είναι «μόνο τόσο καλοί 

όσο η τελευταία εργασία που ασχολήθηκαν». Οι φήμες χτίζονται και χάνονται στα 

έργα, όπου το τελικό αποτέλεσμα προσδιορίζει την ομάδα που το δημιούργησε. 

Υπάρχει, έτσι, ένα ισχυρό κίνητρο για τους ανθρώπους να δεσμευτούν πλήρως σε ένα 

έργο και να αποδώσουν τα μέγιστα. 

 

Το περιορισμένο χρονικό διάστημα ενός έργου μπορεί επίσης να αυξήσει το αίσθημα 

της ιδιοκτησίας και της δέσμευσης. Οι άνθρωποι μπορούν να αναμιχθούν πολύ με κάτι 

που ξέρουν ότι πρόκειται να διαρκέσει μόνο μερικούς μήνες, αν και μπορεί να μην 

προσπαθήσουν αρκετά με κάτι που θα είναι σε μόνιμη βάση. Για αυτούς τους λόγους, 

πολλές εταιρείες προσπαθούν να οργανώσουν έναν αυξανόμενο αριθμό από 

δραστηριότητές σε κάθε έργο (Stamatls, 1994). 

 

2.4.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Η προσπάθεια της κατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία στα βασικά 

στοιχεία του TQM: ανάλυση αιτίας και αποτελέσματος, ομάδα επίλυσης προβλημάτων, 

διαπροσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, στοιχειώδεις στατιστικές μέθοδοι, και 

μέτρηση του κόστους ποιότητας. Ένας προσανατολισμός για τις βασικές έννοιες και 

διαδικασίες του TQM παρέχει τους εργαζομένους με βασικές γνώσεις που μπορεί να 

συνδεθούν με τις οδηγίες από τα πιο τεχνικά θέματα. Οι έννοιες και οι διαδικασίες της 

ποιότητας είναι αναγκαίες σε αυτό τον προσανατολισμό, αλλά δεν αρκούν από μόνες 

τους. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι αλληλεξαρτώμενες και πρέπει να 

συνδυάζονται και να προσαρμόζονται για να ανταποκρίνονται στην εταιρεία για την 

οποία προορίζονται. 

 

Η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται σε τεχνικά θέματα και έννοιες, πρέπει να 

αντιμετωπίσει επίσης ανθρώπινα ζητήματα συμπεριφοράς. Χρησιμοποιώντας την 

έννοια του TQM, η ποιότητα γίνεται ευθύνη του καθενός, και το σχέδιο κατάρτισης 

πρέπει να στοχεύσει σε κάθε επίπεδο της εταιρείας. Πρέπει να υπάρξουν 

προσαρμοσμένα σχέδια εκπαίδευσης για τη διαχείριση, τους μηχανικούς, τους 

τεχνικούς, το προσωπικό γραφείου, το προσωπικό υποστήριξης και το πεδίο εργασίας.  

Η εκπαίδευση για τη διοίκηση ολικής Ποιότητας δεν θα πετύχει αν δεν εξετάζονται και 

οι τεχνικές και οι ανθρωπιστικές πτυχές. Όσο περισσότερο τεχνικές είναι οι 
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διαδικασίες, τόσο μεγαλύτερη η έμφαση που πρέπει να διατίθενται στην εκπαίδευση 

των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα θέματα και τα παραδείγματα 

που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια κατάρτισης, πρέπει να ενσωματωθούν με τις 

διαδικασίες της πραγματικής εργασίας των ατόμων που εκπαιδεύονται. Οι εργαζόμενοι 

πρέπει να εφαρμόσουν δεξιότητες που έμαθαν πρόσφατα στην εργασία τους όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα (Gray and Larson, 2003). 

Ως επί το πλείστον, η εκπαίδευση πρέπει να γίνει από τους διαχειριστές και τους 

ισάξιους αυτών που εκπαιδεύονται. Η διαχείριση προσωπικού επιδεικνύει την 

δέσμευσή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους και 

υποστήριξης και χρησιμοποιούν την κατάρτιση για να διδάξουν το νέο οργανωτικό 

όραμα και τις αξίες. Η βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους, πρέπει να περιοριστεί. Η 

εκπαίδευση είναι μια απαίτηση της εργασίας και ο καθένας θα πρέπει να συμμετέχει 

στην προσπάθεια κατάρτισης, από τη διοίκηση μέχρι το πρόσφατα προσλαμβανόμενο 

προσωπικό.  

 

Το αντικείμενο πρέπει να είναι συναφές με τη συγκεκριμένη λειτουργική εργασία της 

ομάδας που εκπαιδεύεται, με παραδείγματα και προβλήματα που έχουν πρακτικές 

εφαρμογές. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται μέσω της προσπάθειας 

κατάρτισης πρέπει να εφαρμόζονται στο έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η άμεση 

εφαρμογή των νεοαποκτηθεισών δεξιοτήτων βοηθά την ομάδα να διατηρήσει τις 

δεξιότητες, επειδή μόλις ένα πρόβλημα λύνεται στο πεδίο εφαρμογής θα αυξήσει τον 

ενθουσιασμό για τις νέες μεθόδους.  

Η παρακολούθηση κατάρτισης είναι απαραίτητη. Η επανεκπαίδευση των ομάδων 

εργασίας πρέπει να είναι μέρος του συνολικού σχεδίου κατάρτισης και απαίτησης 

εργασίας για κάθε άτομο (Oberlender, 2000). 

 

2.4.5 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΩΝ  

Η ικανότητα να παραχθεί ένα προϊόν που θα είναι υψηλής ποιότητας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία: ο 

προμηθευτής, ο επεξεργαστής, και ο πελάτης. Η ποιότητα του έργου που οφείλεται 

στον μελετητή ή κατασκευαστή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα των σχεδίων 

και των προδιαγραφών του σχεδιαστή και την ποιότητα των υλικών και του εξοπλισμού 

που παρέχονται από τους προμηθευτές. Στενές και μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους 
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προμηθευτές στη διαδικασία μελέτης και κατασκευής απαιτούνται, για να επιτευχθεί 

καλύτερη οικονομία και ποιότητα.  

Παραδοσιακά, στον κλάδο των κατασκευών, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, και οι 

προμηθευτές όλοι ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλο για να επιτύχουν την χαμηλότερη 

προσφορά. Το τέταρτο σημείο των 14 σημείων του Deming τονίζει ότι οι επιχειρήσεις 

δεν θα πρέπει να έχουν σαν κύριο κριτήριο επιλογής των συνεργατών τους μόνο την 

τιμή (Gray and Larson, 2003). 

Επιτυχημένα έργα στο μέλλον θα κρίνονται βάσει της ποιότητας (κόστος της διάρκειας 

ζωής του προϊόντος και όχι του αρχικού κόστους) και της ανταπόκρισης του 

προμηθευτή, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω σχέσεων εταιρικής συνεργασίας. 

Αυτές οι σχέσεις θα περιλαμβάνουν λιγότερους προμηθευτές και θα βασίζονται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Η νέα ευθύνη των διαχειριστών των έργων θα είναι να προσπαθούν συνεχώς για την 

βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές. Μερικά από αυτά τα ζητήματα βελτίωσης 

περιλαμβάνουν τη βελτίωση στο τρόπο που θα γίνονται οι παραγγελίες και τη βελτίωση 

της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, και οι 

προμηθευτές. Άλλα ζητήματα βελτίωσης περιλαμβάνουν την καλύτερη διαχείριση 

υλικών και τη βελτίωση των εσωτερικών απαιτήσεων του προμηθευτή.  

Τα οφέλη αυτών των προσπαθειών θα οδηγήσουν στην μείωση της αβεβαιότητας όσο 

αναφορά τις συνεργασίες με διάφορους προμηθευτές σε κάθε έργο και την αύξηση της 

εμπιστοσύνης και της αποκλειστικής συνεργασίας με ένα και μόνο προμηθευτή 

(Oberlender, 2000). 

Καθώς το ISO 9000 γίνεται παγκοσμίως γνωστό, η διασφάλιση της ποιότητας (TQM) 

έχει γίνει στρατηγική και προσέγγιση επιβίωσης για τις περισσότερες εταιρίες σε κάθε 

κλάδο. Το TQM είναι μια πλήρης φιλοσοφία διοίκησης που δίνει έμφαση στη γενική 

ικανοποίηση μέσω της συνεχούς βελτίωσης στα προϊόντα και τις διαδικασίες. 

Ειδικότερα, η «ικανοποίηση των πελατών», που είναι το σημαντικό κριτήριο στην 

αξιολόγηση του TQM, έχει μετασχηματιστεί σε «σχέσεις πελατών και η ικανοποίηση 

τους» (Yang and Peng, 2006). Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν την 

TQM διαδικασία και η ζήτηση για βελτιωμένη ποιότητα αυξάνεται, αυτή η έννοια θα 

γίνεται όλο και πιο σημαντική (Jung and Wang, 2006). Προφανώς, η ικανοποίηση των 
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πελατών είναι ένας παράγοντας κλειδί στην επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας 

(Yang and Peng, 2006). 

Η ικανοποίηση του πελάτη επιτυγχάνεται με την διεύρυνση της έννοιας του TQM στον 

πελάτη με τη μορφή κοινών ομάδων. Αυτές οι κοινές ομάδες είναι υπεύθυνες για τον 

καθορισμό κοινών στόχων, σχεδίων και στοιχείων ελέγχου. Οι ομάδες παρέχουν ένα 

μηχανισμό για να ακούν και να επικοινωνούν με τον πελάτη, καθώς και για τη μέτρηση 

του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών (Oberlender, 2000). Η διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων επικεντρώνεται ικανοποιώντας και ξεπερνώντας τις προσδοκίες 

των πελατών, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη (Jung and Wang, 2006). 

Η ικανοποίηση πελατών και η συνεχής βελτίωση είναι οι θεμελιώδεις στόχοι της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και είναι ως εκ τούτου, οι αρχές στις οποίες βασίζεται. 

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κατευθύνονται προς 

τον στόχο της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της συνεχούς βελτίωσης πάνω στις 

υφιστάμενες μεθόδους και τις διαδικασίες που διέπουν το έργο. Οι δύο αρχές είναι 

αλληλεξαρτώμενες και ολοκληρώνονται μέσα στα στοιχεία της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας.  

Η λειτουργία του τεχνικού κλάδου είναι να παρέχει στους πελάτες με εγκαταστάσεις ή 

οικοδομήματα που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι 

μία φιλοσοφία διοίκησης που καθορίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες του πελάτη με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με την εξασφάλιση της ποιότητας σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας μελέτης και κατασκευής, από τη σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση, 

προσδοκάται η ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι πελάτες μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Οι εξωτερικοί πελάτες δεν 

αποτελούν μέρος της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά 

επηρεάζονται από αυτό. Για τον κατασκευαστικό κλάδο, το προϊόν είναι η 

ολοκληρωμένη εγκατάσταση και ο πελάτης είναι ο τελικός χρήστης της εγκατάστασης. 

Τα προϊόντα αυτά προορίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του εξωτερικού πελάτη. 

Υπάρχουν επίσης πελάτες εντός της εταιρίας για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της 

μελέτης και της κατασκευής. Αυτοί οι εσωτερικοί πελάτες λαμβάνουν προϊόντα και 

πληροφορίες από άλλες ομάδες ή άτομα μέσα στην οργάνωσή τους. Η ικανοποίηση των 

αναγκών των εσωτερικών πελατών, είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας για να 

εξασφαλιστούν οι εξωτερικοί πελάτες με ένα ποιοτικό προϊόν (Oberlender, 2000). 
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Η διαχείριση της ποιότητας είναι βασισμένη σε μια αλυσίδα πελατών και προμηθευτών, 

η οποία μπορεί αν είναι είτε εξωτερική είτε εσωτερική στην οργάνωση. Σε κάθε 

διεπαφή, οι πελάτες και οι προμηθευτές προσδιορίζουν και συζητούν τις απαιτήσεις 

τους. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν με σωστό και αναλυτικό τρόπο οι απαιτήσεις 

αυτές για να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πελατών και των προμηθευτών.  

Υπάρχουν επίσης και άλλες σχέσεις πελατών-προμηθευτών μέσα σε ένα έργο. Ο 

διευθυντής έργων είναι προμηθευτής του πελάτη ή του χορηγού, των οποίων οι 

απαιτήσεις είναι σαφώς καθορισμένες στους αρχικούς όρους. Οτιδήποτε συμβαίνει σε 

ένα έργο έχει ως σκοπό να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις. Εάν οι αλλαγές στο σκοπό του 

έργου, στο κόστος ή στο χρονοδιάγραμμα είναι απαραίτητες, αυτές πρέπει να 

συζητηθούν και να συμφωνηθούν.  

Στο στάδιο της εφαρμογής του έργου, ο διευθυντής έργων είναι πραγματικά ένας 

προμηθευτής στην ομάδα έργου. Πρέπει να τους παρέχει τον εξοπλισμό, τις πρώτες 

ύλες, καθοδήγηση, τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας και την τεχνική υποστήριξη που 

χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί η εργασία τους. Και τα μέλη της ομάδας είναι 

επίσης προμηθευτές των πελατών. Πρέπει να παραδώσουν την εργασία στο κόστος, στο 

χρόνο και στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Λόγω των εξαρτήσεων μεταξύ των 

διαφόρων δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα έργο, χωριστά το κάθε μέλος της ομάδας 

έχουν σχέσεις πελατών-προμηθευτών ο ένας με τον άλλον. Ένα έργο δεν μπορεί να 

πετύχει εκτός αν εκείνοι που περιλαμβάνονται στις διάφορες δραστηριότητές του 

γνωρίζουν κάθε απαίτηση και κάνουν το καλύτερό δυνατό, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 

να υιοθετηθούν νέες και πιο εύκαμπτες μεθόδους στην εργασία (Stamatls, 1994). 

 

2.4.6 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι εργασιακές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης της λήψης 

αποφάσεων, και την ομαδική εργασία, επηρεάζουν τις επιδόσεις της επιχείρησης (Ho et 

all, 1999). Η ενδυνάμωση και η συμμετοχή όλων των εργαζομένων για συνεχής 

βελτίωση είναι απαραίτητη, υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι εργάζονται 

σκληρότερα και συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία αλλαγής (Kaynak, 2003). 

Καθώς η ενδυνάμωση των εργαζομένων και η συμμετοχή ενθαρρύνονται, η διαδικασία 

μπορεί να ενισχυθεί από σαφή και ανοικτή επικοινωνία των εργαζομένων σχετικά με 

την στρατηγική της εταιρείας (Bonito, 1990). H διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι ένα 
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πρόγραμμα κατάρτισης είναι διαθέσιμο για να εξοπλίσει τους υπαλλήλους με τα 

κατάλληλα προσόντα (Jung and Wang, 2006). 

Οι ομάδες ποιότητας παρέχουν στις εταιρίες το δομημένο περιβάλλον, που είναι 

απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή και τη συνεχή εφαρμογή της διαδικασίας TQM. 

Η κατάρτιση της ποιότητας διεξάγεται και η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης 

εκτελείται μέσα από μια ομάδα καλά προγραμματισμένων δομών. Η ομαδική εργασία 

είναι μια προσπάθεια με επικεφαλής την διοίκηση για να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα το εργατικό δυναμικό. 

 

Η ομάδα ποιότητας είναι μια κεντρική συμβουλευτική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για 

τη δομή της ομάδας, για την ίδρυση και την ανάπτυξη των πολιτικών και των 

διαδικασιών για την εφαρμογή της διαδικασίας και του σχηματισμού ομάδας. Η 

συμβουλευτική επιτροπή επιβλέπει και κατευθύνει τη διαδικασία της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Μόλις οι ομάδες ποιότητας εγκατασταθούν, η συμβουλευτική επιτροπή 

συνεχίζει να παρέχει κατεύθυνση για τη διατήρηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η 

σύνθεση της επιτροπής εξαρτάται από τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά καθορίζεται 

από τη διεύθυνση ενισχύοντας την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η 

αρχική κατάρτιση της συμβουλευτικής επιτροπής είναι γενικά ένας προσανατολισμός 

στις έννοιες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Πρέπει να αναπτυχθεί η κατανόηση των 

βασικών εννοιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα οφέλη τους, να μάθουν πώς 

θα προσαρμόσουν την παρούσα φιλοσοφία της διαχείρισης με τις έννοιες της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, και να κατανοήσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται από τις ομάδες της ποιότητας και τους ρόλους τους ως φορείς 

χάραξης πολιτικής. 

 

Ένας σύμβουλος εσωτερικής ποιότητας, ή ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, μια 

ομάδα συμβούλων ποιότητας υποστηρίζουν τη συμβουλευτική επιτροπή. Ο σύμβουλος 

είναι υπεύθυνος για την καθιέρωση των συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, για 

την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, και την κατάρτιση ομάδας ατόμων με ηγετικό 

ρόλο και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης και των υπαλλήλων 

για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των ομάδων.  

 

Ο σύμβουλος πρέπει να διαθέτει εκτεταμένη γνώση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

που έχει αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με την προσπάθεια 
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κατάρτισης των υπόλοιπων ατόμων της εταιρείας. Γενικά, αυτοί οι σύμβουλοι είναι 

μηχανικοί ή διευθυντές ποιότητας που έχουν λάβει εκπαίδευση σε ένα πανεπιστήμιο, σε 

μια άλλη εταιρεία, ή έχουν εργαστεί για δική τους απασχόληση. Ανάλογα με το μέγεθος 

της εταιρείας, οι ομάδες κατεύθυνσης μπορεί να είναι αναγκαίες σε επίπεδο τμήματος 

για να βοηθήσει τη συμβουλευτική επιτροπή (Gray and Larson, 2003). 

 

Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση συνήθως ενός 

προϊστάμενου ή διευθυντή. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας ο ηγέτης 

έχει το ρόλο συντονιστή συζήτησης και διευκολύνει τη διαδικασία επίλυσης. Για να 

είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να διαθέτουν ορισμένες δεξιότητες που είναι αρκετά 

διαφορετικές από το παραδοσιακό στυλ του διευθυντή. Η εκπαίδευση για τους ηγέτες 

ομάδας περιλαμβάνει δεξιότητες επικοινωνίας, δυναμική της ομάδας, στατιστικές 

μεθόδους, δεξιότητες παρουσίασης, μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, και ικανότητες 

ηγεσίας της ομάδας. Οι ηγέτες είναι βασικά πρόσωπα στις ομάδες όπως οι σύμβουλοι 

ποιότητας είναι βασικά πρόσωπα στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

 

Η σύνθεση της ομάδας ποιότητας είναι εθελοντική και κυμαίνεται από 3 έως 15 άτομα, 

με μέσο όρο περίπου 8. Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται συνεχώς για τη μελέτη της 

διαδικασίας του συγκεκριμένου έργου, για τον εντοπισμό και την επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Η ομάδα προσδιορίζει παράγοντες που 

συμβάλλουν στο πρόβλημα και δίνει προτεραιότητα στους πιο σημαντικούς. Μόλις 

ολοκληρωθεί, η ομάδα καθορίζει έναν συγκεκριμένο στόχο για βελτίωση.  

 

Αφού επιλέγει μια περιοχή για βελτίωση, η ομάδα προσδιορίζει και ελέγχει τις αιτίες 

των προβλημάτων και στη συνέχεια αναπτύσσει λύσεις για τα πιο σημαντικά αίτια του 

προβλήματος. Οι λύσεις εφαρμόζονται στη συνέχεια, ελέγχεται η αποτελεσματικότητά 

τους, και οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Τα βήματα τότε γίνονται για να εγγυηθεί 

ότι εμποδίζεται η επανάληψη του προβλήματος και το αποτέλεσμα είναι τυποποιημένο. 

Τέλος, παρακολουθείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα του νέου προτύπου, και η 

ομάδα αρχίζει να ψάχνει τους τρόπους για βελτίωση.  

 

Συνήθως, οι ομάδες συναντιούνται για περίπου μία ώρα την εβδομάδα κατά τις 

εργάσιμες ώρες, για να αποδείξουν τη στήριξη και την αφοσίωση της διοίκησης. Όσο 

περνάει ο καιρός, οι συναντήσεις της ομάδας θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές ως ένα 

κανονικό μέρος των απαιτήσεων της εργασίας. Αρχικά, το ημερήσιο πρόγραμμα 
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κατανέμεται ισομερώς μεταξύ εκπαίδευσης και διαδικασίας βελτίωσης. Τα μέλη 

εκπαιδεύονται στον προγραμματισμό και στον έλεγχο του σχεδιασμού, στο 

'brainstorming', στα διαγράμματα ροών, στις γραφικές παραστάσεις, στις στατιστικές, 

στις σχέσεις προώθησης και δημοσίων σχέσεων, στις τεχνικές παρουσίασης και στην 

ανάλυση κόστους/οφέλους (Oberlender, 2000). 

 

2.4.7 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

 

Οι στατιστικές μέθοδοι παρέχουν βασικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων για τη 

διαδικασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Παρέχουν στις ομάδες τα εργαλεία για 

τον εντοπισμό και το διαχωρισμό των αιτιών των προβλημάτων ποιότητας, σε μια 

συγκεκριμένη γλώσσα που μπορεί να γίνει κατανοητή από όλα τα μέλη της ομάδας. 

Επαληθεύουν, επαναλαμβάνουν, και αναπαράγουν τις μετρήσεις που βασίζονται σε 

δεδομένα, αντί να στηρίζονται στις απόψεις και στις προτιμήσεις των ατόμων ή των 

ομάδων. Οι στατιστικές μέθοδοι καθορίζουν το παρελθόν, το παρόν, και, σε μικρότερο 

βαθμό, το μελλοντικό καθεστώς της διαδικασίας του έργου. 

 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στατιστικές μέθοδοι στο TQM για τη διαδικασία 

επίλυσης είναι γνωστές ως στατιστικά εργαλεία. Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι μια 

σύντομη περιγραφή αυτών των εργαλείων.  

 

Στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες εργασίας μπορούν να οριστούν ως μια 

κατανομή μιας συγκεκριμένης τιμής. Το ιστόγραμμα είναι ένα είδος γραφήματος 

ράβδων που δείχνει το μοτίβο της διανομής των μετρούμενων ή καταμετρούμενων 

δεδομένων. Η πρωταρχική λειτουργία του ιστογράμματος είναι να εντοπιστούν τα 

προβλήματα αναλύοντας το σχήμα της κατανομής, την κεντρική τάση, καθώς και τη 

φύση της διασποράς (Oberlender, 2000). 
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Σχήμα 2 : Παράδειγμα ιστογράμματος  

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Histogram/example.htm) 

Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, που ονομάζεται διάγραμμα ψαροκόκαλο, 

χρησιμοποιείται για να αναλύσει γραφικά τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας. Είναι ένα 

εργαλείο για τη συστηματική ανάλυση των επιπτώσεων και των αιτιών (Oberlender, 

2000). Η αναζήτηση των αιτιών του προβλήματος γίνεται από ειδικές ομάδες 

εργαζόμενων που η εργασία τους σχετίζεται άμεσα με αυτό, με χρήση του 

brainstorming καταγράφονται στο διάγραμμα αιτίου – αποτελέσματος του οποίου το 

σχήμα μοιάζει με ψαροκόκαλο. Στα παρακλάδια του διαγράμματος αναφέρονται τα 

αίτια του προβλήματος ενώ το κεντρικό τμήμα του είναι το πρόβλημα (Τσιότρας, 

2002). Βοηθά να εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων και να καθορίσει τις 

σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος (Oberlender, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3 : Παράδειγμα διαγράμματος αιτίας - αποτελέσματος 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Cause-effect/example.htm) 

http://syque.com/quality_tools/toolbook/Histogram/example.htm
http://syque.com/quality_tools/toolbook/Cause-effect/example.htm
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Ο σκοπός του φύλλου ελέγχου είναι να παρέχει μια μέθοδο που καταγράφει 

αποτελεσματικά τα δεδομένα κατά τρόπο που το καθιστά εύκολο απόκτησης και 

χρήσης. Τα φύλλα ελέγχου χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν πόσο συχνά συμβαίνει 

ένα γεγονός για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (Oberlender, 2000). Η μορφή αυτού 

του εντύπου αποφασίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγικής λειτουργίας της 

επιχείρησης και πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή 

αποτύπωση και παρακολούθηση της (Τσιότρας, 2002). Τα δεδομένα συλλέγονται και 

ταξινομούνται σε πίνακες στο φύλλο ελέγχου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου της 

διαδικασίας. Αν και ο σκοπός ενός φύλλου ελέγχου είναι να παρακολουθεί τα στοιχεία, 

και όχι να αναλύει δεδομένα, τα φύλλα ελέγχου συχνά βοηθούν να δείξουν ποιο είναι 

το πρόβλημα (Oberlender, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 : Παράδειγμα φύλλου ελέγχου 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Check/example.htm) 

 

Τα διαγράμματα Pareto δείχνουν τη σχετική σημασία των προβλημάτων, των 

συνθηκών, ή των αιτιών. Μια ανάλυση Pareto έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει τις 

ανισότητες. Το διάγραμμα βοηθά την ομάδα να διαχωρίσει τα «ζωτικής σημασίας για 

λίγους» από το «ασήμαντο των πολλών» και επιτρέπει στο άτομο να επιλέξει τις 

περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα. Η βασική έννοια πίσω από μια 

ανάλυση Pareto περιλαμβάνει την κατάταξη των δεδομένων σε φθίνουσα σειρά. Το 

διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς αθροιστική καμπύλη. Η αθροιστική 

καμπύλη αντιπροσωπεύει το άθροισμα του ποσοστού των κάθετων μπαρών στο 

διάγραμμα Pareto (Oberlender, 2000). 

 

 

 

http://syque.com/quality_tools/toolbook/Check/example.htm
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Σχήμα 5 : Παράδειγμα διαγράμματος Pareto 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Pareto/example.htm) 

Τα διαγράμματα ροής χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των εισροών, των 

δραστηριοτήτων, των σημείων απόφασης, και εκροών για μια συγκεκριμένη 

διαδικασία. Τα βέλη χρησιμοποιούνται για να διασυνδέσουν τις δραστηριότητες που 

πρέπει να ολοκληρωθούν και τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν. Ένα διάγραμμα 

ροής μπορεί να κατασκευαστεί για να δείξει την ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

προσπάθεια να εντοπισθούν τοµείς πιθανής κακής επικοινωνίας. Τα διαγράμματα ροής 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες για να προσδιορίσουν μεθοδικά τα 

βήματα στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Oberlender, 2000). Η κατάρτιση 

διαγραμμάτων ροής είναι πολύ χρονοβόρα αλλά αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία για 

την παραστατική απεικόνιση κάθε είδους λειτουργίας και φυσικά βοηθούν στον 

εντοπισμό των προβληματικών σημείων (Τσιότρας, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6 : Παράδειγμα διαγράμματος ροής 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Flowchart/example.htm) 

http://syque.com/quality_tools/toolbook/Pareto/example.htm
http://syque.com/quality_tools/toolbook/Flowchart/example.htm
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Τα διαγράμματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ανώμαλων τάσεων που 

συμβαίνουν έξω από τα κανονικά όρια της μεταβλητότητας. Το γράφημα είναι ένα 

βασικό γραμμικό γράφημα με την προσθήκη των τριών γραμμών ελέγχου στο κέντρο, 

στο επάνω, και στο κάτω μέρος. Η κεντρική γραμμή είναι είτε μέση ημερήσια τιμή (X) 

ή καθημερινή σειρά (R), η πάνω γραμμή είναι το άνω όριο ελέγχου (UCL) και η 

κατώτατη γραμμή είναι το κάτω όριο ελέγχου (LCL). Τα δεδομένα σχεδιάζονται ως ένα 

γραμμικό γράφημα και αναλύονται οι τάσεις και οι καταστάσεις (Oberlender, 2000). Το 

κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι απεικονίζουν το αποδεκτό εύρος της απόκλισης 

ενός ποιοτικού ή άλλου χαρακτηριστικού (Τσιότρας, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7 : Παράδειγμα διαγράμματος ελέγχου 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Control/example.htm) 

Τα διαγράμματα διασποράς είναι ένα πεδίο σημείων των δύο μεταβλητών από τα 

αντίστοιχα δεδομένα. Οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των μεταβλητών απεικονίζεται από 

τη διανομή των σημείων (Oberlender, 2000). Η σχέση αυτή μπορεί να έχει τις εξής 

τρεις μορφές: θετική, αρνητική και απροσδιόριστη (Τσιότρας, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8 : Παράδειγμα διαγράμματος διασποράς 

(http://syque.com/quality_tools/toolbook/Scatter/example.htm) 

http://syque.com/quality_tools/toolbook/Control/example.htm
http://syque.com/quality_tools/toolbook/Scatter/example.htm
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Στατιστικές μέθοδοι εφαρμόζονται αποτελεσματικά στις τεχνικές εταιρείες και 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων και στη βελτίωση 

των διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση πρέπει να γίνουν ένα για να 

κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες της διοίκησης ολικής Ποιότητας και του σκοπού 

για τον έλεγχο και τη σταθερή βελτίωση των διαδικασιών. (Jung and Wang, 2006). 

Ένα ακόμα εργαλείο ποιότητας είναι η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM: Critical 

Path Method), η οποία  είναι μια θεμελιώδη ποσοτική τεχνική που αναπτύχθηκε για τη 

διαχείριση των έργων. Το CPM καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να 

ολοκληρωθεί το έργο (Babu and Suresh, 1996). 

 

Η μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής (CPM) παρέχει όχι μόνο έναν άριστο τρόπο για τον 

υπολογισμό της πιο σύντομης ολοκλήρωσης σε σχέση με τον χρόνο και τις κρίσιμες 

δραστηριότητες του έργου, αλλά και ένα πλαίσιο για να αναλυθεί σωστά ο χρόνος και 

το κόστος. Στην πραγματικότητα όμως, μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους για την 

επιτυχία του έργου είναι η ποιότητα της απόδοσής του έργου, που μπορεί να 

συγκρούεται με τον χρόνο ολοκλήρωσης και τον προϋπολογισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

παραδοσιακή μέθοδος CPM είναι ανεπαρκής να βοηθήσει το διαχειριστή έργων να 

παίρνει αποφάσεις για την πρόοδο και την απόδοση του έργου. Το 1996, ο Babu και ο 

Suresh πρότειναν μια νέα μέθοδο για να μελετηθούν οι παράμετροι του χρόνου, του 

κόστους και της ποιότητας. Η προσέγγισή τους είναι βασισμένη στη γραμμική σχέση 

μεταξύ του κόστους του έργου, της παραμέτρου της ποιότητας και το χρόνο 

ολοκλήρωσης του έργου (Khang and Myint, 1999). 

 

Ο Babu και ο Suresh ανέπτυξαν τη μέθοδό τους υποθέτοντας ότι οι δραστηριότητες του 

έργου και η προτεραιότητα τους καθορίζονται με σαφή τρόπο. Κάθε δραστηριότητα 

έχει έναν κανονικό χρόνο για την ολοκλήρωση του. Υποτίθεται ότι το κόστος και η 

ποιότητα μιας δραστηριότητας ποικίλλουν ανάλογα με το χρόνο ολοκλήρωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ολοκλήρωσης των μεμονωμένων δραστηριοτήτων, ο 

συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί κατόπιν να υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο CPM. Το συνολικό κόστος είναι απλά το 

σύνολο από τα κόστη των μεμονωμένων δραστηριοτήτων, και η συνολική ποιότητα του 

έργου μετριέται από το μέσο όρο των μεμονωμένων ποιοτικών παραμέτρων κάθε 

δραστηριότητας (Khang and Myint, 1999). 
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Γενικά, υπάρχει μια ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και κάποιος πρέπει να 

επισπεύσει το έργο. Αυτό σημαίνει ότι μερικές από αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει 

να ολοκληρωθούν γρηγορότερα από το κανονικό. Για κάθε δραστηριότητα, ο κανονικός 

χρόνος ολοκλήρωσης και ο χρόνος επίσπευσης είναι καθορισμένα καθώς και τα 

αντίστοιχα κανονικά και επισπευσμένα κόστη για τη δραστηριότητα που υπολογίζεται. 

Η επίσπευση ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνει υπερωρίες, 

εξειδικευμένους πόρους και πιο γρήγορη φθορά του εξοπλισμού. Γι’ αυτό η επίσπευση 

μιας δραστηριότητας εξοικονομεί χρόνο, αλλά αυξάνει το κόστος. Ένα πρόβλημα για τη 

λήψη μιας απόφασης, θεωρείται, στη βιβλιογραφία διαχείρισης έργου, ο καθορισμός για 

το ποιες δραστηριότητες πρέπει να επισπευτούν και πόσο. Υποθέτοντας ότι το άμεσο 

κόστος μιας δραστηριότητας ποικίλλει με το χρόνο, μοντέλα μαθηματικού 

προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για να ελαχιστοποιηθεί το άμεσο κόστος του έργου 

για ένα δεδομένο χρόνο ολοκλήρωσης. 

 

Προτείνεται ότι η ποιότητα ενός ολοκληρωμένου έργου μπορεί να επηρεαστεί από την 

επίσπευση του έργου. Για λόγους απλούστευσης, προσαρμόζουμε την συνεχή κλίμακα 

μηδέν έως ένα για να καθοριστεί η ποιότητα που πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε 

δραστηριότητα. Η συνολική ποιότητα του έργου είναι σε συνάρτηση με τα επίπεδα 

ποιότητας που έφτασαν οι μεμονωμένες δραστηριότητες. Η πραγματική λειτουργική 

μορφή εξαρτάται από τον ορισμό της προσαρμοσμένης ποιότητας (Babu and Suresh, 

1996). 

 

Οι παράμετροι του χρόνου και του κόστους κάτω από υποτιθέμενες κανονικές 

συνθήκες είναι ευκολότερο να υπολογιστούν. Στην πραγματικότητα, ο κανονικός 

χρόνος ολοκλήρωσης της δραστηριότητας λαμβάνεται από το υπάρχον χρονοδιάγραμμα 

που προετοιμάζεται από τους μηχανικούς έχοντας λάβει υπόψη όλες τις τεχνικές 

λεπτομέρειες. Για τον σκοπό της μελέτης της εσωτερικής σχέσης του κόστους, του 

χρόνου και της ποιότητας του έργου επισπεύδοντας τις δραστηριότητες, όλα τα 

σταθερά κόστη του εξοπλισμού και των υλικών προμηθείας, και τα γενικά έξοδα είναι 

αποκλεισμένα από αυτές τις παραμέτρους του κόστους. Στην πραγματικότητα, όλοι οι 

διευθυντές και οι μηχανικοί θεωρούν ότι αυτές οι δαπάνες, αν και είναι ένα σημαντικό 

μέρος του συνολικού κόστους, δεν επηρεάζονται από τις αποφάσεις για επίσπευση των 

δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια τα στοιχεία δαπανών που χρησιμοποιούνται στους 

υπολογισμούς περιλαμβάνουν μόνο τα μεταβλητά κόστη των οποίων το κόστος 

εργασίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. 



30 
 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους διευθυντές, ο μόνος τρόπος που μπορούν να 

επιταχυνθούν οι δραστηριότητες είναι μέσω της χρησιμοποίησης των υπερωριών. Η 

εκτίμηση της μείωσης της ποιότητας που οφείλεται στην επίσπευση είναι περισσότερο 

δύσκολο. Υπάρχουν δύο σημαντικά εμπόδια για να μετρηθεί η μείωση που συμβαίνει 

στην ποιότητα. Κατ' αρχάς, και όπως ήταν αναμενόμενο, διαπιστώθηκε ότι οι 

διευθυντές και οι μηχανικοί που συμμετέχουν είναι πολύ ευαίσθητοι στην ιδέα ότι η 

ποιότητα του έργου δεν μπορεί να συμβιβαστεί καθόλου με την επίσπευση. Δεύτερον, η 

ποιότητα μιας δραστηριότητας μπορεί να είναι συνήθως μετρημένη μόνο υποκειμενικά 

βάσει της κρίσης των διευθυντών διαχείρισης των έργων. Σε μερικές περιπτώσεις όταν 

μπορεί να καθοριστεί η ποιότητα ποσοτικά και αντικειμενικά χρησιμοποιώντας τις 

τεχνικές προδιαγραφές, αυτές οι προδιαγραφές πρόκειται να υιοθετηθούν μάλλον 

αυστηρά, και το μέτρο ποιότητας δεν επηρεάζεται άμεσα από την χρήση των 

υπερωριών.  

 

Όλοι οι διευθυντές έργων και οι μηχανικοί ενδιαφέρονται για την απόδοση της 

ποιότητας στο σχεδιασμό χρόνου και δαπανών. Συγχρόνως, μπορεί να παρατηρηθεί ότι, 

ενώ όλοι οι διευθυντές, δικαιολογημένα, είναι ευαίσθητοι στο ζήτημα ποιότητας λόγω 

της επίσπευσης της εργασίας, είναι επίσης απρόθυμοι να βελτιώσουν ένα ήδη αποδεκτό 

επίπεδο ποιότητας με πρόσθετα έξοδα ή με την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του 

έργου (Khang and Myint, 1999). 

 

2.4.8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το κόστος της ποιότητας εξετάζεται από τους Juran και Crosby ως το πρωταρχικό 

εργαλείο μέτρησης ποιότητας. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας TQM, για την επιλογή των έργων βελτίωσης της 

ποιότητας, και για την αιτιολόγηση του κόστους σε οποιονδήποτε αμφισβητεί τη 

διαδικασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Φέρνοντας σε επαφή τα κόστη της 

αναθεώρησης, επιθεώρησης και δοκιμών κάποιος μπορεί να αποδείξει μια συσσώρευση 

των εξόδων για να πείσει την διαχείριση και τους υπόλοιπους για την ανάγκη της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Τα κόστη ποιότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: το κόστος πρόληψης και 

αξιολόγησης και το κόστος της αποτυχίας. Η κατανομή των δαπανών αυτών 

παρουσιάζεται παρακάτω:  
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Κόστη ποιότητας = κόστη ελέγχου  + κόστη αποτυχίας 

Κόστη ελέγχου = κόστη πρόληψης + κόστη αξιολόγησης 

Κόστη αποτυχίας = Κόστη εσωτερικών αστοχιών + Κόστη εξωτερικών αστοχιών  

Όσον αφορά την κατασκευή, το κόστος της πρόληψης είναι οι δαπάνες που προκύπτουν 

από δραστηριότητες ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή αποκλίσεων. Τα 

κόστη αξιολόγησης αποτελούνται από τις δαπάνες που συμβαίνουν από δραστηριότητες 

ποιότητας που υιοθετηθήκαν για να καθορίσουν εάν ένα προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίστηκαν. Τα κόστη της αποτυχίας είναι το 

κόστος που δεν πληροί τις απαιτήσεις. Τα κόστη εσωτερικών αστοχιών είναι οι δαπάνες 

που γίνονται στην περιοχή του έργου λόγω αποτυχίας της ανάλυσης, ακινητοποίησης, 

σφάλματος του προμηθευτή, ή μείωση της τιμής, λόγω μη συμμόρφωση. Τα κόστη 

εξωτερικών αστοχιών είναι οι δαπάνες που υφίστανται από τη στιγμή που το έργο είναι 

στα χέρια του πελάτη. Αυτές περιλαμβάνουν το κόστος για τις προσαρμογές των 

παραπόνων, επιδιορθώσεις, χειρισμό και αντικατάσταση του απορριφθέντος υλικού, 

ποιότητα κατασκευής, διόρθωση λαθών, και τα δικαστικά έξοδα (Oberlender, 2000). 

 

Σύμφωνα με τους Love and Irani (2003), το Σύστημα Κόστους Ποιότητας της 

Διαχείρισης Έργων (PROMQACSQ: Project Management Quality Cost System) 

αναπτύχθηκε για να καθορίσει τα κόστη ποιότητας σε τεχνικά έργα. Προτείνεται ότι οι 

συμμετέχοντες στο έργο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες του 

PROMQACS για να προσδιορίσουν τις σχετικές ανεπάρκειες με το έργο και επομένως 

να κάνουν τη κατάλληλη ενέργεια για να βελτιώσουν τις τακτικές διαχείρισης για 

μελλοντικά έργα. 

Στα τεχνικά έργα, οι δραστηριότητες είναι διαιρεμένες σε λειτουργικές, οι οποίες 

εκτελούνται από διαφορετικούς ανθρώπους (π.χ. αρχιτέκτονες, μηχανικούς, και 

ανάδοχους). Κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει τις αποφάσεις του χωρίς να εξετάσει τον 

αντίκτυπο που θα έχουν στους άλλους. Κατά συνέπεια, κάθε ενδιαφερόμενος έχει 

αφιερωθεί στη βελτιστοποίηση της δικιάς του λειτουργίας χωρίς να κατανοεί, τα 

αποτελέσματά που θα έχουν στην εκτέλεση του έργου. Στην πραγματικότητα, οι 

διεπαφές που υπάρχουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων αποτελούν εμπόδιο για την 

αποτελεσματική και αποδοτική επικοινωνία και συντονισμό στα έργα. Όταν συμβεί ένα 

λάθος στην επικοινωνία, η πηγή του προβλήματος μπορεί να θεωρηθεί η εφοδιαστική 
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αλυσίδα και κατά επέκταση τα επικοινωνιακά προβλήματα που υπάρχουν στην 

διαδικασία.  

Οι πληροφορίες που είναι ανακριβείς ή καθυστερημένες είναι σπάνια φιλτραρισμένες 

και χωρισμένες στις παραμέτρους που αναφέρονται. Συνεπώς, οι αποτυχίες στην 

ποιότητα μπορούν να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα της μη αποτελεσματικής λήψης 

αποφάσεων. Αυτό συχνά επιδεινώνεται και με την απουσία ενός ενσωματωμένου 

συστήματος πληροφοριών (IS: Information System) για να υποστηρίξει την διαχείριση 

ποιότητας στα τεχνικά έργα. Επιπλέον, η απουσία ενός τέτοιου συστήματος έχει 

προκαλέσει πολλές εταιρείες να αναπτύξουν ατομικούς τρόπους για να διατηρήσουν 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια, η συλλογή πληροφοριών και η 

διαχείρισης τους σε ένα έργο γίνεται ασυντόνιστη. Τελικά, αυτό οδηγεί σε σπατάλη του 

χρόνου, περιττές δαπάνες, αυξανόμενα λάθη, και παρανοήσεις. Επιπλέον, η μη 

αποτελεσματική χρήση και διαχείριση της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ: Information 

Technology) επιδεινώνουν το ποσό επανάληψης που εμφανίζεται σε ένα έργο. Υπάρχει 

επομένως μια ανάγκη για ένα σύστημα πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να διαχειριστούν την ποιότητα έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση των εταιρειών και να 

καθορίζονται τα κόστη ποιότητας. Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες να καθορίσουν τα 

κόστη αποτυχίας για την ποιότητα και επομένως να εφαρμοστούν στρατηγικές για να 

αποφευχθούν τα λάθη. Το σχέδιο και η ανάπτυξη της κοστολόγησης της ποιότητας για 

τεχνικά έργα έχουν περιοριστεί, μέχρι σήμερα, λόγω της πολυπλοκότητας που 

συνδέεται με το γεγονός ότι οι εταιρείες θα πρέπει να διαχειριστούν αρκετές 

πληροφορίες σε συνδυασμό πάντα με την διαχείριση της ποιότητας. 

Για να αποκτηθεί η γνώση σχετικά με το κόστος ποιότητας, το σύστημα πληροφοριών 

θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα προσέγγισης για την διαχείριση τεχνικών 

έργων. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, θα πρέπει να γίνει συλλογή, μέτρηση και 

ανάλυση της ποιότητας. Εντούτοις, αυτό είναι σύνθετο και προβληματικό, λόγω του 

μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που αφορούν τις προμήθειες. Επιπλέον, οι εταιρείες 

ποικίλλουν σε μέγεθος και τεχνολογικές ικανότητες, και αυτό το καθιστά δύσκολο να 

διαχειριστούν τις σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες και ιδιαίτερα στοιχεία για τα 

κόστη ποιότητας. Στην πραγματικότητα, πολλές τεχνικές εταιρείες δεν έχουν κανένα 

σύστημα για την συλλογή στοιχείων και για την μέτρηση του κόστους ποιότητας. 

Ένα σύστημα πληροφοριών για την κοστολόγηση της ποιότητας θα μπορούσε να 

παρέχει τα μέλη της ομάδας του έργου και τους πελάτες με τις πληροφορίες για τις 
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ποιοτικές αποτυχίες και με τις δραστηριότητες που πρέπει να σχεδιαστούν για να 

αποφευχθούν μελλοντικές αστοχίες. Αυτό μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί για να 

προταθούν κίνητρα για βελτίωση της ποιότητας για να επιτευχθεί εξοικονόμηση 

κόστους. Τα κόστη σχετικά με την ποιότητα κυμαίνονται από 5 έως 25% του ετήσιου 

κύκλου εργασιών μιας εταιρείας ή των λειτουργικών δαπανών της. Από αυτό, το 90% 

χρησιμοποιείται για δαπάνες αξιολόγησης και αποτυχίας. Σύμφωνα με τον Dale και τον 

Plunkett τα κόστη ποιότητας μπορούν να μειωθούν στο ένα τρίτο όταν εφαρμόζεται ένα 

οικονομικώς αποδοτικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

Υπάρχουν πολυάριθμες μέθοδοι για τον υπολογισμό του κόστους ποιότητας. 

Παραδείγματος χάριν, τα κόστη μπορούν να ταξινομηθούν ως κόστη συμμόρφωσης και 

μη-συμμόρφωσης. Τα κόστη συμμόρφωσης περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, επαλήθευση, 

επικύρωση, δοκιμή, επιθεώρηση, συντήρηση, και λογιστικούς έλεγχους. Τα κόστη μη-

συμμορφωσης περιλαμβάνουν: επανάληψη, σπατάλες υλικών, και επισκευές. 

Εντούτοις, μια ευρύτατα αποδεκτή μέθοδος για τον καθορισμό του κόστους ποιότητας 

είναι το παραδοσιακό πρότυπο πρόληψης – αξιολόγησης - αποτυχίας (PAF: Prevention 

– Appraisal - Failure), το οποίο ταξινομεί τα κόστη ως εξής:  

- Πρόληψη - όλα τα ποσά που ξοδεύονται ή που επενδύονται για να αποτραπούν ή να 

μειωθούν τα λάθη ή τις ατέλειες 

- Αξιολόγηση – η ανίχνευση των λαθών ή των ατελειών μετρώντας την συμμόρφωση 

στο απαραίτητο επίπεδο ποιότητας: αρχιτεκτονικά και δομικά σχέδια, εργασία σε 

εξέλιξη, εισερχόμενη και ολοκληρωμένη επιθεώρηση υλικών  

- Εσωτερικές αποτυχίες - οφείλονται στη διάλυση ή την επανάληψη ελαττωματικών 

προϊόντων ή την αποζημίωση για τις καθυστερήσεις στην παράδοση και 

- Εξωτερικές αποτυχίες - μετά από την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη: δαπάνες 

των επισκευών, επιστροφές, χειρισμός παραπόνων, και αποζημίωση.  

Τα παραπάνω αφορούν μόνο την παρεμπόδιση και τη διόρθωση των λαθών από κακή 

ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, αυτά μόνο αντιπροσωπεύουν 

την άμεση, απτή, και ορατή πλευρά των δαπανών. Μερικά κόστη της ποιότητας 

μπορούν να υπολογιστούν με υψηλό βαθμό ακρίβειας, ενώ άλλα μπορούν μόνο να 

εκτιμηθούν.  
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Όπως ο Banks επισημαίνει, οι δαπάνες θα αυξηθούν όσο περισσότερος χρόνος 

ξοδεύεται για την πρόληψη τους. Καθώς οι διαδικασίες βελτιώνονται, τα κόστη 

αξιολόγησης πρέπει έπειτα να μειωθούν, καθώς η επιθεώρηση δεν είναι πλέον 

απαραίτητη. Κατά συνέπεια, αποταμίευση θα μπορούσε να παραχθεί από τη μείωση 

των εσωτερικών περιοχών αποτυχίας. Οι Campanella και Corcoran προτείνουν ότι 

αυξήσεις στις δαπάνες δεν θα παρουσιάσουν άμεσες μειώσεις των δαπανών αποτυχίας, 

λόγω της χρονικής καθυστέρησης μεταξύ της αιτίας και της επίδρασης. Οι δαπάνες 

αξιολόγησης και πρόληψης είναι αναπόφευκτες δαπάνες που πρέπει να επιληφθούν από 

το σχεδιασμό και τις τεχνικές εταιρείες εάν τα προϊόντα/οι υπηρεσίες τους πρόκειται να 

παραδοθούν «σωστά» την πρώτη φορά. Οι δαπάνες αποτυχίας, από την άλλη πλευρά, 

είναι σχεδόν αναπόφευκτες στην κατασκευή, και συμβαίνουν λόγω μη 

αποτελεσματικής διαχείρισης. 

Ειδικότερα, τα κόστη ποιότητας μπορούν να αποτελέσουν το 8-15% των συνολικών 

δαπανών της κατασκευής. Μελέτες έχουν δείξει ότι περισσότερο από 25% των 

δαπανών μπορούν να κοπούν μέσω της χρήσης μιας αποτελεσματικής ποιότητας. Αυτό 

δείχνει σαφώς τη σημασία να γνωρίζει κανείς πως θα αποτραπεί η επανάληψη, όχι μόνο 

ωφελώντας τον ανάδοχο, αλλά και τον πελάτη και τους τελικούς χρήστες.  

Οι άμεσες δαπάνες είναι εύκολα μετρήσιμες, συχνά αναφερόμενες για την αξιολόγηση 

της ποιότητας της εργασίας, και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των 

συνολικών δαπανών του έργου. Οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι άμεσα μετρήσιμες και 

περιλαμβάνουν την απώλεια του προγραμματισμού και της παραγωγικότητας και την 

χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα.. Επιπλέον, τα κόστη εργασίας για την διαχείριση 

της ποιότητας, που περιλαμβάνουν την πλήρη απασχόληση του προσωπικού και άλλους 

που εμπλέκονται περιστασιακά με την ποιότητα πρέπει να προσδιοριστούν. 

 

2.5 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

2.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας. Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να 

διασφαλίσουν την ποιότητα της παραγωγικής τους διαδικασίας ή των υπηρεσιών τους, 

αλλά και να υπάρξει διεθνώς μια κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό δημιουργήθηκαν 

από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO: International Organization of 
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Standardization) ειδικές σειρές προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων 

γίνεται από τους Εθνικούς φορείς ή από άλλους φορείς η πιστοποίηση των 

επιχειρήσεων (Τσιότρας, 2002). 

Το ISO είναι ένας μη – κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1947. Η αποστολή 

του ISO είναι να προάγει την ανάπτυξη της τυποποίησης και των σχετικών με αυτήν 

δραστηριοτήτων, ανά τον κόσμο, με σκοπό την διευκόλυνση, διεθνώς, της συναλλαγής 

των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη της συνεργασίας στα πλαίσια 

των τεχνικών, οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων.  

 

Η λέξη ISO προέρχεται από την ελληνική λέξη «ίσος», δηλαδή ισοδύναμος. Εξάλλου, 

το όνομα «ISO» χρησιμοποιείται παντού στον κόσμο για να δηλώσει τον οργανισμό 

αποφεύγοντας έτσι την πληθώρα των ακρωνύμιων που θα προέκυπταν από τη 

μετάφραση του τίτλου «International Organization of Standardization» στις διάφορες 

γλώσσες (Tricker, 2001). 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός για τη 

δημιουργία προτύπων. Σήμερα αποτελείται από τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης 91 

χωρών και έχει περίπου 187 Τεχνικές Επιτροπές. Κάθε Τεχνική Επιτροπή είναι 

υπεύθυνη για καθένα από τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης. Το αντικείμενο του 

Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της 

τυποποίησης και των συναφών παγκοσμίων δραστηριοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση 

της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της συνεργασίας 

στη σφαίρα των πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού 

Πιστοποίησης δημοσιεύονται σαν Διεθνή Πρότυπα (Τσιότρας, 2002). 

 

2.5.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9000 / ISO 9001 

 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ως οδηγός στην πορεία μιας επιχείρησης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας , αλλά και ως μέτρο για την αξιολόγηση της είναι αυτά της 

σειράς ISO 9000 (Τσιότρας, 2002).Αυτός ο όρος αναφέρεται σε ένα σύνολο 

παγκόσμιων προδιαγραφών οι οποίες καθορίζουν ένα σύστημα διαβεβαίωσης της 

ποιότητας το οποίο αναπτύχθηκε από την ISO: International Organization of 

Standardization και υιοθετήθηκε από πάνω από 90 χώρες σε όλον τον κόσμο. Το ISO 

περιλαμβάνει τις εθνικές προδιαγραφές περισσότερων των 100 χωρών. Ο σκοπός του 



36 
 

είναι να υποστηρίζει την ανταλλαγή αγαθών και προϊόντων σε όλο τον κόσμο και έτσι 

να ενισχύει την παγκόσμια συνεργασία σε επιστημονικό, τεχνολογικό και οικονομικό 

επίπεδο (Nee, 1996). 

Η σειρά ISO 9000 είναι μια σειρά πέντε διεθνών προτύπων όσον αφορά τη διοίκηση 

της Ποιότητας, τα συστήματα Ποιότητας και τη διασφάλιση Ποιότητας. Περιέχει 

πρότυπα με γενικές και όχι εξειδικευμένες οδηγίες. Αυτά τα πρότυπα ασχολούνται με 

τη δομή, τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα στοιχεία των συστημάτων διοίκησης / 

διασφάλισης ποιότητας και είναι τα παρακάτω: 

 

 ISO 9000: Προδιαγραφές διοίκησης Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας – 

Οδηγίες για Επιλογή και Χρήση. 

 ISO 9001: Συστήματα Ποιότητας – Μοντέλο για τη Διασφάλιση της ποιότητας 

στο σχεδιασμό / Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση 

(Υπηρεσίες) 

 ISO 9002: Συστήματα Ποιότητας – Μοντέλο για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση 

 ISO 9003: Συστήματα Ποιότητας – Μοντέλο για τη Διασφάλιση Ποιότητας 

στην Τελική Επιθεώρηση και Δοκιμή 

 ISO 9004: Διοίκηση Ποιότητας και Στοιχεία Συστήματος Ποιότητας – 

Κατευθυντήριες Γραμμές (Τσιότρας, 2002). 

 

Για να επιτευχθεί η καταγραφή του ISO 9000, πρέπει μία εταιρεία να πληροί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές διαβεβαίωσης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της. 

Αυτές οι προδιαγραφές, το αν τηρούνται ή όχι, θα βεβαιωθεί από έναν τρίτο 

παρατηρητή, ο οποίος θα κάνει την επιθεώρηση. Το σύστημα διαβεβαίωσης της 

ποιότητας επιτυγχάνει την συμμόρφωση προς το ISO 9000. Σε τέτοια περίπτωση, η 

εταιρεία λαμβάνει μία άδεια ποιότητας, η οποία διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες ότι η 

συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει ένα σύστημα το οποίο διαβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της 

που είναι προς πώληση είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας. 

 

Οι εταιρείες που συμμορφώνονται σύμφωνα με το ISO 9000, συχνά επωφελούνται 

αρκετά, διότι αφενός μειώνονται τα παράπονα των πελατών, αφετέρου μειώνονται τα 

κόστη λειτουργίας και τελευταίο και πιο σημαντικό, αυξάνεται η ζήτηση για τα 

προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Όσον αφορά, το ISO 9001,αυτό δεν αποκλείει 

κάποιες συγκεκριμένες βιομηχανίες ή οικονομικούς φορείς. Η απόφαση για το αν η 
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εταιρεία θα συμμορφωθεί με κάποιο από τα ISO εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια. 

Η απόφαση αυτή επηρεάζεται από το τί ζητούν οι καταναλωτές καθώς και από τις 

απαιτήσεις της αγοράς. Για παράδειγμα, κάποιες εταιρείες, δεν αγοράζουν προϊόντα 

από κατασκευαστές οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με την σύμβαση του ISO 9000 (Nee, 

1996). 

 

Για μία επιχείρηση, η συμμόρφωση προς το ISO 9000,είναι τις περισσότερες φορές 

ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή του ISO 9000 θα γίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις 

όπως οι παρακάτω: 

 

• Οι σημαντικοί συνεργάτες της επιχείρησης αρχίζουν να ερευνούν αν υπάρχει 

συμφωνία ως προς το ISO 9000. 

• Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δουλεύουν όλες σύμφωνα με το ISO 9000. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα. 

• Σε περίπτωση τέλος που η επιχείρηση επωφελείται από την εγκατάσταση ενός 

συστήματος διαβεβαίωσης της ποιότητας.(μειώνονται τα λάθη, μειώνονται τα 

παράπονα των πελατών) 

 

Έχει παρατηρηθεί από πολλές εταιρείες, ότι απλώς και μόνο δουλεύοντας σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του ISO 9000,έχει αποφέρει σε αυτές μεγάλα κέρδη. Ακόμα και πριν 

επιτευχθεί η πλήρη συμμόρφωση, απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι εταιρείες 

αναγκάζονται να βελτιώσουν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν για την επιθεώρηση 

της ποιότητας, είναι πολύ θετικό. 

 

Η προσπάθεια που απαιτείται από μία εταιρεία για να συμμορφωθεί προς τις 

προδιαγραφές του ISO 9000, εξαρτάται από την ωριμότητα του συστήματος ποιότητας 

της εταιρείας. Ευτυχώς όμως, υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 

βοηθούν πολύ για την πραγματοποίηση αυτής της συμμόρφωσης. Έχουν αναπτυχθεί 

τέλος πολλά ελεύθερα πακέτα λογισμικού τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην 

δημιουργία και στην αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας (Nee, 1996).  

 

Η σειρά προτύπων ISO 9000 πήρε επίσημα τη νέα της μορφή το Νοέμβριο του 2000. Η 

αναθεωρημένη βασική σειρά ISO 9000:2000 αποτελείται από τρία έγραφα: 
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 ISO 9000:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Βασικές έννοιες ποιότητας 

και λεξιλόγιο 

 ISO 9001:2000: συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις (αυτό 

αντικαθιστά τα παλαιότερα πρότυπα ISO 9001, ISO 9000 και ISO 9003) 

 ISO 9004: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Οδηγίες για βελτίωση της 

απόδοσης (δεν προορίζεται για πιστοποίηση εταιρειών) 

 

Το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό βήμα προόδου στη 

διασφάλιση της ποιότητας, μια και στοχεύει στη διασφάλιση της ικανοποίησης του 

πελάτη και όχι απλά στη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Καθορίζει τις 

απαραίτητες απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

ώστε να προσφέρει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και απαιτήσεις 

των πελατών για τα προϊόντα. Έτσι, μεταφέρει την προσοχή των επιχειρήσεων από την 

συμμόρφωση στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιότητας (Τσιότρας, 2002). 

 

Για να εφαρμοστούν αυτά τα πρότυπα θα ζητηθεί από την εταιρεία να σχεδιάσει και να 

εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, πιο 

συγκεκριμένα: 

 

• Η εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο ποιότητας το οποίο θα 

περιγράφει το σύστημα ποιότητάς της. 

• Ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει την εκτέλεση της δουλειάς. 

• Θα ζητηθεί η σχεδίαση και η εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο θα αποτρέπει 

την επανεμφάνιση των προβλημάτων. 

• Πρέπει να γραφεί μία αναλυτική αναφορά η οποία θα περιγράφει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 

• Εν συνεχεία, γίνεται εκπαίδευση των εργαζομένων έτσι ώστε να 

προσαρμοστούν στην λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 

• Ακόμα, η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα δείχνει 

αναλυτικά όλες τις επιθεωρήσεις ποιότητας που θα γίνονται. 

• Θα ζητηθεί τέλος, να υπάρχει συμμόρφωση προς όλες τις πιθανές πρόσθετες 

απαιτήσεις των προδιαγραφών του ISO 9000. 

 

Η βεβαίωση ότι πράγματι η εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα παραπάνω και ότι τελικά 

έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές, θα δοθεί από έναν εξωτερικό 
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μηχανισμό αξιολόγησης, από έναν τρίτο παρατηρητή όπως λέγεται. Ο παρατηρητής θα 

εφαρμόσει μία προκαταρτική επιθεώρηση, μετά από την οποία πιθανώς θα έχουν 

εντοπιστεί κάποιες περιοχές μη-συμμόρφωσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διόρθωση 

αυτών, έτσι ώστε στην τελική επιθεώρηση που θα ακολουθήσει, να είναι όλα εντάξει. Η 

βεβαίωση που δίνεται από την ISO 9000 έχει διάρκεια τριών χρόνων, αλλά υπάρχουν 

συνεχείς επιθεωρήσεις ανά εξάμηνο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχόμενη τήρηση των 

κανόνων (Nee, 1996). 

 

2.5.3. ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Οι αρχές της «Ολικής Ποιότητας» , η εκτίμηση του συνολικού κόστους κατά τη 

διάρκεια ενός έργου, η αναγνώριση της αύξησης του κόστους επιδιόρθωσης σε 

προχωρημένα στάδια υλοποίησης του έργου και η ανάγκη αύξησης των ρυθμών 

αποπεράτωσης και παράδοσης του έργου για εκμετάλλευση, εισχώρησαν σε βάθος στις 

δραστηριότητες όλων των μελών που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση ενός 

τεχνικού έργου. Τα μέλη αυτά είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, χρηματοδότες, 

μελετητές, κατασκευαστές, χρήστες του έργου και ασφαλιστικές εταιρείες. Συνέπεια 

των παραπάνω είναι η εγκατάσταση και χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, 

συγκεκριμένα του προτύπου EN ISO 9001:2008 , από τις τεχνικές εταιρείες. 

Τα ευεργετήματα των τεχνικών εταιρειών από την εγκατάσταση και την κατ’ επέκταση 

πιστοποίηση / εγγραφή στο πρότυπο  EN ISO 9001:2008 είναι ποικίλα, όπως : 

 Αντικειμενική αποτίμηση των διαδικασιών της εταιρείας από εξωτερικούς 

ειδικούς. Αυτό οδηγεί στην πειθαρχία για συνεχή βελτίωση των διεργασιών και 

συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας. 

 Εισχώρηση στις αγορές. Πολλοί δημόσιοι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 

άλλες χώρες θέσπισαν ως προαπαίτηση ανάληψης δημοσίων έργων από τεχνικές 

εταιρείες την πιστοποίηση / εγγραφή τους στο EN ISO 9001:2008. Η ώθηση για 

πιστοποίηση / εγγραφή ασκείται τελευταία και από μεγάλες ιδιωτικές ανά τον κόσμο 

εταιρείες, οι οποίες απαιτούν από τους εργολάβους ή υπεργολάβους κατασκευών 

πιστοποίηση / εγγραφή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με το πρότυπο EN 
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ISO 9001:2008. Επομένως, η πιστοποίηση / εγγραφή στο ISO 9001:2008 οδηγεί στη 

διατήρηση ή και στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων για τις τεχνικές εταιρείες. 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ποιότητα όλο και περισσότερο διαμορφώνεται ως 

διαφοροποιητής στο πεδίο της αγοράς. Κατ’ επέκταση οι επιχειρήσεις με Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο / εγγεγραμμένο κατά ISO 9001:2008 

απολαμβάνουν ευδιάκριτο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας έναντι των 

επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα. 

 Δυνατότητα Ελάττωσης Ανεξάρτητων Επιθεωρήσεων. Πολλές φορές τεχνικές 

εταιρείες υποχρεώνονται από τους πελάτες τους σε Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις των 

διαδικασιών τους. Αυτό οδηγεί σε απώλεια χρόνου και αύξηση κόστους, ειδικά 

μάλιστα όταν διάφοροι πελάτες απαιτούν τους δικούς τους ελέγχους. Πιστοποίηση 

κατά ISO 9001:2008 μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των πολλαπλών 

επιθεωρήσεων των εταιρειών που επιβάλλουν οι πελάτες τους, με σαφή συνέπεια τη 

μείωση του συνολικού χρόνου και του κόστους των εταιρειών. 

 Αποσαφήνιση των διεργασιών. Πολλές φορές ο εργαζόμενος, και ειδικά στο 

περιβάλλον των κατασκευών, εκτελεί την εργασία του μηχανικά, χωρίς να έχει 

ακριβή επίγνωση των διαδοχικών βημάτων και των ενδεχόμενων μειονεκτημάτων του 

τρόπου εκτέλεσης της εργασίας του, καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης. Η 

βασική απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2008 να καταγράφονται οι διαδικασίες που 

διέπουν τις διεργασίες μιας εταιρείας /οργανισμού οδηγεί στην αποσαφήνιση των 

διεργασιών και στην αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης. 

 

Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

οικονομίας της χώρας. Η ορθή εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με βάση 

το πρότυπο ISO 9001:2008, στις τεχνικές εταιρείες μπορεί να επιφέρει πολύ θετικά 

αποτελέσματα. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να σχεδιαστεί, να 

προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας και 

τις συγκεκριμένες ανάγκες των εργαζομένων της. Το σύστημα δεν πρέπει να 

δημιουργήσει γραφειοκρατικό βάρος στην εταιρεία, πρέπει να είναι δυναμικό και 

εξελισσόμενο, ώστε να αφήνει ελεύθερη τη δημιουργικότητα της επιχείρησης και των 

εργαζομένων της, και πρέπει να επιτρέπει έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων στις 

διεργασίες, ταχεία βελτίωση των διεργασιών και αποτίμηση / αξιολόγηση των 

βελτιώσεων (Tricker, 2001). 
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Κατά τη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου, αναπτύσσεται μία σειρά ενεργειών, 

αλληλεξαρτήσεων και επαναλαμβανόμενων απαιτήσεων, οι οποίες συνολικά 

ονομάζονται διεργασίες έργου (Dinsmore et al., 2011). Παράλληλα, σύμφωνα με τους 

Pharro και Bentley (2007), ένα έργο (ανεξαρτήτως πεδίου) υλοποιείται πάντα εντός του 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού (ανεξαρτήτως με το νομικό χαρακτήρα και την 

ταυτότητα αυτού), επομένως για να είναι επιτυχής η εκτέλεση του, αυτό θα πρέπει να 

«στοιχίζεται», με το περιβάλλον του οργανισμού που το υλοποιεί (Young,2007). 

 

Η τυποποίηση των διεργασιών ενός έργου, στα πλαίσια του οργανισμού που το 

υλοποιεί, μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον τελευταίο, όπως 

εξάλειψη καθυστερήσεων, βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων και μείωση 

εσωτερικών συγκρούσεων, με τις ωφέλειες αυτές να πολλαπλασιάζονται σε φορείς, 

στους οποίους η εκτέλεση έργων αποτελεί τη βασική αποστολή. (Gareis and Huemann, 

2007). Στη βάση αυτή, αναπτύχθηκαν τα πρότυπα διαχειριστικής ικανότητας ή 

ωριμότητας ή επάρκειας οργανισμών (τα πρότυπα διαχείρισης έργων). Τα πρότυπα 

αυτά, σύμφωνα με τον Muller (2009), αποσκοπούν στο «να αναπτύξουν την εσωτερική 

δυνατότητα ενός οργανισμού, προκειμένου αυτός να μπορεί να διαχειριστεί 

ταυτόχρονα, τα έργα, τους πόρους και τις διαδικασίες του, με τη μέγιστη δυνατή 

επάρκεια».  

 

Κατά τους Demir και Kocabas (2010), οι καταβολές των προτύπων διαχείρισης έργων, 

εντοπίζονται στο πεδίο της ολικής διαχείρισης ποιότητας. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1990, πέρασαν στη διαχείριση έργων, με την επίδραση τους στην επιστημονική σκέψη 

και κατεύθυνση του συγκεκριμένου πεδίου, να αποδεικνύεται καταλυτική (Cooke-

Deavies and Arzymanow, 2003). Η χρήση τους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

άρχισε να αυξάνεται διαρκώς, ενώ η ακαδημαϊκή έρευνα υποδείκνυε όλο και 

περισσότερους τομείς και πεδία ενός οργανισμού, όπου η εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης έργων, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(Judgev and Thomas, 2002). Τα πρότυπα διαχείρισης έργων αναπτύσσονται και 

εκδίδονται από διάφορους εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με τους πιο 

δημοφιλείς να είναι, το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (ANSI), ο 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων (PMI) και 

η Διεθνής Ένωση Διαχείρισης έργων (IPMA) (Hopkinson, 2011). 
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2.5.4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008  

 

Σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα και τα συστήματα διαχείρισης έργων στους 

δημόσιους οργανισμούς, η υλοποίηση του Γ’ Κ.Π.Σ. (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και 

οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του 4ου Κ.Π.Σ. (μετέπειτα 

Ε.Σ.Π.Α.), ανέδειξαν την ανάγκη εισαγωγής και πιστοποίησης Συστημάτων 

Διαχειριστικής Επάρκειας, τουλάχιστον στους δημόσιους φορείς, που επιθυμούσαν να 

διαχειριστούν πράξεις του Δ’ ΚΠΣ.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή, ανατέθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), η 

ανάπτυξη ενός προτύπου που θα περιγράφει τις απαιτήσεις για τη διαχειριστική 

επάρκεια των οργανισμών, που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα. Το πρότυπο αυτό 

εκδόθηκε ως ΕΛΟΤ 1429:2008 και αποτελεί το κύριο στοιχείο μιας οικογένειας 

προτύπων, η οποία συμπληρώνεται από τρεις οδηγούς εφαρμογής, τους ΕΛΟΤ 1431-

1/2/3 και ένα ακόμη πρότυπο, το ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για 

την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης 

και αξιολογητές».  

 

Το γενικό υπόβαθρο του ΕΛΟΤ 1429:2008, συντέθηκε από τους παρακάτω παράγοντες 

(Fitsilis et al., 2008): 

  

 Τα μοντέλα διαχειριστικής ωριμότητας/ικανότητας οργανισμών, όπως τα OPM3, 

P3M3, CMMI.  

 Τα βιβλία γνώσης ή επάρκειας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων, με πιο 

γνωστά, τα PMBoK, ICB και BS 6079.  

 Τις διεθνείς προδιαγραφές, τους οδηγούς και τις καλές πρακτικές διαχείρισης έργων, 

όπως το ISO 10006, τις καλές πρακτικές διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και τον οδηγό της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τη 

διαχείριση έργων.  

 

Αναφορικά με τη δομή του, το ΕΛΟΤ 1429:2008 αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, με 

τα τρία πρώτα να έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα (εισαγωγή, σκοποί, τυποποιητικές 

παραπομπές, όροι και ορισμοί) και στα υπόλοιπα να αναλύονται οι απαιτήσεις, τα 

περιεχόμενα και τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει το ΣΔΕΠ (Σύστημα 
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Διαχειριστικής Επάρκειας) ενός φορέα, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

Προτύπου. Επιπλέον, υφίστανται δύο παραρτήματα, στα οποία περιέχονται, η 

βιβλιογραφία και το γλωσσάρι όρων. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προτύπου 

αποτελεί, η «δυνατότητα επαλήθευσης της εφαρμογής του, με αντικειμενικά κριτήρια» 

(ΕΛΟΤ 1429, σελ.3), στοιχείο το οποίο έχει άμεση σχέση με τον ρόλο που αυτό είχε 

προβλεφθεί να παίξει, αυτόν δηλαδή, του «οχήματος πιστοποίησης» της διαχειριστικής 

επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ. Επισημαίνουμε εδώ, ότι τα 

δύο μοντέλα, βάσει των οποίων αναπτύχτηκε το ΕΛΟΤ 1429:2008 (όπως αναγράφονται 

στη βιβλιογραφία του ίδιου του Πρότυπου), δεν δημιουργήθηκαν για την πιστοποίηση 

της διαχειριστικής ικανότητας οργανισμών και για αυτό άλλωστε δεν υφίσταται 

δυνατότητα πιστοποίησης της συμμόρφωσης ενός οργανισμού, προς αυτά. 

Συγκεκριμένα, στο BSI 6079-4:2006, αναφέρεται ότι ο σκοπός του προτύπου είναι η 

παροχή οδηγιών για ζητήματα διαχείρισης έργων από οργανισμούς και απλώς, όποιος 

δηλώνει ότι ακολουθεί τις απαιτήσεις του, θα πρέπει να μπορεί να το αποδείξει, εφόσον 

κάτι τέτοιο του ζητηθεί και αντίστοιχα το ISO 10006:2003 αναφέρει ρητά, ότι αποτελεί 

οδηγό για την ποιοτική διαχείριση έργων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πιστοποίησης ή επιβεβαίωσης της ικανότητας διαχείρισης 

έργων ενός οργανισμού.  

 

Σε ότι έχει να κάνει με την τεκμηρίωση του συστήματος, αυτή δεν αποκλίνει από τη 

συνηθισμένη τεκμηρίωση των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας από 

οργανισμούς. Αυτή λοιπόν περιλαμβάνει (ΕΛΟΤ 1429:2008, σελ. 11):  

 

 Εγχειρίδιο συστήματος, με περιεχόμενα, τη δέσμευση της διοίκησης, το 

οργανόγραμμα και τη γενική περιγραφή του τρόπου κάλυψης των απαιτήσεων από 

τον οργανισμό.  

 Περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και του καθορισμού των 

ανάλογων αρμοδιοτήτων (για παράδειγμα, εγχειρίδιο διαδικασιών, διαγραμματική 

απεικόνιση κ.α).  

 Τυποποιημένα έντυπα, απαραίτητα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχο των 

διεργασιών και δραστηριοτήτων.  

 Αρχεία που λειτουργούν ως επαλήθευση, για την πραγματική εφαρμογή των 

οριζόμενων στο σύστημα διαχείρισης έργου του οργανισμού.  
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Όπως συμβαίνει και γενικότερα με τα μοντέλα διαχείρισης έργου, έτσι και στο ΕΛΟΤ 

1429:2008, η διαχειριστική ωριμότητα ενός οργανισμού, αναπτύσσεται κλιμακωτά. Πιο 

συγκεκριμένα το Πρότυπο ορίζει τρία επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας, όπου 

σύμφωνα με τον Σαριδάκη (2008), αναλύονται ως εξής:  

 

 Επίπεδο 1: Ο οργανισμός μπορεί να υλοποιήσει έργα με δικές του διεργασίες ή 

διαδικασίες, ικανοποιώντας ορισμένες προκαθορισμένες προβλέψεις.  

 Επίπεδο 2: Ο οργανισμός εκτελεί τα έργα με τυποποιημένο τρόπο και με κεντρική 

διαχείριση.  

 Επίπεδο 3: Ο οργανισμός παρακολουθεί με ποσοτικούς δείκτες τα έργα που εκτελεί 

και βελτιώνει διαρκώς το σύστημα (Χαλάτσης και Φιτσιλής, 2012). 

 

2.5.5 ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 10006:2003 

 

Το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο δίνει οδηγίες για την εφαρμογή της διαχείρισης της 

ποιότητας σε έργα. Εφαρμόζεται, σε ποικίλα έργα, μικρά και μεγάλα, σύντομα και 

μεγάλης διάρκειας, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, και ανεξάρτητα από το είδος του 

προϊόντος ή της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να απαιτήσει κάποιες προσαρμογές για να 

ταιριάζει σε κάθε έργο. Το διεθνές πρότυπο είναι ένα έγγραφο καθοδήγησης και δεν 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πιστοποίησης/εγγραφής. 

 

Η καθοδήγηση για τη διαχείριση της ποιότητας των έργων σ’ αυτό το διεθνές πρότυπο 

βασίζεται σε οκτώ αρχές διαχείρισης ποιότητας: 

 

α) εστίαση στον πελάτη 

β) ηγεσία 

γ) συμμετοχή των ατόμων 

δ) διαδικασία προσέγγισης 

ε) σύστημα προσέγγισης για τη διαχείριση 

στ) συνεχής βελτίωση 

ζ) τεκμηριωμένη προσέγγιση για την λήψη αποφάσεων 

 

Αυτές οι γενικές αρχές πρέπει να αποτελούν τη βάση για τα συστήματα διαχείρισης της 

ποιότητας σε τεχνικές εταιρείες (ISO 10006:2003). 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην βιβλιογραφική επισκόπηση, για να 

επιτευχθεί ένα έργο μέσα στο χρόνο που απαιτείται και με τον προϋπολογισμό που 

υπολογίζεται και να φτάσει τον τελικό σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την 

ικανοποίηση του πελάτη, θα πρέπει να εφαρμόζει με τον σωστό τρόπο τα οκτώ στοιχεία 

για την διαχείριση της ποιότητας. 

 

Στην έρευνα που θα ακολουθήσει θα μελετηθεί η τεχνική εταιρεία Χ. Η επιλογή της 

συγκεκριμένης εταιρείας έγινε γιατί αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό και γενικεύσιμο 

παράδειγμα έρευνας γιατί ασχολείται και με την μελέτη αλλά και την κατασκευή έργων 

και εμφανίζονται στην εταιρεία (με σωστό ή ελλιπή τρόπο) και τα οκτώ στοιχεία που 

αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία. Θα ακολουθήσει η ανάλυση των οκτώ στοιχείων 

διαχείρισης ποιότητας (συνεχής βελτίωση, ηγεσία, δέσμευση, εκπαίδευση, σχέσεις 

πελατών/προμηθευτών, εργασιακές σχέσεις/ομαδική εργασία, χρήση εργαλείων 

ποιότητας και στατιστικών μεθόδων και μέτρηση κόστους ποιότητας) και σε ποιο 

βαθμό τα εφαρμόζει σε κάθε έργο που αναλαμβάνει για να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα που θα διέπεται από την ποιότητα που χρειάζεται. 

 

Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης (case study). Η μελέτη 

περίπτωσης είναι μια διεξοδική περιγραφή και ανάλυση ενός φαινομένου ή κοινωνικής 

μονάδας όπως είναι ένα μεμονωμένο άτομο, ομάδα, φορέας ή κοινότητα. Η περίπτωση 

είναι ένα οριοθετημένο και ολοκληρωμένο σύστημα. Επικεντρώνοντας την προσοχή σε 

ένα μεμονωμένο φαινόμενο ή οντότητα (την περίπτωση) η προσέγγιση αυτή επιδιώκει 

να περιγράψει το φαινόμενο σε βάθος. Η έρευνα της μελέτης περίπτωσης έχει 

συγκεκριμένα όρια, επομένως η περίπτωση είναι ένα σύστημα που οροθετείται από το 

χρόνο, το χώρο, το γεγονός ή τη δραστηριότητα. Οι πηγές πληροφοριών είναι οι 

παρατηρήσεις, οι συνεντεύξεις, το οπτικό - ακουστικό υλικό, τα τεκμήρια και οι 

εκθέσεις. Ο Yin (1989) συγκεκριμένα, προτείνει έξι τύπους πληροφορίας: πληροφορία 

τεκμηρίωσης, αρχειοθετημένες εκθέσεις, συνεντεύξεις, άμεσες παρατηρήσεις, 

συμμετοχικές παρατηρήσεις και φυσικές τεκμηριώσεις. Ο τύπος της ανάλυσης αυτών 

των δεδομένων μπορεί να είναι μια ολιστική ανάλυση ολόκληρης της περίπτωσης ή μια 

βαθύτερη ανάλυση συγκεκριμένης πλευράς της περίπτωσης. 
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Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης ως η καταλληλότερη 

μέθοδος γιατί μπορεί να μελετηθεί σε βάθος η συγκεκριμένη εταιρεία, να γίνει η 

λεπτομερής περιγραφή της εταιρείας (δηλαδή να γίνει ανάλυση στο εσωτερικό της 

περίπτωσης), να συλλεχθούν λεπτομερή στοιχεία και δεδομένα από τα διάφορα έργα 

που έχει αναλάβει, να ερωτηθεί το προσωπικό και οι μηχανικοί και γενικά να 

χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών υπάρχει για να εξαχθούν τα σωστά 

συμπεράσματα.  

 

3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

Η τεχνική εταιρεία Χ ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1998 από δύο συνεργάτες και 

αρχικά είχε την μορφή Ο.Ε. και το 2002 τροποποιήθηκε σε Α.Ε.. Η συγκεκριμένη 

εταιρεία δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό τομέα προσφέροντας υπηρεσίες μελετών, 

κατασκευής και επίβλεψης τεχνικών έργων σε υπάρχουσες όσο και σε 

νεοαναγειρόμενες βιομηχανικές μονάδες στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Πρόσφατα η 

εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της προσφέροντας και υπηρεσίες συντήρησης 

και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων. Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία 

στο σχεδιασμό και την διαχείριση έργων Φυσικού Αερίου. 

 

Η εταιρεία Χ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες 

μελέτης, κατασκευής, διαχείρισης και επίβλεψης τόσο για τη βιομηχανία όσο και για 

μεγάλα τεχνικά έργα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι : 

 

 Μελέτες Σκοπιμότητας, Αγοράς 

 Βασικός Σχεδιασμός 

 Κοστολόγηση – Έλεγχος Κόστους 

 Προγραμματισμός 

 Διασφάλιση Ποιότητας 

 Προμήθειες 

 Κατασκευή έργων 

 Επίβλεψη και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

 Commissioning & Start - up Assistance 

 Συντήρηση και λειτουργία 
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Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται σε οποιοδήποτε συνδυασμό, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Επιπλέον προσφέρονται 

τεχνικοοικονομικές υπηρεσίες και έρευνες αγοράς για το βασικό σχεδιασμό και την 

αξιολόγηση νέων τεχνικών έργων. 

 

Η εταιρεία απασχολεί εικοσιπέντε (25) διπλωματούχους Μηχανικούς και επτά (7) 

εξωτερικούς συνεργάτες Μηχανικούς και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου 

προσλαμβάνει και το αντίστοιχο προσωπικό, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εξειδίκευση 

στην υποστήριξη τεχνικών έργων τόσο στην μελέτη όσο και στην εφαρμογή στο 

βιομηχανικό τομέα. 

 

Η τεχνική εταιρεία Χ δίνει μεγάλη έμφαση στην διασφάλιση της ποιότητας και ο 

αντικειμενικός στόχος της είναι να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις επιδιώξεις 

και τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό υλοποιείται μέσω των δεσμεύσεων για: 

 

 Τη συστηματική διερεύνηση των επιθυμιών και των προσδοκιών των πελατών και 

την υλοποίηση των βελτιώσεων που απαιτούνται. 

 Την προσεκτική επιλογή στην αξιολόγηση των προμηθευτών, συνεργατών και των 

υπεργολάβων. 

 Την συνεχή αναβάθμιση και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού κατά την 

λειτουργική διαδικασία καθώς επίσης και τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών 

μεθόδων, των διαδικασιών και των μέσων. 

 Την επέκταση της ποικιλίας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Την επιλογή ικανού προσωπικού και την παροχή επαρκούς εκπαίδευσης, όπως 

επίσης και την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε 

εργαζόμενος θα μπορεί να αναπτύσσει περαιτέρω δεξιότητες, καθήκοντα και 

πρωτοβουλίες. 

 Την ενίσχυση κάθε εσωτερικής συνεργασίας, την προώθηση κάθε εσωτερικής 

μορφής επικοινωνίας και το ομαδικό πνεύμα όλων των ανθρώπινων πόρων και σε 

όλα τα επίπεδα. 

 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κόστους και τη μεγιστοποίηση της 

χρήσης των ανθρώπινων πόρων και των μέσων. 
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Προκειμένου λοιπόν να υποστηριχθούν οι ενέργειές αυτές για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας, αναπτύσσεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμφωνία με τις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2008, το οποίο και εφαρμόζεται σε όλες 

τις διαδικασίες της εταιρείας. 

 

Με την επίτευξη αυτών των στόχων η τεχνική εταιρεία Χ αποβλέπει στο να διατηρήσει 

τη δεσπόζουσα θέση της και το μερίδιό της στην αγορά. Επιπρόσθετα, αποβλέπει στο 

να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα ανταμείβει την πρόοδο και θα 

παρέχει ευκαιρίες στον κάθε εργαζόμενο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά της εταιρείας, γίνεται αντιληπτό ότι η 

τεχνική εταιρεία Χ αποτελεί ένα καλό παράδειγμα έρευνας λόγω των πολλών 

αντικειμένων με τα οποία ασχολείται. Έτσι μέσω των συνεντεύξεων με το προσωπικό, 

των παρατηρήσεων, των στοιχείων και των εγγράφων της εταιρείας θα γίνει αναλυτική 

καταγραφή των οκτώ στοιχείων διαχείρισης ποιότητας και θα εξαχθούν ακριβή 

συμπεράσματα. 

 

3.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Στην συνέχεια θα γίνει η ανάλυση των οκτώ στοιχείων διαχείρισης ποιότητας όπως 

αυτά αναλύθηκαν στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα αναφερθεί σε ποιο βαθμό τα 

εφαρμόζει η εταιρεία για να πετύχει το τελικό στόχο της που είναι η ικανοποίηση των 

πελατών της. 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Γι΄ αυτό το λόγο έχει θεσπίσει διαδικασίες που περιγράφουν την υλοποίηση της 

Πολιτικής Ποιότητας, των στόχων, των αποτελεσμάτων των Εσωτερικών 

Επιθεωρήσεων, της ανάλυσης των δεδομένων, των διορθωτικών και προληπτικών 

ενεργειών της διοίκησης καθώς και της αναθεώρησης από την διοίκηση με σκοπό την 

διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης. 
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Ο Υπεύθυνος Ποιότητας μεριμνά για να εγκαθιδρύσει και να λειτουργήσει το 

πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης καθώς και να αναφέρει την πρόοδο και τα 

αποτελέσματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Άπαντες στην εταιρεία 

ενθαρρύνονται προκειμένου να προτείνουν ιδέες για βελτίωση, λειτουργίες, πρακτικές, 

συστήματα, ποιότητα, αποδοτικότητα και περιβάλλον εργασίας. Οι προτάσεις για 

βελτίωση, αξιολογούνται και ιεραρχούνται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας.  

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας καταγράφει και αναθεωρεί τα στοιχεία απόδοσης των 

διεργασιών και όπου υπάρχει επιθυμία για βελτίωση, εφαρμόζει συγκεκριμένα πλάνα 

δράσης με σκοπό τη βελτίωση συγκεκριμένων λειτουργιών ή διαδικασιών / πρακτικών. 

Τα σχέδια βελτίωσης της λειτουργίας αναπτύσσονται μόνο όταν η λειτουργία 

βελτίωσης θα έχει ως αποτέλεσμα να ωφελήσει τον πελάτη. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, η εταιρεία έχει θέσει σε συνεχή εφαρμογή τα ακόλουθα συστήματα 

παρακολούθησης της απόδοσης : 

 Απρόβλεπτες βλάβες εξοπλισμού – καταγράφονται στα αντίστοιχα αρχεία 

συντήρησης και επισκοπούνται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας. 

 Στοιχεία απόδοσης αξιολογούνται για τις τάσεις τους από το Υπεύθυνο Ποιότητας. 

 Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης – καταγράφεται σε αναφορές αξιολόγησης 

εκπαίδευσης και αξιολογούνται για τις τάσεις τους από τον Υπεύθυνο Ποιότητας. 

 Αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – καταγράφονται σε 

αναφορές εσωτερικού / εξωτερικού ελέγχου και αξιολογούνται για τις τάσεις τους από 

τον Υπεύθυνο Ποιότητας και παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

εταιρείας. 

 Νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις και νομικές παραβάσεις σχετικές με τις 

υπηρεσίες και λειτουργίες της εταιρείας παρακολουθούνται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

 Τα επίπεδα ικανοποίησης πελάτη – καταγράφονται στα αρχεία παραπόνων πελατών 

και στις καταγραφές της ικανοποίησης πελατών, αξιολογούνται δε για τις τάσεις τους 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με την αρωγή του Υπευθύνου Ποιότητας. 

 Η απόδοση ποιότητας των προμηθευτών καταγράφεται στα αρχεία απόδοσης 

ποιότητας προμηθευτών και αξιολογούνται για τις τάσεις τους από το Λογιστήριο σε 

συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ποιότητας. 
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 Επιπροσθέτως των ανωτέρω είναι δυνατόν να αναληφθούν ειδικά προγράμματα 

αξιολόγησης με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτίωση σε άλλες περιοχές. 

 

Τα προγράμματα της συνεχούς καταγραφής της απόδοσης καθώς και αυτά που 

αξιολογούν είναι πηγή για τον εντοπισμό των αναγκών και των ευκαιριών για 

βελτίωση. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι υπεύθυνος για την ανάληψη συγκεκριμένων 

προγραμμάτων συνεχούς βελτίωσης καθώς για την παρακολούθηση και αναφορά των 

αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία και σύμφωνα 

με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναφέρεται ότι το σημαντικό στοιχείο για την 

επιτυχία μιας εταιρείας είναι να εντοπίζεις τι αλλάζει στο περιβάλλον και να απαντάς 

προληπτικά μέσα από προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης, γίνεται αντιληπτό ότι η 

εταιρεία προλαμβάνει προβλήματα που τυχόν θα δημιουργούνταν στο σύστημα. 

 

ΗΓΕΣΙΑ 

 

Η ηγεσία όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία της διασφάλισης ποιότητας και στη συγκεκριμένη εταιρεία 

παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Διευθυντής Έργων είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος και 

δεν έχει διαφοροποιηθεί όλα τα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό γιατί το προσωπικό όχι μόνο τον σέβεται αλλά και έχει δημιουργηθεί μια πιο 

προσωπική σχέση με τον καθένα τους. Ο Διευθυντής Έργων είναι υπεύθυνος για την 

σωστή λειτουργία όλης της εταιρείας και υπεύθυνος για την διαχείριση της ποιότητας 

σε όλα τα έργα. 

 

Συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κάθε δεκαπέντε μέρες στην εταιρεία, όπου θέτονται τα 

καθήκοντα και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, όλα υπό το πρίσμα της ποιότητας. Με την 

ικανότητα και την εμπειρία που διαθέτει προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη 

ομάδα των μηχανικών για να πετύχουν τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας. Όπως 

αναφέρεται και στην βιβλιογραφία πολλές φορές έχει συμβεί ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι 

έχουν συμφωνήσει για το ποιος είναι ο σκοπός του έργου, ακόμα να μη έχει 

συμφωνήσει και ευθυγραμμιστεί σε αυτό η ηγεσία. 
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Τέλος, η ηγεσία της εταιρείας επιλέγει και αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό του για 

να διασφαλίσει ότι αυτοί που έχουν τις ευθύνες που καθορίζονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας, έχουν την ανάλογη μόρφωση, εκπαίδευση, πιστοποίηση, 

ικανότητες και εμπειρία. 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 

Όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, η ποιότητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί εάν οι 

άνθρωποι που εμπλέκονται άμεσα εκτελώντας τις δραστηριότητες τους, δείξουν ενεργό 

ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα αυτών που κάνουν. 

Στην συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι τόσο αναπτυγμένο το αίσθημα της δέσμευσης για 

την διαχείριση της ποιότητας από ολόκληρο το προσωπικό. Ορισμένοι μηχανικοί 

λειτουργούν πιο τεχνοκρατικά και για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να εκτελέσουν 

άρτια τις μελέτες τους ή την οποιαδήποτε εργασία τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την 

ποιότητα που είναι συνδεδεμένη με τα έργα. Για να διορθωθεί αυτό θα πρέπει οι ίδιοι 

να συνειδητοποιήσουν τον σημαντικό ρόλο της ποιότητας για να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την βοήθεια της ηγεσίας και της εκπαίδευσης (που 

θα αναλυθεί και παρακάτω) οι συγκεκριμένοι μηχανικοί θα μπορέσουν να φτάσουν στο 

σημείο της δέσμευσης για την ποιότητα του υπόλοιπου προσωπικού και όλοι να 

προσπαθήσουν για την ικανοποίηση των πελατών τους. Υποστηριζόμενοι από τη 

δέσμευση, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη μπορούν προσωπικά να θεσπίσουν νέους 

στόχους και κατευθύνσεις για την εταιρεία και να οδηγήσουν τις ομάδες διαχείρισης 

ποιότητας προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων και κατευθύνσεων. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης ορίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

διασφάλιση της ικανότητας και γνώσεων όλου του προσωπικού το οποίο ασχολείται με 

δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η 

εταιρεία. 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να πραγματοποιηθεί σωστά είναι η επιλογή του 

προσωπικού, που θα γίνεται με βάση τις πραγματικές ικανότητες και ανάλογα με τα 

καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει. Στις περιπτώσεις που το προσωπικό θα πρέπει 
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να εκτελέσει καθορισμένα καθήκοντα θα κρίνεται κατάλληλο μετά από σχετική 

επιμόρφωση και εκπαίδευση. Στους εργαζομένους θα πρέπει να παρέχεται επιπλέον 

κατάρτιση κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους όπου συγκεκριμένες/ 

εξειδικευμένες εργασίες το απαιτούν.  

Το προσωπικό που εκτελεί ποιοτικό έλεγχο απαιτείται να έχει διαπιστωμένες τεχνικές 

ικανότητες, ικανή και εκτεταμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα καθώς να είναι 

ικανοί να επιδείξουν μεθοδική προσέγγιση σε αυτή. Το προσωπικό που εκτελεί 

ποιοτικό έλεγχο θα πρέπει να υποστεί επιπλέον εξειδικευμένη εκπαίδευση ανάλογα με 

τις ανάγκες της εταιρείας. 

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας απαιτεί αρκετούς οικονομικούς 

πόρους, γι’ αυτό το λόγο δεν πραγματοποιείται στην συχνότητα που απαιτείται. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα να μην λαμβάνει το προσωπικό τις απαραίτητες γνώσεις όσο 

αναφορά την ποιότητα και να μην μπορεί να την λάβει υπόψη του στις ενέργειες που 

πραγματοποιεί. Πιο συχνά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο σε 

θέματα ποιότητας, αλλά και τεχνικού περιεχομένου ακόμα και να αφορούν θέματα 

συμπεριφοράς, όπως προτείνεται και στην βιβλιογραφία, είναι απαραίτητο να 

λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία. 

Επίσης ένα ακόμα λάθος που συμβαίνει στην εταιρεία είναι ότι δεν εφαρμόζεται 

διαφορετική εκπαίδευση στα διαφορετικά επίπεδα του προσωπικού ανάλογα με τα 

καθήκοντα που εκτελούν. 

Θα πρέπει, έτσι, ο Διευθυντής Προσωπικού της εταιρείας να φροντίζει με κάθε μέσο 

για την κατάρτιση και αναβάθμιση του υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να διασφαλίσει 

ότι όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται αποτελεσματικά και σύμφωνα προς τις 

προδιαγραφές που απαιτούνται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Όσο αναφορά την σχέση προμηθευτών με την εταιρεία ο Υπεύθυνος Ποιότητας τηρεί 

Κατάλογο Εγκεκριμένων Προμηθευτών Προϊόντων / Υπηρεσιών. Είναι δυνατόν σε 

ορισμένες περιπτώσεις οι παραγγελίες να ανατεθούν σε Προμηθευτή ο οποίος δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο. Για την παροχή προϊόντων / υπηρεσιών 

από Προμηθευτή ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί ή έχει διαγραφεί από τον Κατάλογο 
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απαιτείται πριν την ανάθεση η έγκριση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του 

Υπεύθυνου Ποιότητας της εταιρείας. 

Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών (εάν δεν είναι ήδη 

γνωστοί) πρέπει να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υποψηφίων 

Προμηθευτών / Συνεργατών. Όπου υπάρχει θετική αξιολόγηση, το όνομα του 

Προμηθευτή προστίθεται στον Κατάλογο για το προϊόν / υπηρεσία που διαθέτει / 

παρέχει. 

Παράγοντες για την αποδοχή ενός προμηθευτή είναι οι ακόλουθοι : 

 Πιστοποίηση κατά ISO 9000, στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο τομέας της 

συγκεκριμένης προμήθειας. 

 Αποκλειστικός προμηθευτής / αντιπρόσωπος για το απαιτούμενο είδος – Sole Agent 

(SA). 

 Αξιοπιστία, συνέπεια, ποιότητα υλικών – υπηρεσιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Επιθεωρήσεις του Προμηθευτή από την εταιρεία ή άλλα αποδεκτά μέρη. 

 

Ο κατάλογος αναθεωρείται σε συνεχή βάση από τον Υπεύθυνο Ποιότητας 

συντάσσοντας επίσημη, πλήρη αναφορά ετησίως. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας μετά την 

σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας έχει την εξουσιοδότηση 

διαγραφής προμηθευτών οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας καθώς και των 

χρονικών ορίων παροχής υπηρεσιών. 

 

Μ’ αυτόν τον τρόπο και εφόσον πραγματοποιείται έλεγχος των προμηθευτών, 

επιτυγχάνεται μια στενή συνεργασία και σχέση με ορισμένους προμηθευτές, το οποίο 

οδηγεί και στην σωστή διαχείριση της ποιότητας. Αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος για 

την εταιρεία, γιατί όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση απαιτούνται 

στενές και μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους προμηθευτές στη διαδικασία μελέτης και 

κατασκευής, για να επιτευχθεί καλύτερη οικονομία και ποιότητα. Αυτές οι σχέσεις θα 

περιλαμβάνουν λιγότερους προμηθευτές και θα βασίζονται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη. 

Όσο αναφορά την σχέση με τους πελάτες, η διοίκηση της εταιρείας προσδιορίζει τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και τις μετατρέπει μέσα στα πλαίσια των 

καθορισμένων απαιτήσεων με τελικό σκοπό την εμπιστοσύνη του πελάτη προς τις 

υπηρεσίες της.  
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Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει τη δέσμευση για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του πελάτη μέσω: 

 Της δημιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος για την κατανόηση και 

πραγματοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. 

 Της έκδοσης και ανασκόπησης της Πολιτικής Ποιότητας και των Στόχων Ποιότητας 

της εταιρείας. 

 Του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Της εκτέλεσης αναθεωρήσεων από τη Διοίκηση. 

 Της Διαχείρισης  διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων. 

Όσο αναφορά τους εσωτερικούς πελάτες, δηλαδή το ίδιο το προσωπικό, η εταιρεία 

προσπαθεί με κάθε μέσο να ικανοποιήσει και τις δικές τους ανάγκες, δηλαδή ένα υγιές 

εργασιακό περιβάλλον, τις οικονομικές απολαβές τους και γενικά οτιδήποτε θα 

λειτουργούσε επικουρικά στην απόδοση τους.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού στην εταιρεία είναι άρτια και 

στηρίζεται πάνω σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Υπάρχει συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων σε κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία και καταμερισμός εργασιών 

ανάλογα πάντα με την ειδικότητα κάθε μηχανικού. 

 

Έχει συνταχθεί ομάδα ποιότητας με επικεφαλή τον Υπεύθυνο ποιότητας και με μέλη 

αντιπροσώπους από κάθε ειδικότητα μηχανικών (πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, 

ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανολόγος μηχανικός) που ο καθένας γνωρίζει ποιες 

δυσκολίες συναντάει η κάθε ομάδα μηχανικών και τις παραθέτει. Στις συναντήσεις της 

ομάδας ποιότητας εκθέτονται τα προβλήματα, που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν και 

λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την επίλυσης τους. Οι συναντήσεις γίνονται 

κάθε δεκαπέντε μέρες και στόχος τους είναι να παρέχουν στην εταιρεία ένα υγιές και 

δομημένο περιβάλλον που είναι απαραίτητο για την επιτυχή και συνεχή εφαρμογή της 

διαχείρισης της ποιότητας. 
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ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

Στην εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος προσδιορίζει τις στατιστικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για ανάλυση, που προκύπτουν μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων, 

των αναφορών μη συμμόρφωσης, των παραπόνων των πελατών και των 

αποτελεσμάτων της ικανοποίησης του πελάτη. Επαρκής εκπαίδευση, έντυπα και πόροι 

είναι διαθέσιμα στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και 

τεχνικές. 

Οι στατιστικές μέθοδοι από αυτές που αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία και 

χρησιμοποιούνται από την εταιρεία όπου απαιτείται είναι: 

 Διαγράμματα Ελέγχου 

 Ιστογράμματα 

 Διαγράμματα Ροής 

 Διαγράμματα Αιτίου / Αποτελέσματος 

 

Επίσης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο και η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM) που 

καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο, εφόσον 

κύριος στόχος της εταιρείας είναι να πραγματοποιηθεί το έργο στον ελάχιστο χρόνο που 

απαιτείται και με το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας τηρεί ένα κατάλογο ατόμων της εταιρείας που είναι γνώστες 

των ανωτέρω μεθόδων και τεχνικών. Η τεχνογνωσία μπορεί να κατακτηθεί μέσω της 

προσωπικής μελέτης π.χ. διαβάζοντας βιβλία, άρθρα κλπ και / ή με χρήση εξωτερικών 

συμβούλων. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Περιλαμβάνει όλα τα είδη του κόστους ποιότητας τα οποία σχετίζονται με την πρόληψη 

και την αποκατάσταση των μη συμμορφούμενων υπηρεσιών. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας 

έχει την υπευθυνότητα για τη συλλογή των στοιχείων κόστους, την οργάνωση, την 

αξιολόγηση και την τήρηση αρχείων των δεδομένων αυτών και των αναφορών κόστους 

ποιότητας. 

 



56 
 

Ένα όφελος που προκύπτει από την μέτρηση κόστους ποιότητας είναι η αποδοτικότητα 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με οικονομικές παραμέτρους. Η επίδραση ενός 

αποδοτικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα κέρδη και ζημιές μίας εταιρείας 

είναι σημαντική ενώ συνεισφέρει και στην ικανοποίηση του πελάτη. Οι μετρήσεις και 

αναφορές παρέχουν τα μέσα για τον εντοπισμό των μη αποδοτικών δραστηριοτήτων 

ενώ είναι το έναυσμα για ενέργειες εσωτερικής βελτίωσης. Με την αναφορά των 

δραστηριοτήτων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε οικονομικά μεγέθη, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει τα αποτελέσματα σε γλώσσα κατανοητή από όλο το 

προσωπικό. 

Στην εταιρεία μετριέται το κόστος πρόληψης που σχετίζεται με τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Το κόστος 

πρόληψης σχεδιάζεται και λαμβάνει χώρα προ της λειτουργίας του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις προϊόντος ή υπηρεσίας, τον 

σχεδιασμό ποιότητας και την διαχείριση της ποιότητας, ασφάλειας και του 

περιβάλλοντος. 

 

Επιπλέον, μετριέται το κόστος αξιολόγησης που σχετίζεται με την αξιολόγηση των 

προμηθειών διεργασιών και υπηρεσιών με σκοπό τη διασφάλιση της συμφωνίας με τις 

τεθείσες απαιτήσεις. Η αξιολόγηση των πελατών περιλαμβάνει την πιστοποίηση, τους 

ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, τον εξοπλισμό ελέγχου και την 

διαβάθμιση των προμηθευτών. 

Τα κόστη εσωτερικών απωλειών λαμβάνουν χώρα όταν τα αποτελέσματα των 

λειτουργικών διαδικασιών αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που τίθενται 

από τον πελάτη και ανακαλύπτονται προ της παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη. Οι 

εσωτερικές απώλειες περιλαμβάνουν σπατάλες, άχρηστα, επανόρθωση μη 

συμμορφούμενων υπηρεσιών, επανεπιθεώρηση, επισκευές , υποβάθμιση και ανάλυση 

των αποτυχιών. 

Επίσης, υπάρχουν τα κόστη εξωτερικών αστοχιών που προκαλούνται από διαδικασίες 

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μετά την παροχή των υπηρεσιών και 

περιλαμβάνουν επισκευές, διεκδικήσεις, παράπονα και υποχρεώσεις έναντι τρίτων. 

Τέλος υπάρχουν τα κόστη της συμμόρφωσης και τα κόστη της μη συμμόρφωσης για 

οποιαδήποτε διεργασία, που προσδιορίζονται ως εξής: 
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 Κόστος συμμόρφωσης: κόστος για την ικανοποίηση των πελατών σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διεργασίες / διαδικασίες 

 Κόστος μη συμμόρφωσης: το κόστος που επέρχεται ένεκα της μη υλοποίησης των 

διαδικασιών 

 

Όλα τα παραπάνω κόστη αποτυπώνονται σε οικονομικές αναφορές που συντάσσονται 

από τον Υπεύθυνο ποιότητας και παρουσιάζονται στον Διευθυντή της εταιρείας σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω κόστη που εφαρμόζει η εταιρεία και αναφέρονται και 

στην βιβλιογραφία, το Σύστημα Κόστους Ποιότητας της Διαχείρισης Έργων 

(PROMQACSQ: Project Management Quality Cost System),που βρέθηκε ότι είναι ένα 

μέσο για την μέτρηση της ποιότητας σε τεχνικά έργα δεν εφαρμόζεται στην 

συγκεκριμένη εταιρεία. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη 

σύνοψη των κυριότερων αποτελεσμάτων της. Στόχος της διπλωματικής είναι να 

τονιστεί η σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης της ποιότητας στις τεχνικές 

εταιρείες. Μετά από την βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκαν οκτώ στοιχεία 

(συνεχής βελτίωση, ηγεσία, δέσμευση, εκπαίδευση, σχέσεις πελατών/προμηθευτών, 

εργασιακές σχέσεις/ομαδική εργασία, χρήση εργαλείων ποιότητας και στατιστικών 

μεθόδων και μέτρηση κόστους ποιότητας) ως τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

εφαρμόζει η κάθε τεχνική εταιρεία για να μπορεί να διαχειριστεί με σωστό και 

αποτελεσματικό τρόπο την ποιότητα. Ένα μέσο που βοηθάει στην αποτελεσματική 

διαχείριση της ποιότητας είναι και τα Πρότυπα ISO. 

Όσο αναφορά την μελέτη περίπτωσης που εξετάσθηκε και την συγκεκριμένη τεχνική 

εταιρεία εξάγονται επίσης κάποια συμπεράσματα. Η συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία 

εφαρμόζει με αποδοτικό τρόπο τα έξι από τα οκτώ στοιχεία. Η τεχνική εταιρεία Χ 

παρουσιάζει ορισμένα κενά στην εκπαίδευση και στην δέσμευση. Στην εκπαίδευση 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για οικονομικούς καθαρά λόγους δεν διαθέτει το 

ποσό που χρειάζεται για την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού 

της σε θέματα που προκύπτουν λόγω της φύσης των έργων που αναλαμβάνει. Αυτό θα 

πρέπει να διορθωθεί και να διατίθεται το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την 

εκπαίδευση ή να βρεθούν άλλοι τρόποι εκπαίδευσης (π.χ. μέσω internet), που δεν 

απαιτούν αρκετούς οικονομικούς πόρους. Επίσης, δεν έχει συνειδητοποιήσει όλο το 

προσωπικό πόσο σημαντική είναι η έννοια της ποιότητας και ότι πρέπει να είναι 

δεσμευμένοι σ’αυτήν για να είναι αποδοτικοί στην εργασία τους. Μέσω της ηγεσία της 

εταιρείας, αλλά και μέσω εκπαίδευσης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί αυτή η κατάσταση. 

Σε γενικά πλαίσια όμως, η τεχνική εταιρεία Χ παράγει αποτελέσματα, δηλαδή τα έργα 

με υψηλά επίπεδα ποιότητας που φτάνουν τις προσδοκίες των πελατών τους και τους 

ικανοποιούν και γι’αυτό το λόγο οι περισσότεροι πελάτες είναι μόνιμοι και είναι η 

προτεραιότητα τους στις επιλογές τους. 
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5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτελεί μια ποιοτική ανάλυση και παρουσιάζει με 

ποιο τρόπο διαχειρίζεται την ποιότητα μια συγκεκριμένη εταιρεία. Το χρονικό 

διάστημα, στο οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί η έρευνα, αποτέλεσε περιοριστικό 

παράγοντα στην επιλογή μιας μόνο μελέτης περίπτωσης. Για να καταστεί δυνατό να 

εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα σε περισσότερες 

τεχνικές εταιρείες για να εξεταστεί ο τρόπος που διαχειρίζονται την ποιότητα και εν 

συνεχεία να γίνει έρευνα ικανοποίησης των πελατών της ως αναφορά την ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρουν με ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 

έρευνας θα είναι αριθμητικά ή στατιστικά και έτσι θα επιτρέψουν τις συγκρίσεις μεταξύ 

των εταιρειών, επίσης θα εξαχθούν και συμπεράσματα για το βαθμό ικανοποίησης των 

πελατών, που είναι και ο στόχος κάθε τεχνικής εταιρείας. 
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